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ΕισαγωγήΕισαγωγή
Τα τελευταία χρόνια ένα µεγάλο κοµµάτι της Τα τελευταία χρόνια ένα µεγάλο κοµµάτι της 
παγκόσµιας βιοµηχανίας, όπως οι παγκόσµιας βιοµηχανίας, όπως οι 
αυτοκινητοβιοµηχανίες και ο κατασκευαστικός κλάδος αυτοκινητοβιοµηχανίες και ο κατασκευαστικός κλάδος 
έχουν καταβάλλει ερευνητικές προσπάθειες έχουν καταβάλλει ερευνητικές προσπάθειες 
προκειµένου να αντικατασταθεί η χρήση συνθετικών προκειµένου να αντικατασταθεί η χρήση συνθετικών 
πρώτων υλών µε φυσικά πρώτων υλών µε φυσικά οικολογικά υλικάοικολογικά υλικά

Η αυστηρή περιβαλλοντική νοµοθεσία οδήγησε Η αυστηρή περιβαλλοντική νοµοθεσία οδήγησε 
πολλούς τοµείς της βιοµηχανίας να θέσουν σε πρώτη πολλούς τοµείς της βιοµηχανίας να θέσουν σε πρώτη 
προτεραιότητα τον προτεραιότητα τον περιβαλλοντικό αντίκτυποπεριβαλλοντικό αντίκτυπο των των 
προϊόντων τουςπροϊόντων τους



Το γεγονός αυτό σε συνδυασµό µε το χαµηλό Το γεγονός αυτό σε συνδυασµό µε το χαµηλό 
κόστος των οικολογικών υλικών, έχει στρέψει το κόστος των οικολογικών υλικών, έχει στρέψει το 
ενδιαφέρον της παγκόσµιας βιοµηχανίας στη χρήση ενδιαφέρον της παγκόσµιας βιοµηχανίας στη χρήση 
τέτοιων υλικών, όπως τέτοιων υλικών, όπως ίνες από ξύλοίνες από ξύλο, , λινάριλινάρι, , 
κάνναβηκάνναβη, σαν , σαν πρόσθεταπρόσθετα για την κατασκευή για την κατασκευή 
συνθετικών υλικώνσυνθετικών υλικών

Η χρησιµοποίηση των παραπάνω υλικών Η χρησιµοποίηση των παραπάνω υλικών 
διπλασιάστηκε µέσα στο 2000 και αναµένεται να διπλασιάστηκε µέσα στο 2000 και αναµένεται να 
παρουσιάσει µία αύξηση της τάξης του 60% την παρουσιάσει µία αύξηση της τάξης του 60% την 
πενταετία που διανύουµε (2002πενταετία που διανύουµε (2002--2006)2006)



Πλεονεκτήµατα φυσικών ινώνΠλεονεκτήµατα φυσικών ινών

είναι ανανεώσιµεςείναι ανανεώσιµες
είναι άφθονες και φτηνέςείναι άφθονες και φτηνές
έχουν χαµηλό βάρος έχουν χαµηλό βάρος 
έχουν καλές µηχανικές αντοχέςέχουν καλές µηχανικές αντοχές
έχουν καλές ακουστικές και θερµοµονωτικές έχουν καλές ακουστικές και θερµοµονωτικές 
ιδιότητεςιδιότητες
δεν ρυπαίνουν το περιβάλλονδεν ρυπαίνουν το περιβάλλον



Συνθετικά υλικά ξύλου Συνθετικά υλικά ξύλου -- πλαστικούπλαστικού

Βασίζονται στη χρησιµοποίηση ινών ξύλου σαν Βασίζονται στη χρησιµοποίηση ινών ξύλου σαν 
πρόσθετα για την κατασκευή διαφόρων συνθετικών πρόσθετα για την κατασκευή διαφόρων συνθετικών 
υλικών, όπως υλικών, όπως ξύλινα δάπεδα, φράχτες και πλαίσια ξύλινα δάπεδα, φράχτες και πλαίσια 
πορτών και παραθύρωνπορτών και παραθύρων



Η ολλανδική κατασκευαστική εταιρεία Η ολλανδική κατασκευαστική εταιρεία Tech Wood Tech Wood 
International International παρουσίασε το προϊόν παρουσίασε το προϊόν Tech WoodTech Wood®, το ®, το 
οποίο αποτελείται από 70% ίνες πεύκου και 30% οποίο αποτελείται από 70% ίνες πεύκου και 30% 
πολυπροπυλένιο (πολυπροπυλένιο (PPPP). Το προϊόν θα χρησιµοποιηθεί για ). Το προϊόν θα χρησιµοποιηθεί για 
την κατασκευή 50.000 αδιαπέραστων από τις την κατασκευή 50.000 αδιαπέραστων από τις 
καταιγίδες σπιτιών στην Καραϊβική µέσα στην επόµενη καταιγίδες σπιτιών στην Καραϊβική µέσα στην επόµενη 
πενταετία. πενταετία. 



