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Περίληψη
Ο σχεδιασμός των ενώσεων σε ένα έπιπλο είναι το σημαντικότερο βήμα της
σχεδιαστικής διαδικασίας. Γενικά, στην κατασκευή συνδέσεων σε ξύλινες κατασκευές,
η πλήρης αντοχή του δομικού υλικού αναπτύσσεται σπάνια. Οι ενώσεις
αναγνωρίζονται ως τα πιο αδύναμα σημεία μιας κατασκευής αφού οι συνδέσεις δεν
επιτρέπουν την πλήρη ανάπτυξη της αντοχής του υλικού.
Ο υπολογισμός της φέρουσας ικανότητας και της αντοχής της σύνδεσης αποτελεί ένα
πολύπλοκο πρόβλημα που εξαρτάται από πολλούς παράγοντες. Ο σημαντικότερος
από αυτούς τους παράγοντες είναι η αντοχή του δομικού υλικού, η μέθοδος
φόρτισης, η αντοχή των διεπιφανειών που υπάρχουν στις ενώσεις και η μείωση της
διατομής των ξύλινων δομικών στοιχείων καθώς αυτή διαμορφώνεται στα άκρα της
σύνδεσης. Η αντοχή των ξύλινων δομικών υλικών έχει καθοριστεί από πολλές
έρευνες και είναι ικανοποιητική για πρακτικούς σκοπούς. Εντούτοις, η αντοχή των
συνδέσεων αποτελεί ακόμα αντικείμενο έρευνας με στόχο τη βελτιστοποίηση της
σύνδεσης.

Σκοπός της εργασίας
Ο βασικός στόχος της διπλωματικής, εκτός από την μελέτη των συνδέσεων που
χρησιμοποιούνται σε ξύλινες κατασκευές μικρής κλίμακας, είναι και η προσπάθεια
μοντελοποίησης μιας τέτοιας κατασκευής σε ένα πρόγραμμα πεπερασμένων
στοιχείων. Επειδή, ακόμα και για μια μικρή κατασκευή, η πλήρης μοντελοποίηση
όλων των συνδέσεων είναι σχεδόν ανέφικτη, εξετάζεται ο τρόπος που μπορούμε να
μοντελοποιήσουμε τόσο τις συνδέσεις όσο και την ίδια την κατασκευή για να
ελαχιστοποιήσουμε τον χρόνο υπολογισμού με όσο το δυνατόν μεγαλύτερη ακρίβεια.

∆ομή της εργασίας
Στο πρώτο κεφάλαιο της εργασίας παρουσιάζονται κάποια βασικά χαρακτηριστικά
του ξύλου και οι ιδιότητές του. Στο δεύτερο κεφάλαιο εξετάζονται οι συνδέσεις που
αναφέρονται σε τυπικά έπιπλα. Τέλος, στο τρίτο κεφάλαιο γίνεται βιβλιογραφική
ανασκόπηση των μελετών σχετικά με την μοντελοποίηση των συνδέσεων,
περιγράφεται το μοντέλο που αναπτύχθηκε καθώς και τα αποτελέσματα της
πειραματικής και αριθμητικής μελέτης.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΕΙΣΑΓΩΓΗ
1.1 Το ξύλο ως υλικό
Το ξύλο είναι ένα οργανικά αυξανόμενο, ανισότροπο και ανομοιογενές υλικό.
Υπάρχουν 3-4 χιλιάδες διαφορετικά είδη φυτών που παράγουν ξύλο κατάλληλο για
κάθε χρήση. Έτσι το ξύλο είναι διαθέσιμο σε μεγάλη ποικιλία αντοχών σε σχέση με το
βάρος αλλά και χρωμάτων, υφής και σχεδίασης. Επίσης είναι ένα αισθητικά
ασυναγώνιστο υλικό και δίνει ένα αίσθημα ζεστασιάς στην αφή και στην όραση που
δεν το έχουν τα ψυχρά ανταγωνιστικά υλικά όπως για παράδειγμα το αλουμίνιο ή το
πλαστικό.
Τα κύρια πλεονεκτήματα του ξύλου είναι:


η μεγάλη μηχανική αντοχή σε σχέση με το βάρος του



είναι μονωτικό στην θερμότητα και τον ηλεκτρισμό



έχει μικρή θερμική συστολή και διαστολή



καλές ακουστικές ιδιότητες (χρησιμοποιείται για μουσικά όργανα)



δεν οξειδώνεται (έχει σημαντική αντοχή σε αραιά διαλύματα οξέων)



η κατεργασία του είναι σχετικά εύκολη με χαμηλή κατανάλωση ενέργειας



η σύνδεσή του (με μεταλλικούς συνδετήρες ή συγκολλητικές ουσίες) είναι
επίσης εύκολη



βρίσκεται σε όλο τον κόσμο και είναι ανανεώσιμη πρώτη ύλη



δεν ρυπαίνει το περιβάλλον, γιατί αποσυντίθεται κάτω από τις κατάλληλες
συνθήκες

Στα μειονεκτήματα του συμπεριλαμβάνονται:


είναι υγροσκοπικό υλικό (συγκρατεί υγρασία όταν έρχεται σε επαφή με νερό ή
υδρατμούς της ατμόσφαιρας)



η πρόσληψη ή απώλεια υγρασίας, μέσα σε όρια, μεταβάλλει τις διαστάσεις
του
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είναι ανισότροπο υλικό, δηλαδή παρουσιάζει διαφορετική μηχανική αντοχή και
παραμορφώσεις σε διαφορετικές αυξητικές διευθύνσεις, παράλληλα και
κάθετα προς τις ίνες (ανάλογα με την θέση του μέσα στο δέντρο)



καίγεται και σαπίζει



έχει μεταβλητή δομή και ιδιότητες, γιατί είναι βιολογικό προϊόν που, όπως
αναφέρθηκε, παράγεται από πολλά είδη δέντρων



η παραγωγή του επηρεάζεται από το περιβάλλον και την κληρονομικότητα

Σχετικά με τα μειονεκτήματά του πρέπει να παρατηρήσουμε τα εξής:
Η υγροσκοπικότητα είναι μειονέκτημα κυρίως γιατί σχετίζεται με την αυξομείωση των
διαστάσεων του που συνήθως προκαλεί προβλήματα στις κατασκευές. Αυτή η
μεταβολή διαστάσεων μπορεί να περιοριστεί με κατάλληλη ξήρανση πριν από την
χρήση και με άλλα μέτρα, σε βαθμό που να μην υπάρχουν ανεπιθύμητες συνέπειες
στην πράξη. Ακόμη, η ανισοτροπία του ξύλου δεν αποτελεί πάντοτε μειονέκτημα,
αντιθέτως

