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ΑΚΟΥΣΤΙΚΕΣ Ι∆ΙΟΤΗΤΕΣ

Το ξύλο έχει καλές ακουστικές 
ιδιότητες

ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΧΟΥ 
µε δύο τρόπους

1. Είτε µε άµεση κρούση του ξύλου 
(ξυλόφωνο, σήµαντρα)

2. Είτε όταν ήχοι που παράγονται από 
άλλες πηγές προσπίπτουν στην ξύλινη 
επιφάνεια µε µορφή ηχητικών κυµάτων 
(=ξύλο ως αντηχείο)



ΞΥΛΟ  &  ΑΚΟΥΣΤΙΚΕΣ Ι∆ΙΟΤΗΤΕΣ

Για χρήση του ξύλου ως πηγής ήχου σε µουσικά όργανα :

οξύς ήχος παράγεται από ξύλο µε µεγάλη πυκνότητα 
και µεγάλες διαστάσεις. 

βαρύς ήχος παράγεται από ξύλο µε µικρή πυκνότητα 
και µικρές διαστάσεις. 

ΠΑΡΑ∆ΕΙΓΜΑΤΑ για ΗΧΟΜΟΝΩΣΗ

- Σε προκατασκευές σπιτιών και άλλων κτιρίων 
µε ξύλινο σκελετό.

- Σε κατασκευαστικά ‘σάντουιτς’ (πατώµατα, τοίχοι, 
στέγες).



Σ Υ Ν Η Χ Η Σ Η

Συµπεριφορά επιφάνειας ξύλου από ηχητικά κύµατα που 
παράγονται από άλλη πηγή

Μέρος της ηχητικής ενέργειας ανακλάται µε ταυτόχρονη 
ενίσχυση του ήχου και το υπόλοιπο ‘απορροφάται’.
Όταν ο ήχος ανακλάται από την ξύλινη επιφάνεια, τότε 
έχουµε το φαινόµενο της συνήχησης ή συντονισµού 
(ξύλο = αντηχείο).
Το αντηχείο δεν µεταβάλλει το ύψος του ήχου, αλλά 
ενισχύει την ένταση και αυξάνει τη διάρκειά του. 
Τα χαρακτηριστικά αυτά λαµβάνονται σοβαρά υπόψη σε 
βιολιά, κιθάρες, µπουζούκια.



ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΞΥΛΟΥ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ

Κατάλληλα είδη ξύλου (ερυθρελάτη, ελάτη, 
δασική πεύκη, σφενδάµι).

Μεγάλο µέτρο ελαστικότητας σε σχέση µε την πυκνότητα 
(ΜΕ 93.000 Kp/cm2, πυκνότητα Ο,45 g/cm3).

Το ξύλο δεν πρέπει να έχει σφάλµατα.

Πρέπει να είναι ευθύϊνο και µε οµοιόµορφη δοµή.

Με στενούς αυξητικούς δακτυλίους (µέχρι 2,0 mm).



ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΞΥΛΟΥ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ

Με µικρό ποσοστό όψιµου ξύλου (µέχρι 25%).

Να προέρχεται από δένδρα µεγάλης ηλικίας
(130-150 ετών).

Ξύλο ερυθρελάτης µε οδοντωτούς δακτυλίους
θεωρείται πολύ καλό έως εξαιρετικό.

Ενίσχυση της απόδοσης µε χηµικό εµποτισµό του 
ξύλου ή µε λεπτή κατά θέσεις διάτρηση του ξύλου.



ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΦΥΣΙΚΗΣ  VS. ΑΚΟΥΣΤΙΚΕΣ Ι∆ΙΟΤΗΤΕΣ

Απορρόφηση ήχου
=Ιδιότητα του ξύλου µε την οποία η ηχητική
ενέργεια µετατρέπεται σε θερµική ενέργεια.



ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΦΥΣΙΚΗΣ  VS. ΑΚΟΥΣΤΙΚΕΣ Ι∆ΙΟΤΗΤΕΣ

Απορρόφηση ήχου

Τρόποι Βελτίωσης
1. Το ξύλο από µόνο του δεν είναι

το κατάλληλο ηχοµονωτικό υλικό.
2. Κατασκευές (τοίχοι, πατώµατα, πόρτες):

‘Σάντουϊτς’ από µονωτικές
ινοπλάκες, υαλοβάµβακα, αφρό

πολυουρεθάνης µε κενά ενδιάµεσα
3. Χρήση φελλού (=φλοιός δρυός)



ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΦΥΣΙΚΗΣ  VS. ΑΚΟΥΣΤΙΚΕΣ Ι∆ΙΟΤΗΤΕΣ

Ταχύτητα διάδοσης ήχου
=Ιδιότητα του ξύλου µε την οποία ‘ταξιδεύει’ ή
διαδίδεται ο ήχος µέσα στη µάζα του.

Χαρακτηριστικά
1. Ταχύτητα, 3.500-5.000 m/sec (αξονική δ.).
2. Αέρας 340 m/sec, φελλός 500 m/sec, 
νερό 1.440 m/sec και σίδηρος 5.000 m/sec. 

3. Εφαρµογές: Ανιχνευτές σφαλµάτων σε
ζωντανά δένδρα, στύλους ∆ΕΗ.
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ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ Ι∆ΙΟΤΗΤΕΣ

Το ξύλο είναι µονωτικό υλικό

Ηλεκτρική αντίσταση = Η ηλεκτρική αντίσταση 
είναι το αντίστροφο της ηλεκτρικής αγωγιµότητας.

Κυριότερη Εφαρµογή = Χρησιµοποιείται κυρίως 
στα ηλεκτρικά υγρόµετρα για την εύρεση της 
περιεχοµένης υγρασίας του ξύλου. 



ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ

Το απόλυτα ξηρό ξύλο είναι µονωτικό σώµα
(=δεν επιτρέπει τη δίοδο ηλεκτρικού ρεύµατος µέσα 
από τη µάζα του). 

Η ηλεκτρική αντίσταση του ξηρού ξύλου είναι πολύ
υψηλή. 

ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ: 
Κυρίως, - υγρασία του ξύλου

∆ευτερευόντως, - πυκνότητα 



ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ

ΥΓΡΑΣΙΑ

Η ηλεκτρική αντίσταση µειώνεται µε την αύξηση της 
υγρασίας του ξύλου (βλ. το Σ.Ι.)

Η ηλεκτρική αντίσταση του ξύλου µειώνεται 
εκατοµµύρια φορές κάτω από το Σ.Ι.

Ξύλο απόλυτα ξηρό δεν επιτρέπει τη δίοδο του 
ρεύµατος µέσα από τη µάζα του και µπορεί να 
συγκριθεί µε τα καλύτερα µονωτικά υλικά (π.χ. 
πορσελάνη, παραφίνη)

Ορισµένα βαριά ξύλα (π.χ. τροπικό Lignum vitae) 
χρησιµοποιούνται ως µονωτικά υλικά.



ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

• Κατασκευή ηλεκτρικών µονωτήρων και λαβών
ηλεκτρικών εργαλείων. 

• Εµποτισµός ξύλου µε υδατοδιαλυτά άλατα ή πισσέλαιο 
αυξάνει την ηλεκτρική αγωγιµότητα. 

• Εµποτισµός του µε φαινολικές ρητίνες ή παραφίνη 
αυξάνει την ηλεκτρική αντίσταση του ξύλου.



ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ Ι∆ΙΟΤΗΤΕΣ

∆ιηλεκτρικές ιδιότητες
∆ιηλεκτρική σταθερά = Μέτρο της µονωτικής 
αξίας του ξύλου µε την επίδραση εναλλασσοµένου 
ρεύµατος.
Συντελεστής ισχύος = Μέτρο της ταχύτητας µε 
την οποία ‘απορροφάται’ η ηλεκτρική ενέργεια στη 
µονάδα του χρόνου.

Εφαρµογές αυτών στην πράξη

Στη συγκόλληση του ξύλου (π.χ. κατασκευές 
επικολλητής ξυλείας). 
Στην τεχνητή ξήρανση ξύλου µε εναλλασσόµενο 
ρεύµα υψηλής συχνότητας. 
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