Ο αυστριακός ερευνητικός οργανισµός γεωπονικής Ο αυστριακός ερευνητικός οργανισµός γεωπονικής 
βιοτεχνολογίας βιοτεχνολογίας ResearchResearch ΙΙnstitute for Agricultural nstitute for Agricultural 
BiotechnologyBiotechnology παρουσίασε το προϊόν παρουσίασε το προϊόν FasalFasal®, το οποίο ®, το οποίο 
αποτελείται από 60% ίνες ξύλου, 20% αραβόσιτο, 18% αποτελείται από 60% ίνες ξύλου, 20% αραβόσιτο, 18% 
φυσική κόλλα και 2% άλλα πρόσθετα . Το φυσική κόλλα και 2% άλλα πρόσθετα . Το FasalFasal® ® 
αναµένεται, σύµφωνα µε τις εκτιµήσεις του οργανισµού, να αναµένεται, σύµφωνα µε τις εκτιµήσεις του οργανισµού, να 
αντικαταστήσει το ξύλο σε αντικαταστήσει το ξύλο σε µικροπροϊόνταµικροπροϊόντα εσωτερικής εσωτερικής 
χρήσης όπως µικρά καλάθια, χρήσης όπως µικρά καλάθια, πάζλπάζλ, διακοσµητικά υλικά, , διακοσµητικά υλικά, 
χειρολαβές κ.α.χειρολαβές κ.α.



Συνθετικά υλικά άλλων φυσικών ινώνΣυνθετικά υλικά άλλων φυσικών ινών--πλαστικούπλαστικού

Η Ευρωπαϊκή αυτοκινητοβιοµηχανία προσπαθεί να κάνει Η Ευρωπαϊκή αυτοκινητοβιοµηχανία προσπαθεί να κάνει 
τα προϊόντα της, στο µεγαλύτερο τους βαθµό τα προϊόντα της, στο µεγαλύτερο τους βαθµό 
ανακυκλώσιµαανακυκλώσιµα. Για το λόγο αυτό, προσπαθεί να . Για το λόγο αυτό, προσπαθεί να 
συµπεριλάβει στην παραγωγή της φυσικές ίνες σαν συµπεριλάβει στην παραγωγή της φυσικές ίνες σαν 
ενισχυτικά για την κατασκευή διαφόρων ενισχυτικά για την κατασκευή διαφόρων 
θερµοπλαστικών, µειώνοντας ταυτόχρονα εκτός από το θερµοπλαστικών, µειώνοντας ταυτόχρονα εκτός από το 
βάρος και το κόστος. βάρος και το κόστος. 

Εκτιµάται ότι η Ευρωπαϊκή αυτοκινητοβιοµηχανία Εκτιµάται ότι η Ευρωπαϊκή αυτοκινητοβιοµηχανία 
χρησιµοποιεί σήµερα 30.000 τόνους φυσικών ινών, στην χρησιµοποιεί σήµερα 30.000 τόνους φυσικών ινών, στην 
πλειοψηφία τους ίνες πλειοψηφία τους ίνες λιναριούλιναριού και και κάνναβηςκάνναβης, ενώ ο , ενώ ο 
αριθµός αυτός αναµένεται να διπλασιαστεί µέχρι το 2006. αριθµός αυτός αναµένεται να διπλασιαστεί µέχρι το 2006. 



Το νέο λεωφορείο Το νέο λεωφορείο TravegoTravego της της DaimlerDaimler ChryslerChrysler είναι είναι 
εξοπλισµένο µε θερµοπλαστικό υλικό από ίνες λιναριού εξοπλισµένο µε θερµοπλαστικό υλικό από ίνες λιναριού 
στους κλωβούς των µηχανών, προσφέροντας αξιόλογη στους κλωβούς των µηχανών, προσφέροντας αξιόλογη 
ηχοµόνωση. Αυτή η καινοτοµία είναι πολύ σηµαντική ηχοµόνωση. Αυτή η καινοτοµία είναι πολύ σηµαντική 
γιατί το υλικό είναι σε θέση να αντισταθεί στις ακραίες γιατί το υλικό είναι σε θέση να αντισταθεί στις ακραίες 
περιβαλλοντικές συνθήκες που επικρατούν στη Γερµανία. περιβαλλοντικές συνθήκες που επικρατούν στη Γερµανία. 