για

ορισμένους

τρόπους

φόρτισης

αποτελεί

πλεονέκτημα,

ενώ

εξουδετερώνεται πλήρως σε μεταποιημένα προϊόντα όπως είναι η αντικολλητή
ξυλεία, το χαρτί κ.α.
Ακόμη, μπορεί να επιμηκυνθεί η ζωή του ξύλου όταν αυτό εμποτιστεί με τις
κατάλληλες τοξικές ουσίες που εμποδίζουν την σήψη του. Αν ένας από τους
παράγοντες που προκαλούν σήψη στο ξύλο ανασταλεί (θερμοκρασία, υγρασία,
αέρας), τότε το ξύλο μπορεί να διαρκέσει αιώνια. Αλλά και η πολλή υγρασία έχει
προστατευτική επίδραση, γιατί τότε δεν υπάρχει ο απαραίτητος αέρας για την ζωή
των μικροοργανισμών. Τέλος η μεταβλητότητα της δομής και ιδιοτήτων δεν είναι
πάντοτε μειονέκτημα, μπορεί να αντιμετωπιστεί στην πράξη με ποιοτική ταξινόμηση
και υπάρχει σε όλα τα φυσικά προϊόντα.
Η σωστή χρήση του ξύλου σε μορφή ποικίλων προϊόντων επιβάλλει την καλή γνώση
της δομής και των ιδιοτήτων του, την αξιοποίηση των πλεονεκτημάτων του και την
αντιμετώπιση των μειονεκτημάτων του με κατάλληλες μηχανικές και φυσικοχημικές
κατεργασίες καθώς και με τις διαθέσιμες τεχνολογικές μεθόδους.
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1.2 Τεχνικές ιδιότητες
Πυκνότητα (ειδικό βάρος)
Η πυκνότητα, ως μέτρο της μάζας που περιέχεται σε ορισμένο όγκο ξύλου κυμαίνεται
γενικά

από

0,1

ως

1,2

g/cm3.

Στα

ξύλα

των

ευκράτων

ζωνών

όπου

συμπεριλαμβάνεται και η ελληνική ξυλεία, η πυκνότητα ξηρού ξύλου κυμαίνεται
μεταξύ 0,3 και 0,9 g/cm3 περίπου. Η πυκνότητα εξαρτάται όχι μόνο από το είδος του
δέντρου αλλά ακόμη και από την θέση του ξύλου στον κορμό. Ακόμα η πυκνότητα
επηρεάζεται και από την υγρασία (μεγαλύτερη υγρασία-μεγαλύτερη πυκνότητα) και
από την παρουσία ελαττωμάτων, όπως είναι οι ρόζοι. Η πυκνότητα συμπαγούς
ξυλώδους ύλης είναι 1,5 g/cm3.
Υγροσκοπικότητα (πρόσληψη υγρασίας από το περιβάλλον)
Οφείλεται κυρίως στην κυτταρίνη του ξύλου, και έχει ως συνέπεια το ξύλο να περιέχει
πάντοτε υγρασία, είτε ως σώμα ζωντανών δέντρων είτε ως υλικό. Η υγρασία του
ξύλου εξαρτάται από τις συνθήκες του περιβάλλοντος, και ως εκ τούτου είναι
ευμετάβλητη. Η υγρασία του ξύλου ζωντανών δέντρων κυμαίνεται από 30% ως 300%
(σπάνια), με βάση το απόλυτο ξηρό βάρος, δηλαδή με μηδενική υγρασία. Η μέγιστη
υγρασία που μπορεί να αποκτήσει ένα ξύλο (όταν βυθίζεται μακρόχρονα στο νερό),
μπορεί να φτάσει από 100% ως και 1000%. Ξύλο ξηρό στον αέρα περιέχει υγρασία
8-15% (μικρότερη σε θερμαινόμενους χώρους και θερινούς μήνες και μεγαλύτερη σε
συνθήκες υψηλής υγρασίας και χαμηλής θερμοκρασίας). Από άποψη ιδιοτήτων,
σημασία έχει μόνο η υγρασία κάτω από 30%, ενώ μεγαλύτερη υγρασία επηρεάζει
μόνο το βάρος του (το όριο 30% είναι η υγρασία στην οποία τα κυτταρικά τοιχώματα
είναι κορεσμένα με νερό και οι κυτταρικές κοιλότητες κενές).
Ρίκνωση και διόγκωση
Είναι η αυξομείωση των διαστάσεων του ξύλου που οφείλεται στην μεταβολή της
υγρασίας του. Η διαστασιακή μεταβολή είναι ελάχιστη στην αξονική διεύθυνση, πολύ
μεγαλύτερη ακτινικά και ακόμη μεγαλύτερη εφαπτομενικά. Υπάρχουν σημαντικές
διαφορές μεταξύ διαφόρων ειδών με κύρια αίτια τις διαφορές πυκνότητας. Βαρύτερα
ξύλα ρικνώνονται και διογκώνονται περισσότερο.
∆ιαφορές υγρασίας (λόγω πρόσληψης ή αποβολής της) προκαλούν προβλήματα,
όπως άνοιγμα ή σφήνωση αρμών, μεταβολή σχήματος εγκάρσιων διατομών,
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στρέβλωση, ραγάδωση και άλλα ελαττώματα. Τα περισσότερα προβλήματα
οφείλονται στην σχετικά μεγάλη αρχική υγρασία και ο καλύτερος τρόπος αποφυγής
τους είναι η επιμελημένη ξήρανση σε επίπεδο παραπλήσιο του μέσου όρου της
υγρασίας που αναμένεται να συγκρατεί το ξύλο στις κλιματικές συνθήκες του χώρου
χρησιμοποίησης του.

1.3 Η δομή του ξύλου
Η ινώδης φύση του ξύλου επηρεάζει έντονα τον τρόπο χρήσης του. Το ξύλο κατά
κύριο

