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ΜΗΧΑΝΙΚΕΣ Ι∆ΙΟΤΗΤΕΣ

Μηχανικές ιδιότητες = είναι το µέτρο της µηχανικής 
αντοχής του ξύλου, δηλ. της αντίστασής του σε 
εξωτερικές δυνάµεις, που τείνουν να το 
παραµορφώσουν.

∆ύναµη ή Φορτίο 

Εσωτερικές τάσεις ή Τάσεις 

Παραµόρφωση 

Ελαστικότητα



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΞΥΛΟΥ

Το ΞΥΛΟ ως υλικό είναι:

(α) ΑΝΙΣΟΤΡΟΠΟ και 

(β) ΑΝΟΜΟΙΟΓΕΝΕΣ

Έχει συνεπώς διαφορετικές µηχανικές αντοχές 
στις διάφορες κατευθύνσεις του. 



ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ 
ΤΙΣ ΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΑΝΤΟΧΕΣ ΤΟΥ ΞΥΛΟΥ

Υγρασία ξύλου:
Μείωση της υγρασίας του ξύλου, αυξάνει τη µηχανική αντοχή του. Είναι 
γνωστό ότι όσο πιο ξερό είναι ένα ξύλο, τόσο πιο γερό είναι.

Πυκνότητα ξύλου:
Η πυκνότητα αποτελεί τον καλύτερο δείκτη ποιότητας και µηχανικής 
αντοχής του ξύλου. Ξύλο µε µεγάλη πυκνότητα πάντοτε έχει και µεγάλη 
µηχανική αντοχή. 

Θερµοκρασία:
Η µηχανική αντοχή ελαττώνεται µε την αύξηση της θερµοκρασίας. 

Σφάλµατα δοµής: 
Η παρουσία σφαλµάτων στο ξύλο (π.χ. ρόζοι, ραγάδες) προκαλεί 
µείωση της µηχανικής του αντοχής. 

∆ιάρκεια φόρτισης: 
Αρνητική επίδραση (επιστήµη Ρεολογίας)



ΑΝΤΟΧΗ ΣΕ ΕΦΕΛΚΥΣΜΟ

Αξονικό εφελκυσµό & Εγκάρσιο Εφελκυσµό

∆οκίµιο ξύλου σε αξονικό (α) και εγκάρσιο εφελκυσµό (β).



ΑΝΤΟΧΗ ΣΕ ΕΦΕΛΚΥΣΜΟ

Το ξύλο έχει αντοχή σε αξονικό εφελκυσµό 30-50 φορές 
µεγαλύτερη από την αντοχή του σε εγκάρσιο
εφελκυσµό. 

Η αντοχή σε αξονικό εφελκυσµό του ξύλου κυµαίνεται 
από 500 - 1600 Kp/cm2 περίπου. Η αντοχή του ξύλου  
σε εγκάρσιο εφελκυσµό κυµαίνεται από 10-70 Kp/cm2. 

Στην πράξη σε κατασκευές ξύλου, οι τάσεις εφελκυσµού 
αναπτύσσονται µαζί µε τις τάσεις διάτµησης, στις 
οποίες το ξύλο παρουσιάζει µειωµένη αντοχή.



ΑΝΤΟΧΗ ΣΕ ΘΛΙΨΗ

Αξονική θλίψη                        Εγκάρσια θλίψη



ΑΝΤΟΧΗ ΣΕ ΘΛΙΨΗ

Η αντοχή του ξύλου σε αξονική θλίψη είναι 10-15 
φορές µεγαλύτερη σε σχέση µε την εγκάρσια θλίψη. 

Η αξονική θλίψη κυµαίνεται από 250-950 Kp/cm2 
και η εγκάρσια µεταξύ 10-200 Kp/cm2 

Σε κατασκευές ξύλου, φορτίσεις του ξύλου σε 
αξονική θλίψη παρατηρούνται σε ξύλινα 
υποστηρίγµατα υπόστεγων, όπου έχει σηµασία 
η σχέση µήκους / διαµέτρου του υποστηρίγµατος.



ΑΝΤΟΧΗ ΣΕ ∆ΙΑΤΜΗΣΗ

∆υνάµεις τείνουν να προκαλέσουν ολίσθηση µέρους του σώµατος 
που φορτίζεται, σε παράπλευρο µέρος του ίδιου σώµατος

∆οκίµιο ξύλου σε τάσεις διάτµησης



ΑΝΤΟΧΗ ΣΕ ∆ΙΑΤΜΗΣΗ

Όταν ξύλινα µέλη φορτίζονται σε αξονική θλίψη ή 
κάµψη, τότε αναπτύσσονται και τάσεις αξονικής
διάτµησης. 

Η αξονική διάτµηση του ξύλου κυµαίνεται από 50-200
Kp/cm2. 

Η αντοχή σε αξονική διάτµηση έχει µεγαλύτερη 
πρακτική σηµασία, διότι µε την επίδραση τάσεων 
διάτµησης, το ξύλο τις περισσότερες φορές υποχωρεί
µε αυτόν τον τρόπο. 



ΑΝΤΟΧΗ ΣΕ ΚΑΜΨΗ

Η αντοχή σε κάµψη, και ειδικότερα σε στατική κάµψη, είναι η 
σπουδαιότερη µηχανική ιδιότητα του ξύλου 

∆οκίµιο ξύλου σε στατική κάµψη



ΑΝΤΟΧΗ ΣΕ ΚΑΜΨΗ

Η αντοχή σε κάµψη εκτιµάται µε το µέτρο θραύσης
(ΜΘ) που δείχνει τις µέγιστες τάσεις των ινών των 
εξωτερικών πλευρών του ξύλου. 