Στο µοντέλο Στο µοντέλο CC--classclass της της Mercedes BenzMercedes Benz, το οπίσθιο , το οπίσθιο 
ράφι δεµάτων της έχει γίνει από µίγµα ράφι δεµάτων της έχει γίνει από µίγµα σίζαλσίζαλ (τροπικό (τροπικό 
φυτό) και βαµβακιού. Το βαµβάκι που χρησιµοποιείται φυτό) και βαµβακιού. Το βαµβάκι που χρησιµοποιείται 
είναι από τα ανακυκλωµένα υφάσµατα βαµβακιού, ενώ είναι από τα ανακυκλωµένα υφάσµατα βαµβακιού, ενώ 
το το σίζαλσίζαλ παραδίδεται από τους τοπικούς αγρότες. παραδίδεται από τους τοπικούς αγρότες. 



Στο µοντέλο ΑΣτο µοντέλο Α--classclass της της Mercedes BenzMercedes Benz, , 
χρησιµοποιείται φυσικό θερµοπλαστικό υλικό από ίνες χρησιµοποιείται φυσικό θερµοπλαστικό υλικό από ίνες 
λιναριού και πολυπροπυλένιο, ενώ και στο µοντέλο Α2 λιναριού και πολυπροπυλένιο, ενώ και στο µοντέλο Α2 
της της AudiAudi χρησιµοποιείται στο εσωτερικό των πορτών χρησιµοποιείται στο εσωτερικό των πορτών 
φυσικό θερµοπλαστικό υλικό από φυσικό θερµοπλαστικό υλικό από ίνες λιναριούίνες λιναριού-- σίζαλσίζαλ
και πολυπροπυλένιο. και πολυπροπυλένιο. 

Στο νέο Στο νέο FordFord MondeoMondeo έχει χρησιµοποιηθεί φυσικό έχει χρησιµοποιηθεί φυσικό 
θερµοπλαστικό υλικό από ίνες λιναριού (25%), θερµοπλαστικό υλικό από ίνες λιναριού (25%), kenafkenaf
(25%) και πολυπροπυλένιο (50%). για την κατασκευή (25%) και πολυπροπυλένιο (50%). για την κατασκευή 
του εσωτερικού των πορτών. του εσωτερικού των πορτών. 



Μειονεκτήµατα φυσικών ινώνΜειονεκτήµατα φυσικών ινών

Μικρή διαστασιακή σταθερότητα και βιολογική Μικρή διαστασιακή σταθερότητα και βιολογική 
ανθεκτικότητα.ανθεκτικότητα.

Προβλήµατα στην επίτευξη ικανοποιητικού Προβλήµατα στην επίτευξη ικανοποιητικού 
βαθµού συγκόλλησης.βαθµού συγκόλλησης.

Αντιµετωπίζονται µε επιµέρους χειρισµούς, Αντιµετωπίζονται µε επιµέρους χειρισµούς, 
όπως χηµική ή θερµική τροποποίηση.όπως χηµική ή θερµική τροποποίηση.



ΣυµπεράσµαταΣυµπεράσµατα

Ο µοναδικός Ο µοναδικός φιλικά περιβαλλοντικόςφιλικά περιβαλλοντικός
χαρακτήρας τους σε συνδυασµό µε το χαµηλό χαρακτήρας τους σε συνδυασµό µε το χαµηλό 
κόστος, οδήγησε πολλούς τοµείς της βιοµηχανίας κόστος, οδήγησε πολλούς τοµείς της βιοµηχανίας 
στη χρησιµοποίηση φυσικών πρώτων υλών σαν στη χρησιµοποίηση φυσικών πρώτων υλών σαν 
πρόσθεταπρόσθετα για την κατασκευή συνθετικών για την κατασκευή συνθετικών 
θερµοπλαστικών υλικών. θερµοπλαστικών υλικών. 
Παρά τα µειονεκτήµατα που παρουσιάζουν, Παρά τα µειονεκτήµατα που παρουσιάζουν, 
αποτελούν ισχυρά υποψήφια υλικά για να αποτελούν ισχυρά υποψήφια υλικά για να 
αντικαταστήσουν τις ίνες γυαλιού σε πολλές αντικαταστήσουν τις ίνες γυαλιού σε πολλές 
εφαρµογές.εφαρµογές.
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