λόγο

αποτελείται

από

κούφια,

επιμήκη,

ατρακτοειδή

κύτταρα

που

τακτοποιούνται παράλληλα το ένα στο άλλο κατά μήκος του κορμού ενός δέντρου [1].
Όταν η ξυλεία και άλλα προϊόντα κόβονται από το δέντρο, τα χαρακτηριστικά αυτών
των ινωδών κυττάρων και η διάταξή τους επηρεάζουν ιδιότητες όπως αντοχή και
συρρίκνωση, καθώς και τα σχέδια του ξύλου. Αυτή η ενότητα περιγράφει συνοπτικά
ορισμένα στοιχεία της δομής του ξύλου.
Φλοιός, Ξύλο, Κλαδιά, και Μαλακός Φλοιός
Μια διατομή ενός δέντρου (Σχήμα 1.1) δείχνει τα ακόλουθα σαφώς προσδιορισμένα
χαρακτηριστικά (από το εξωτερικό προς το κέντρο): φλοιός, ο οποίος μπορεί να
διαιρεθεί σε ένα εξωτερικό φελλώδες νεκρό μέρος (Α), του οποίου το πάχος ποικίλλει
σε μεγάλο βαθμό με το είδος και την ηλικία των δέντρων, και ένα ζωντανό εσωτερικό
λεπτό μέρος (Β), το οποίο μεταφέρει τροφή από τα φύλλα στα αναπτυσσόμενα μέρη
του δέντρου. Ξύλο, το οποίο στα εμπορεύσιμα δέντρα των περισσότερων ειδών είναι
σαφώς διαφοροποιημένο σε σομφό (D) και στο εγκάρδιο (Ε)˙ και μυελό (F), ένας
μικρός πυρήνας ιστού που βρίσκεται στο κέντρο του μίσχου του δέντρου, των
κλαδιών και των κλωναριών που πραγματοποιείται η αρχική ανάπτυξη του ξύλου.
Το σομφό περιέχει ζωντανούς και νεκρούς ιστούς και μεταφέρει χυμούς από τις ρίζες
στα φύλλα. Το εγκάρδιο σχηματίζεται από μια σταδιακή αλλαγή στο σομφό και είναι
ανενεργό. Οι ακτίνες του ξύλου (G), με ιστό οριζόντιου προσανατολισμού μέσω του
ακτινωτού επιπέδου του δέντρου, ποικίλουν σε μέγεθος από πλάτος ενός κυττάρου
και μήκος μερικών κυττάρων σε περισσότερα από 15 κύτταρα ευρείς και μήκος
αρκετών εκατοστών. Οι ακτίνες ενώνουν διάφορα στρώματα από την εντεριώνη μέχρι
το φλοιό για την αποθήκευση και τη μεταφορά των τροφίμων. Το στρώμα του
μαλακού φλοιού (C), το οποίο βρίσκεται μέσα στον εσωτερικό φλοιό και διαμορφώνει
τα κύτταρα του ξύλου και του φλοιού, μπορεί να εξεταστεί μόνο με μικροσκόπιο.
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Σχήμα 1.1 - Τομή ξύλου [1]

Καθώς το δέντρο αναπτύσσεται σε ύψος, η διακλάδωση ξεκινά με πλευρική
ανάπτυξη βλαστού. Τα πλευρικά κλαδιά ενώνονται με το ξύλο του κορμού εφόσον
είναι ζωντανά. Αφού το κλαδί πεθάνει, ο κορμός συνεχίζει να αυξάνεται σε διάμετρο
και περιβάλλει το τμήμα του κλαδιού που προεξέχει από τον κορμό. Αν το νεκρά
κλαδιά πέσουν από το δέντρο, οι νεκρές επεκτάσεις γίνονται κατάφυτες και
διαμορφώνεται καθαρό ξύλο.
Η μεγαλύτερη αύξηση του πάχους του φλοιού και ξύλου προκαλείται από την
κυτταρική διαίρεση στο μαλακό φλοιό. Η διάμετρος δεν μεγαλώνει στο ξύλο εκτός της
ζώνης του μαλακού φλοιού και η νέα ανάπτυξη είναι καθαρά η προσθήκη και η
ανάπτυξη νέων κυττάρων, όχι η περαιτέρω ανάπτυξη των παλιών. Νέα κύτταρα
σχηματίζονται στο εσωτερικό του μαλακού φλοιού και νέα κύτταρα φλοιού στο
εξωτερικό. Έτσι, νέο ξύλο δημιουργείται στο εξωτερικό του παλαιού ξύλου και η
διάμετρος του ξυλώδη κορμού μεγαλώνει. Στα περισσότερα είδη, ο υπάρχων φλοιός
ωθείται προς τα έξω από το σχηματισμό του νέου φλοιού, και τα στρώματα του
εξωτερικού φλοιού τεντώνουν, ραγίζουν, και δημιουργούν ραβδώσεις και τελικά
αποκολλώνται.
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Σομφός και Εγκάρδιο
Ο σομφός βρίσκεται μεταξύ του μαλακού φλοιού και του εγκάρδιου. Ο σομφός
περιέχει ζωντανά και νεκρά κύτταρα και λειτουργεί κατά κύριο λόγο στην αποθήκευση
τροφής στα εξωτερικά στρώματα κοντά στο μαλακό φλοιό, ο σομφός χειρίζεται την
μεταφορά του νερού ή τους χυμούς του δέντρου. Ο σομφός μπορεί να ποικίλλει σε
πάχος και σε αριθμό δακτυλίων ανάπτυξης. Ο σομφός κυμαίνεται συνήθως στα 4
έως 6 εκ. (1-1/2 έως 2 ίντσες) σε πάχος. Σε ορισμένα είδη, όπως catalpa και μαύρο
χαρούπι, ο σομφός περιέχει λίγους δακτυλίους ανάπτυξης και συνήθως δεν
υπερβαίνει το 1 cm (1 / 2 ίντσες) σε πάχος. Η σφεντάμια, αγριοκαρυδιά, φλαμουριά,
μερικά πεύκα του Νότου, και πεύκα ponderosa της Βόρειας Αμερικής και cativo
(Prioria copaifera), ehie (Guibourtia ehie), και courbaril (Hymenaea courbaril) της
τροπικής προέλευσης μπορεί να έχουν σομφό 8-15 cm (3-6 in) ή περισσότερο σε
πάχος, ιδίως σε δεύτερης ανάπτυξης δέντρα. Κατά κανόνα, τα πιο δυναμικά
αναπτυσσόμενα δέντρα έχουν ευρύτερο σομφό. Πολλά δέντρα δεύτερης ανάπτυξης
εμπορεύσιμου μεγέθους αποτελούνται ως επί το πλείστον από σομφό.
Σε γενικές γραμμές, το εγκάρδιο αποτελείται από αδρανή κύτταρα που δεν
λειτουργούν σε αγωγιμότητα νερού ή αποθήκευση τροφής. Η μετάβαση από σομφό
σε εγκάρδιο συνοδεύεται από αύξηση εξορυκτικού περιεχομένου. Συχνά, αυτά τα
εκχυλίσματα σκουραίνουν το εγκάρδιο και δίνουν στα είδη όπως το μαύρο ξύλο
καρυδιάς και κερασιάς το χαρακτηριστικό χρώμα τους. Ανοιχτόχρωμο εγκάρδιο
συναντάται στα είδη Βόρειας Αμερικής, όπως η ερυθρελάτη (εκτός από το Sitka
έλατο), κώνεια, έλατα, φλαμουριά, καβάκι, και καστανιά, καθώς και στα τροπικά είδη,
όπως καπόκ (Ceiba pentandra), obeche (Triplochiton scleroxylon), και Ramin
(Gonystylus bancanus). Σε ορισμένα είδη, όπως η μαύρη ακρίδα, δυτικός κόκκινος
κέδρος και σεκόγια, τα εκχυλίσματα του εγκάρδιου κάνουν το ξύλο ανθεκτικό στους
μύκητες και στις προσβολές εντόμων. ∆εν είναι όλα τα σκουρόχρωμα εγκάρδια
ανθεκτικά στη φθορά, και μερικά σχεδόν άχρωμα εγκάρδια είναι ανθεκτικά στη
φθορά, όπως στον βόρειο λευκό κέδρο. Ωστόσο, κανένας σομφός οποιουδήποτε
είδους δεν αντιστέκεται στη φθορά. Τα εγκάρδια εκχυλίσματα μπορούν επίσης να
επηρεάσουν το ξύλο (α) μειώνοντας τη διαπερατότητα, καθιστώντας το εγκάρδιο πιο
αργό στο στέγνωμα και πιο δύσκολο για τον εμποτισμό με χημικά συντηρητικά, (β)
ενισχύοντας τη σταθερότητα στην αλλαγή των συνθηκών υγρασίας, και (γ)
αυξάνοντας το βάρος (ελαφρώς). Ωστόσο, καθώς το εγκάρδιο μεταλλάσσεται σε
σομφό, δεν προστίθενται ή αφαιρούνται κύτταρα, ούτε γίνεται οποιαδήποτε αλλαγή
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στο σχήμα του κυττάρου. Η βασική δύναμη του ξύλου είναι κατ’ ουσία ότι δεν
επηρεάζεται από την αλλαγή των κυττάρων σομφού σε εγκάρδια κύτταρα.
Σε ορισμένα είδη, όπως οι φλαμουριές, οι αγριοκαρυδιές, καθώς και ορισμένες
βελανιδιές, οι πόροι (αγγεία) συνδέονται σε μεγαλύτερο ή μικρότερο βαθμό, με
προσεκβολές γνωστές ως tyloses. Το εγκάρδιο στο οποίο οι πόροι είναι σφιχτά
συνδεδεμένοι με tyloses, όπως και στη λευκή δρυ, είναι κατάλληλο για βαρελοποιία,
επειδή οι tyloses αποτρέπουν τη διέλευση του υγρού μέσα στους πόρους. Οι tyloses
επίσης εμποδίζουν τον εμποτισμό του ξύλου με τα υγρά συντηρητικά.
∆ακτύλιοι ανάπτυξης
Στα περισσότερα είδη σε εύκρατα κλίματα, η διαφορά μεταξύ του ξύλου που
διαμορφώνεται νωρίς σε μια αναπτυξιακή περίοδο και αυτού που σχηματίζεται
αργότερα, αρκεί για να παραχθούν καλά σηματοδοτημένοι ετήσιοι δακτύλιοι
ανάπτυξης (Σχήμα 1.2). Η ηλικία του δέντρου στον κορμό ή η ηλικία σε κάθε διατομή
του κορμού μπορεί να προσδιοριστεί με τον υπολογισμό αυτών των δακτυλίων.
Ωστόσο, εάν η ανάπτυξη της διαμέτρου έχει διακοπεί, από την ξηρασία ή
φυλλόπτωση από τα έντομα για παράδειγμα, περισσότεροι από έναν δακτύλιοι
μπορεί να σχηματιστούν στην ίδια περίοδο. Σε μια τέτοια περίπτωση, οι εσωτερικοί
δακτύλιοι συνήθως δεν έχουν έντονα καθορισμένα όρια και ορίζονται ως ψευδείς
δακτύλιοι. Τα δέντρα που έχουν μόνο πολύ μικρές κορυφές ή που έχουν χάσει τα
περισσότερα από τα φύλλα τους μπορεί να δημιουργήσουν ένα ελλιπές επίπεδο
ανάπτυξης, που ενίοτε αποκαλείται ασυνεχής δακτύλιος.