Το ΜΘ του ξύλου γενικά κυµαίνεται µεταξύ 600-1600 
Kp/cm2. 

Η αντοχή σε κάµψη είναι ανάλογη της αντοχής σε 
αξονικό εφελκυσµό.

Το ξύλο στις περισσότερες κατασκευές που συναντάµε 
γύρω µας φορτίζεται κυρίως µε δυνάµεις που 
προκαλούν κάµψη.



ΕΛΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ

Το ξύλο έχει µεγαλύτερη ελαστικότητα από άλλα υλικά, 
δηλαδή κάµπτεται περισσότερο κάτω από ορισµένο 
φορτίο.

Η ελαστικότητα µετριέται συνήθως µε το µέτρο 
ελαστικότητας (ΜΕ), που προσδιορίζεται από στατικές  
ή δυναµικές δοκιµές αντοχής. 

Στην αξονική διεύθυνση το ΜΕ κυµαίνεται µεταξύ    
25.000-170.000 Kp/cm2. Το ΜΕ στην εγκάρσια 
διεύθυνση είναι µόνον 3.000-6.000 Kp/cm2. 

Το µέτρο ελαστικότητας συνήθως προσδιορίζεται από 
δοκιµές στατικής κάµψης. 



ΑΝΤΟΧΗ ΣΕ ΚΡΟΥΣΗ

Η αντοχή σε κρούση αναφέρεται σε απότοµη  
(δυναµική) φόρτιση και έχει σηµασία για ορισµένες 
χρήσεις του ξύλου.

Κατασκευές όπως π.χ. λαβές (στειλιάρια) εργαλείων, 
αθλητικά είδη, κιβώτια συσκευασίας, όπου το ξύλο 
παρουσιάζει µεγαλύτερη αντοχή σε δυναµικά φορτία, 
παρά σε στατικά. 

Παράδειγµα: Μία ξύλινη δοκός µπορεί να βαστάξει 
περίπου διπλάσιο φορτίο σε δυναµική φόρτιση από      
ότι σε στατική.



ΑΝΤΟΧΗ ΣΕ ΣΧΙΣΗ

∆οκίµιο ξύλου σε τάσεις σχίσης

Αντοχή σε σχίση: όταν οι εξωτερικές δυνάµεις δρουν 
πάνω στο ξύλο µε µορφή σφήνας.



ΑΝΤΟΧΗ ΣΕ ΣΧΙΣΗ

Το ξύλο έχει πολύ µικρή αξονική αντοχή σε σχίση.                
Κυµαίνεται µεταξύ 3-10 Kp/cm2, είναι δηλ. πολύ 
χαµηλή. 

Πλεονέκτηµα για ορισµένες χρήσεις (π.χ. σχίσιµο 
καυσόξυλου µε τσεκούρι). Σοβαρό µειονέκτηµά του 
(π.χ. σχίσιµο σανιδιού σε κατασκευές µετά από 
κάρφωµα ή βίδωµα). 

Η αντοχή σε σχίση είναι ιδιότητα ανάλογη µε την 
αντοχή σε εγκάρσιο εφελκυσµό. 

Τα κωνοφόρα και τα ελαφρά πλατύφυλλα 
παρουσιάζουν µικρή αντοχή σε σχίση σε σχέση µε τα 
βαρύτερα πλατύφυλλα.



ΣΚΛΗΡΟΤΗΤΑ

Αξονική σκληρότητα & Εγκάρσια σκληρότητα



ΣΚΛΗΡΟΤΗΤΑ

Σκληρότητα του ξύλου είναι η αντίστασή του στην 
είσοδο ξένων σωµάτων (λ.χ. µεταλλικής σφαίρας) στη 
µάζα του. 

Η σκληρότητα έχει άµεση εφαρµογή σε ορισµένες 
χρήσεις του ξύλου, όπως π.χ. παρκέτα, πατώµατα, 
αθλητικά είδη. 

Η ευκολία κατεργασίας του ξύλου εξαρτάται άµεσα από 
τη σκληρότητά του (λ.χ. πρίση).

Τα ελληνικά είδη ξύλου διαχωρίζονται σε σκληρά (ελιά, 
ακακία, δρυς, πουρνάρι, φτελιά, φράξος, πλατάνι, οξιά, 
µέτρια (πεύκα, κέδρος, καρυδιά) και                      
µαλακά (λεύκη, ιτιά, φλαµούρι, καστανιά)



ΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΑΝΤΟΧΕΣ ∆ΙΑΦΟΡΩΝ ΕΙ∆ΩΝ ΞΥΛΟΥ
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94.0001.12015058035820Σφενδάµι

110.00089010056040800Φτελιά
123.50099371474311.282∆ρυς
90.000770-500-1.350Καστανιά

134.0001.06581475361.331Οξιά
109.00078327477281.108Λεύκη
125.0001.470120720361.000Καρυδιά

-550-540--Κυπαρίσσι
120.0001.00077550301.040Πεύκη, δασική 
120.0001.049-398201.040Πεύκη, µαύρη
93.0006104233115857Ερυθρελάτη

-939-36917-Ελάτη

ΣΤΑΤΙΚΗ ΚΑΜΨΗ
ΜΘ              ΜΕ

ΘΛΙΨΗ
Αξονική      Εγκάρσια

ΕΦΕΛΚΥΣΜΟΣ
Αξονικός      ΕγκάρσιοςΕίδος ξύλου
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