Σχήμα 1.2 – ∆ακτύλιοι ανάπτυξης [1]
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Το εσωτερικό μέρος του δακτυλίου ανάπτυξης που διαμορφώνεται πρώτο στην
βλαστική περίοδο ονομάζεται πρώιμο ξύλο και το εξωτερικό μέρος σχηματίζεται
αργότερα κατά τη βλαστική περίοδο, ύστερο ξύλο. Ο χρόνος του σχηματισμού των
δύο αυτών τμημάτων ενός δαχτυλιδιού μπορεί να ποικίλλει ανάλογα με τις
περιβαλλοντικές και κλιματικές συνθήκες. Το πρώιμο ξύλο χαρακτηρίζεται από τα
κύτταρα με σχετικά μεγάλες κοιλότητες και λεπτά τοιχώματα. Τα κύτταρα του ύστερου
ξύλου έχουν μικρότερες κοιλότητες και παχύτερα τοιχώματα. Η μετάβαση από
πρώιμο ξύλο σε ύστερο μπορεί να είναι σταδιακή ή απότομη, ανάλογα με το είδος
του ξύλου και των συνθηκών ανάπτυξης τη στιγμή που διαμορφώθηκε.
Οι δακτύλιοι ανάπτυξης πιο εύκολα εμφανίζονται σε είδη με μεγάλη αντίθεση μεταξύ
ύστερου ξύλου που σχηματίστηκε μέσα σε ένα χρόνο και πρώιμου ξύλου που
σχηματίστηκε κατά το επόμενο έτος, όπως στα εγχώρια πορώδη σκληρά ξύλα
δέντρων όπως η φλαμουριά και η βελανιδιά, και κωνοφόρα όπως πεύκα του Νότου.
Σε μερικά άλλα είδη, όπως νύσσα, λεύκα, και μαστιχόδεντρο, η διαφοροποίηση του
πρώιμου ξύλου και ύστερου είναι μικρή και η ετήσιοι δακτύλιοι ανάπτυξης είναι
δύσκολο να αναγνωριστούν. Σε πολλές τροπικές περιοχές, η ανάπτυξη μπορεί να
είναι σχεδόν συνεχής όλο το χρόνο, και δεν σχηματίζονται καλά καθορισμένοι
δακτύλιοι ανάπτυξης.
Όταν οι δακτύλιοι ανάπτυξης προεξέχουν, όπως στα περισσότερα κωνοφόρα και
πορώδη σκληρά ξύλα, το πρώιμο ξύλο διαφέρει αισθητά από το ύστερο σε φυσικές
ιδιότητες. Το πρώιμο ξύλο είναι ελαφρύτερο σε βάρος, πιο μαλακό και πιο αδύναμο
από το ύστερο. Λόγω της μεγαλύτερης πυκνότητας του ύστερου ξύλου, το ποσοστό
του χρησιμοποιείται μερικές φορές για να κριθεί η αντοχή του ξύλου. Αυτή η μέθοδος
είναι χρήσιμη με είδη όπως τα νότια πεύκα, τα Douglas έλατα, και τα πορώδη σκληρά
ξύλα (φλαμουριά, λευκή καρυδιά, και βελανιδιά).
Κύτταρα ξύλου
Τα κύτταρα του ξύλου - τα δομικά στοιχεία του ιστού του ξύλου - συναντώνται σε
διάφορα μεγέθη και σχήματα και είναι πολύ σφιχτά ενωμένα μεταξύ τους. Τα ξηρά
κύτταρα ξύλου μπορεί να είναι κενά ή μερικώς γεμάτα με κοιτάσματα, όπως μαστίχα
και ρητίνες, ή με tyloses. Η πλειοψηφία των κυττάρων ξύλου είναι πολύ μακριά και
μυτερά στις άκρες, αυτά τα κύτταρα ονομάζονται συνήθως ίνες. Το μήκος των ινών
του ξύλου παρουσιάζει μεγάλες διακυμάνσεις μέσα σε ένα δέντρο και μεταξύ των
ειδών. Οι ίνες σκληρής ξυλείας μετράνε κατά μέσο όρο περίπου 1 χιλιοστό (1 / 25
ίντσες) σε μήκος, της μαλακής κυμαίνονται από 3 έως 8 mm (1 / 8 έως 1 / 3 ίντσες)
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σε μήκος. Εκτός από τις ίνες, η σκληρή ξυλεία έχει κύτταρα σχετικά μεγάλης
διαμέτρου, γνωστά ως αγγεία ή πόρους. Τα κύτταρα αυτά αποτελούν τους κύριους
αγωγούς στην κίνηση των χυμών. Κωνοφόρα δεν περιέχουν αγγεία για την αγωγή
χυμών κατά μήκος του δέντρου, αυτή η λειτουργία εκτελείται από τις ίνες.
Η σκληρή ξυλεία και τα κωνοφόρα έχουν κύτταρα (συνήθως ομαδοποιημένα σε
δομές ή ιστούς) που είναι προσανατολισμένα οριζοντίως προς την κατεύθυνση από
την εντεριώνη προς το φλοιό. Αυτές οι ομάδες κυττάρων διεξάγουν χυμούς ακτινωτά
σε όλη την διεύθυνση των ινών και ονομάζονται ακτίνες ή ακτίνες ξύλου. Οι ακτίνες
εξετάζονται ευκολότερα σε τεταρτημόριας κοπής επιφάνειες, και ποικίλλουν σε
μεγάλο βαθμό στο μέγεθος σε διαφορετικά είδη. Σε βελανιδιές και πλατάνια, οι
ακτίνες είναι εμφανείς και συμβάλλουν στα διακοσμητικά χαρακτηριστικά του ξύλου.
Οι ακτίνες παρουσιάζουν επίσης επίπεδα αδυναμίας κατά μήκος των οποίων
αναπτύσσονται σημάδια ωρίμανσης. Ένα άλλο είδος κυττάρων ξύλου, που είναι
γνωστά ως αξονικά ή διαμήκη κύτταρα παρεγχύματος, λειτουργούν κυρίως στην
αποθήκευση τροφής.
Χημική σύνθεση
Το ξηρό ξύλο αποτελείται κυρίως από κυτταρίνη, λιγνίνη, ημικυτταρίνες, με μικρές
ποσότητες (5% έως 10%) εξωτερικών υλών. Η κυτταρίνη, το βασικό συστατικό,
αποτελεί περίπου το 50% της ουσίας του ξύλου κατά βάρος. Είναι ένα υψηλού
μοριακού βάρους γραμμικό πολυμερές αποτελούμενο από αλυσίδες από 1 έως
περισσότερα από 4 β-συνδεόμενα μονομερή γλυκόζης. Κατά την ανάπτυξη του
δέντρου, τα μόρια κυτταρίνης ταξινομούνται σε τακτικές δέσμες που ονομάζονται
ινίδια, τα οποία με τη σειρά τους είναι οργανωμένα σε μεγαλύτερα δομικά στοιχεία
που συνθέτουν το κυτταρικό τοίχωμα από ίνες ξύλου. Το μεγαλύτερο μέρος της
κυτταρίνης από το κυτταρικό τοίχωμα είναι κρυστάλλινη. Οι απολιγνινοποιημένες ίνες
του ξύλου, οι οποίες αποτελούνται κυρίως από κυτταρίνη, έχουν μεγάλη εμπορική
αξία, όταν διαμορφώνονται σε χαρτί. Οι απολιγνινοποιημένες ίνες μπορεί επίσης να
είναι χημικώς τροποποιημένες για να διαμορφώσουν κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα,
φιλμ, βερνίκια, και εκρηκτικές ύλες.
Η λιγνίνη αποτελεί το 23% έως 33% της ουσίας του ξύλου σε κωνοφόρα και 16% σε
25% σε σκληρή ξυλεία. Αν και η λιγνίνη εμφανίζεται στο ξύλο σε όλο το κυτταρικό
τοίχωμα, είναι συγκεντρωμένη προς το εξωτερικό των κυττάρων και ανάμεσα στα
κύτταρα. Η λιγνίνη ονομάζεται συχνά ο παράγοντας που συνδέει μεμονωμένα
κύτταρα μαζί. Η λιγνίνη είναι ένα τρισδιάστατο πολυμερές φενύλ-προπανόλης, και η
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δομή και κατανομή του στο ξύλο δεν είναι ακόμη πλήρως ξεκάθαρες. Σε εμπορική
κλίμακα, είναι αναγκαίο να αφαιρεθεί η λιγνίνη από το ξύλο για να δημιουργηθεί
υψηλής ποιότητας χαρτί ή άλλα προϊόντα χαρτιού.
Θεωρητικά, η λιγνίνη μπορεί να μετατραπεί σε μια ποικιλία χημικών προϊόντων, αλλά
στην εμπορική πρακτική όταν ένα μεγάλο ποσοστό της λιγνίνης αφαιρεθεί από το
ξύλο κατά τη διαδικασία πολτοποίησης δημιουργεί ένα προβληματικό υποπροϊόν, το
οποίο συχνά καίγεται για τη θερμότητα και την ανάκτηση της πολτοποίησης χημικών
ουσιών. Μία αρκετά σημαντική εμπορική χρήση της λιγνίνης είναι στη διαμόρφωση
της λάσπης από τις γεωτρήσεις πετρελαίου. Η λιγνίνη χρησιμοποιείται επίσης στη
σύνθεση καουτσούκ και σε μίγματα σκυροδέματος. Η επεξεργασία μικρότερων
ποσοτήτων παράγει βανιλίνη για αρωματικούς σκοπούς και για την παραγωγή
διαλυτών. Τρέχουσες έρευνες εξετάζουν τη δυνατότητα χρησιμοποίησης της λιγνίνης
στην παρασκευή συγκολλητικών ξύλου.
Οι ημικυτταρίνες σχετίζεται με την κυτταρίνη και είναι διακλαδισμένα, χαμηλού
μοριακού βάρους πολυμερή που αποτελούνται από πολλά διαφορετικά είδη
πεντοζών και εξοζών σακχαρικών μονομερών. Τα σχετικά ποσά αυτών των
σακχάρων διαφέρουν σημαντικά με τα είδη. Οι ημικυτταρίνες παίζουν σημαντικό
ρόλο κατά τη συγκόλληση των ινών κατά τη διαδικασία παραγωγής χαρτιού. Τα
συστατικά σάκχαρα της ημικυτταρίνης παρουσιάζουν ενδιαφέρον στη μετατροπή σε
χημικά προϊόντα.
Σε αντίθεση με τα κυριότερα συστατικά του ξύλου, τα ξένα υλικά δεν είναι δομικά
συστατικά. Και οι δύο οργανικές και ανόργανες ξένες ύλες βρίσκονται στο ξύλο. Το
οργανικό συστατικό παίρνει τη μορφή εκχυλισμάτων, τα οποία συμβάλλουν σε
ιδιότητες του ξύλου όπως το χρώμα, την οσμή, γεύση, αντίσταση στη φθορά, την
πυκνότητα, υγροσκοπικότητα, και ευφλεκτότητα. Τα εκχυλίσματα περιλαμβάνουν
τανίνες και άλλα πολυφαινολικά συστατικά, χρωστικές ύλες, αιθέρια έλαια, λίπη,
ρητίνες, κεριά, άμυλο μαστίχας, καθώς και απλούς μεταβολικούς μεσάζοντες. Το
συστατικό αυτό ονομάζεται εκχύλισμα διότι μπορεί να αφαιρεθεί από το ξύλο μέσω
εκχύλισης με διαλύτες, όπως το νερό, το οινόπνευμα, ασετόνη, βενζόλιο, ή αιθέρα.
Τα εκχυλίσματα μπορεί να αποτελούν περίπου το 5% έως 30% της ουσίας του
ξύλου, ανάλογα με παράγοντες όπως τα διάφορα είδη, τις συνθήκες ανάπτυξης, και
την εποχή του έτους όταν το δέντρο κόβεται.
Το ανόργανο στοιχείο του ξένου υλικού αποτελεί εν γένει το 0,2% έως το 1,0% της
ουσίας του ξύλου, αν και υψηλότερες τιμές έχουν αναφερθεί ανά καιρούς. Το
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ασβέστιο, το κάλιο και το μαγνήσιο είναι τα πιο άφθονα στοιχειώδη συστατικά.
Ίχνοποσότητες (<100 μέρη ανά εκατομμύριο) φώσφορου, νατρίου, σιδήρου,
πυρίτιου, μαγγανίου, χαλκού, ψευδάργυρου, και ίσως μερικών άλλων στοιχείων είναι
συνήθως παρούσες. Πολύτιμα μη ινώδη προϊόντα που παράγονται από ξύλο
περιλαμβάνουν πολεμικά εφόδια, υποπροϊόντα χαρτοπολτού, βανιλλίνη, αιθυλική
αλκοόλη, κάρβουνο, εξορύγματα και προϊόντα από φλοιό.

1.4 Προσδιορισμός ειδών
Πολλά είδη ξύλου έχουν μοναδικές φυσικές, μηχανικές, ή χημικές ιδιότητες. Η
αποτελεσματική αξιοποίηση υπαγορεύει ότι τα είδη πρέπει να συνδυάζονται με τις
απαιτήσεις της τελικής χρήσης μέσω της κατανόησης των ιδιοτήτων τους. Αυτό
απαιτεί προσδιορισμό των ειδών σε μορφή ξυλείας, ανεξάρτητα από φλοιούς,
φυλλώματα, καθώς και άλλα χαρακτηριστικά του δέντρου.
Ένας γενικός προσδιορισμός του ξύλου μπορεί συχνά να γίνει γρήγορα, με βάση
ορατά χαρακτηριστικά όπως το χρώμα, η οσμή, η πυκνότητα, η παρουσία πίσσας, ή
το σχέδιο ραβδώσεων. Όπου είναι απαραίτητη μια πιο βέβαιη διαπίστωση, πρέπει να
γίνει εργαστηριακή διερεύνηση της μικροσκοπικής ανατομίας του ξύλου. Τα προϊόντα
του ξύλου χωρίζονται σε 2 κατηγορίες, την πριστή ξυλεία (πρωτογενή και
δευτερογενή) και την βιομηχανική ξυλεία (κόντρα - πλακέ, νοβοπάν, MDF κλπ).
Η παραγωγή ποιοτικών ξύλων, ξεκινάει στο δάσος. Εκεί τα κομμένα καθαρίζονται,
συγκεντρώνονται και προωθούνται στα πριστήρια, δηλ. στα εργοστάσια κοπής. Αξίζει
να σημειωθεί ότι στη θέση των κομμένων δέντρων φυτεύονται σε όλες τις
προηγμένες

χώρες

καινούργια,

ώστε

να

αναπαραχθεί

το

δάσος

και

να

αποκατασταθεί η φυσική ισορροπία, αλλά και να υπάρχει μετά από χρόνια νέο δάσος
για υλοτόμηση.
Τα κομμένα, δέντρα, κόβονται με περισσότερα κοψίματα, καθαρές τάβλες σε όλες
τους τις πλευρές. Ακολουθεί ο αερισμός και η ξήρανση, η οποία μπορεί να γίνει είτε
με φυσικό - τρόπο (που διαρκεί μέχρι και 4 χρόνια), είτε τεχνητά (σε ξηραντήρια), με
χρόνο ξήρανσης 7 έως 10 ημέρες. Τίποτα σχεδόν δεν μένει ανεκμετάλλευτο από ένα
κομμένο δέντρο. Η κορυφή μετατρέπεται συνήθως σε καυσόξυλα, ενώ το πιο κάτω
από την κορυφή τμήμα του κορμού έχει πολλές διακλαδώσεις και χρησιμοποιείται για
την παραγωγή κυτταρίνης και κόντρα - πλακέ. Το ακόμα πιο κάτω τμήμα έχει επίσης
πολλές διακλαδώσεις, γι' αυτό και κόβεται μόνο σε απλά, ορθογωνισμένα ξύλα. Τα δε
μεσαία και τα κατώτερα μέρη του κορμού, είναι αυτά που μπορούν να κοπούν σε
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σανίδες, κορδόνια και πήχεις, δηλαδή είναι αυτά που δίνουν τα υλικά στους
ξυλουργούς, επαγγελματίες και ερασιτέχνες.
Ανάλογα με το είδος του δέντρου, το τμήμα του κορμού και το σκοπό για τον οποίον
προορίζεται το υλικό, εφαρμόζονται διάφορες μέθοδοι κοπής, Παρατηρώντας την
κυκλική, εγκάρσια τομή ενός κορμού, βλέπουμε εξωτερικά το φλοιό, στο κέντρο την
λεγόμενη καρδιά ή ψίχα και ενδιάμεσα τους δακτυλίους που φανερώνουν την ηλικία
του δέντρου. Οι βασικοί τρόποι με τους οποίους κόβεται ένας κορμός είναι ή "κατά
την ακτίνα" ή "κατά τη χορδή" του κύκλου. Τα σύγχρονα πριονιστήρια, λειτουργούν με
απόλυτη ακρίβεια κοπής και προσφέρουν πλήρη αξιοποίηση του υλικού.
Χαρακτηρισμός διαφόρων τύπων ξυλείας, ανάλογα με το πάχος:
Σκουρέτια: Με πάχος από 1 έως 1,2 εκ.
Μισόταβλες: Με πάχος από 1,8 έως 2 εκ.
Τάβλες ή σανίδες: Με πάχος από 2,5 έως και σε πλάτη 8 - 10 - 12 - 15 εκ. ή και
μεγαλύτερα.
Ποντισέλια: Με πάχος 3 έως και 4 εκ.
Πόντοι: Με πάχος 4 έως και 5 εκ.
Παχοσανίδες ή μαδέρια: Με πάχος 5 έως 7 εκ.
Καδρόνια ορθογώνιας ή τετραγωνικής διατομής: Με μια πλευρά 20 εκ. ή και
περισσότερο. Συνηθισμένες διατομές 20Χ26 εκ. μέχρι και 30 εκ. η μεγαλύτερη
πλευρά. Τα μήκη για την πριονιστική (πριστή) ξυλεία κυμαίνονται συνήθως μεταξύ
τεσσάρων και έξι μέτρων.

1.5 Προϊόντα ξύλου
Επικολλητό ξύλο (σύνθετο ξύλο)
Το σύνθετο ή επικολλητό ξύλο (Σχήμα 1.3) παράγεται με την συγκόλληση δύο
τουλάχιστον στρώσεων ξύλου (ξυλόφυλλα έως λεπτές σανίδες), με τις ίνες
παράλληλες μεταξύ τους. Οι στρώσεις του ξύλου μπορεί να ποικίλουν ως προς το
είδος, τον αριθμό, το μέγεθος το σχήμα και το πάχος [2-3].
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Το προϊόν αυτό χρησιμοποιήθηκε για πρώτη φορά σε τμήμα επίπλων, στο εσωτερικό
των πηχοσανίδων (πλακάζ), σε είδη αθλητισμού (σκι, ρακέτες, τένις), σε κοντάκια
όπλων, σαΐτες υφαντουργίας κ.λ.π. Η βελτίωση των συγκολλητικών ουσιών και η
εξέλιξη της τεχνολογίας, έχουν αναπτύξει τον τομέα βιομηχανικής

παραγωγής

σύνθετου ξύλου και έχουν διευρύνει τον τομέα εφαρμογών στην επιπλοποιία,
πόρτες,

παράθυρα,

στέγες,

σκελετό προκατασκευασμένων σπιτιών, σε βαριές

κατασκευές (φέροντα στοιχεία), όπως δοκοί, υποστυλώματα, αψίδες κ.α.
Η υψηλή μηχανική αντοχή του προϊόντος, η αντοχή του στην πυρκαγιά, το μικρό
ειδικό βάρος του, η μεγάλη ελαστικότητα και η υψηλή αισθητική και αρχιτεκτονική
αξία του ξύλου, καθιστούν το σύνθετο ξύλο ασυναγώνιστο κατασκευαστικό υλικό. Το
ξύλο και οι κόλλες είναι οι βασικές πρώτες ύλες για την παραγωγή του σύνθετου
ξύλου.

Σχήμα 1.3 - Σύνθετο ή επικολλητό ξύλο (Glulam)

Για φέροντα στοιχεία χρησιμοποιείται κυρίως ξύλο ερυθρελάτης, ψευδοτσούγκας
(όρεγκον παϊν), δασικής πεύκης, ΡIΤCH PINE, τούγιας, δρυός, φτελιάς, μαονιού κ.α.
Στην Ευρώπη χρησιμοποιείται κυρίως ξυλεία ερυθρελάτης, δασικής πεύκης και
ψευδοτσούγκας. Και άλλα είδη ξύλων μπορεί να χρησιμοποιηθούν, αρκεί οι
μηχανικές και φυσικές τους ιδιότητες να είναι κατάλληλες για συγκεκριμένη χρήση.
Είναι επίσης δυνατός και συνδυασμός ειδών, αρκεί να έχουν την ίδια συμπεριφορά
σε ρίκνωση και διόγκωση.
Σύνθετη πριστή ξυλεία από ξυλόφυλλα
Η σύνθετn πριστή ξυλεία (LVL) αποτελείται από πολλά ξυλόφυλλα συγκολλημένα σε
πρέσα με τις ίνες των ξυλοφύλλων παράλληλες μεταξύ τους. Οι διαστάσεις του
προϊόντος είναι όπως της πριστής ξυλείας. Οι πιο σπουδαίες εφαρμογές του
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προϊόντος LVL είναι η κατασκευή δοκών τύπου Ι με νεύρωση από κόντρα πλακέ, η
κατασκευή ζευκτών για στέγες και ξυλείας ξυλοτύπων. Η αποδοχή του προϊόντος
σαν υλικού κατασκευής έγινε πραγματικότητα την τελευταία εικοσαετία. Στην Ελλάδα
δεν παράγεται αλλά ούτε και εισάγεται το προϊόν αυτό.
Το LVL είναι το παλαιότερο από τα προϊόντα σύνθετης ξυλείας κατασκευών. Η
πρώτη σημαντική εφαρμογή του έγινε στον 2ο παγκόσμιο πόλεμο, όταν
χρησιμοποιήθηκε LVL απο ξυλόφυλλα της Sitca spruce, για κατασκευή τμημάτων
αεροπλάνων.Η παραγωγή και διάθεση στην αγορά άρχισε στις ΗΠΑ το 1970 απο
την Εταιρεία Trus Joist Inc., λόγω της περιορισμένης προσφοράς πριστής ξυλείας
καλής ποιότητας για δοκούς τύπου Ι και δοκούς μεγάλων ανοιγμάτων. Για την
παραγωγή του LVL μπορεί να χρησιμοποιηθούν, ως πρώτη, ύλη κορμοί ξύλου
διαφόρων μεγεθών, ποιοτήτων και ειδών. Κορμίδια κωνοφόρων είναι τα πλέον
χρησιμοποιούμενα, αλλά δοκιμάζονται και άλλα είδη όπως η Λεύκη η τρέμουσα.
Αντικολλητά
Με τον όρο αντικολλητά (κόντρα - πλακέ) εννοούμε προϊόν του ξύλου που παράγεται
με συγκόλληση περιττού αριθμού ξυλοφύλλων, έτσι ώστε η κατεύθυνση των ινών
δύο διαδοχικών ξυλοφύλλων να είναι κάθετη μεταξύ τους. Ο αριθμός των φύλλων
είναι συνήθως 3, 5, 7 ή και μεγαλύτερος, ενώ η μεσαία στρώση μπορεί να
αποτελείται και από συγκολλημένους πήχεις πριστής ξυλείας (πηχοσανίδες ή πλακάζ
–Σχήμα 1.4).

Σχήμα 1.4 - Αντικολλητά ή κόντρα πλακέ

Τα αντικολλητά είναι προϊόν υψηλής τεχνολογίας με σοβαρά πλεονεκτήματα.
Συγκρίνοντας τα πλεονεκτήματα των αντικολλητών σε σχέση προς το συμπαγές
ξύλο, τις μοριοσανίδες και τις ινοσανίδες μπορούμε να πούμε τα ακόλουθα :
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- Τα φυσικά και τεχνικά χαρακτηριστικά του είναι καλύτερα από εκείνα του φυσικού
ξύλου της αυτής ή και ελαφρά μεγαλύτερης πυκνότητας. Υπερέχει επίσης αισθητικά
των μοριοσανίδων και ινοσανίδων.
- Λόγω της διατάξεως των στρώσεων η ρίκνωση και η διόγκωση στην εφαπτομενική
και ακτινική διεύθυνση είναι πολύ περιορισμένη. Για τον ίδιο λόγο οι μηχανικές
ιδιότητες των αντικολλητών στο μήκος και πλάτος τείνουν να εξισώσουν σε αντίθεση
με το ξύλο.
- Έχουν μεγάλη αντοχή σε διάτμηση, σε σχίση, καλή αντοχή σε δυναμικές
φορτίσεις και καλύτερη κατανομή ελαττωμάτων σε σχέση με το ξύλο. Πιο
συγκεκριμένα η αντοχή σε κάμψη αντικολλητού πάχους 15 χιλ. είναι 14 %
μεγαλύτερη από αυτή του M.D.F. πάχους 19 χιλ. και 94 % μεγαλύτερη από
μοριοσανίδα πάχους 19 χιλ.
Η ποσότητα κόλλας που χρησιμοποιείται στην παραγωγή των αντικολλητών,
είναι περίπου το 1/3 εκείνης που χρησιμοποιείται στην παραγωγή μοριοσανίδας ή
M.D.F.
Μοριοσανίδες
Η μοριοσανίδα αποτελείται από μικρά ξυλοτεμαχίδια, εμποτισμένα με συνθετική
ρητίνη και πιεσμένα σε μορφή επίπεδης πλάκας με επιθυμητό ειδικό βάρος και
πάχος (Σχήμα 1.5). Η παραγωγή της ξεκίνησε από την Γερμανία κατά την διάρκεια
και κυρίως μετά τον Β’ παγκόσμιο πόλεμο. Είναι ένα αξιόλογο προϊόν του ξύλου,
υψηλής τεχνολογίας με αρκετά πλεονεκτήματα, όπως,
- για την παραγωγή του χρησιμοποιούνται τα πάσης φύσεως υπολείμματα του ξύλου
τα οποία έμεναν ανεκμετάλλευτα,
- παράγεται σε ποικιλία διαστάσεων και σε μεγάλες επιφάνειες, γεγονός που το
καθιστά κατάλληλο για πολλές χρήσεις,
- είναι δυνατή η παραγωγή του σε μεγάλες ποσότητες.
Χρησιμοποιείται βασικά στην επιπλοποιία και σε εσωτερικές κατασκευές κτιρίων,
όπως χωρίσματα πατώματα, ταβάνια. Το ειδικό βάρος είναι συνήθως 0,40 - 0,80
γρ./κ.ε. Παράγονται όμως και μοριοσανίδες με μικρότερα ειδικά βάρη 0,25 -0,40
γρ./κ.ε. με καλύτερες μονωτικές ιδιότητες και μικρότερο κόστος παραγωγής, όπως
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και με μεγαλύτερα ειδικά βάρη 0,80 - 1,20 γρ./κ.ε. με μεγαλύτερη μηχανική αντοχή για
ειδικές χρήσεις όπως πατώματα κ.λ.π.

Σχήμα 1.5 - Μοριοσανίδες

∆ιακρίνουμε

δύο

τύπους

μοριοσανίδων

με

βάση

την

κατεύθυνση

των

ξυλοτεμαχιδίων:
Τις κοινές μοριοσανίδες, στις οποίες τα ξυλοτεμαχίδια διαστρώνονται παράλληλα
προς την επιφάνεια της πλάκας, ενώ η πίεση ασκείται κάθετα προς την επιφάνεια της
μοριοπλάκας και τις μοριοσανίδες στις οποίες τα ξυλοτεμαχίδια διαστρώνονται
κάθετα προς την επιφάνεια της πλάκας, ενώ η πίεση ασκείται παράλληλα προς την
επιφάνεια της μοριοπλάκας .
Επίσης οι μοριοσανίδες διακρίνονται σε μονόστρωμες, πολύστρωμες -κυρίως
τρίστρωμες -

και

βαθμιδωτής

πυκνότητας.

Η

μονόστρωμη μοριοσανίδα

αποτελείται από ξυλοτεμαχίδια των ιδίων διαστάσεων. Η τρίστρωμη αποτελείται από
δύο επιφανειακές στρώσεις πάχους 2 - 3 χιλ. η κάθε μια με λεπτά ξυλοτεμαχίδια και
μια μεσαία στρώση με ξυλοτεμαχίδια μεγαλυτέρων διαστάσεων. Τέλος η μοριοσανίδα
βαθμιδωτής πυκνότητας αποτελείται από μια στρώση, στην οποία οι διαστάσεις των
τεμαχιδίων μειώνονται βαθμιαία από το μέσο της μοριοσανίδας προς τις δύο
επιφάνειες.
Μοριοσανίδες τύπου ΟSΒ
To προϊόν OSB είναι ξυλοπλάκα που παράγεται από ξυλοτεμαχίδια μεγάλου μήκους
(strands), εμποτισμένα με ρητίνη εξωτερικής χρήσεως και διαστρωμένα σε
προσανατολισμένη διάταξη, σε 3 έως 5 στρώσεις, έτσι ώστε τα ξυλοτεμαχίδια κάθε
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στρώσης να κατευθύνονται κάθετα προς αυτά της επόμενης στρώσης. Ανάλογη αρχή
όπως είναι γνωστό εφαρμόζεται στα αντικολλητά. Τα ξυλοτεμαχίδια του OSB έχουν
μήκος 7,5mm ή μεγαλύτερο και πλάτος 16mm.
H έλλειψη πρώτης ύλης που ανάγκασε πολλές μονάδες αντικολλητών να κλείσουν
στις δυτικές Πολιτείες των ΗΠΑ, κατέστησε το ΟSB το κύριο προϊόν για επένδυση και
επικάλυψη επιφανειών. Το OSB είναι η εξέλιξη του WAFERBOARD σε ότι αφορά
τον προσανατολισμό και την γεωμετρία των ξυλοτεμαχιδίων. Το waferboard
εφευρέθηκε το 1949 από τον Dr J. Clark και η παραγωγή του άρχισε το 1962.
To ΟSB εμφανίσθηκε στην αγορά το 1980 ως προϊόν ξυλοπλάκας με μεγάλη
μηχανική αντοχή για κατασκευές. Οι πολλές στρώσεις ξυλοτεμαχιδίων με κάθετη
διάταξη μεταξύ τους και η ευθυγράμμιση των ξυλοτεμαχιδίων των επιφανειακών
στρώσεων στο μήκος της ξυλοπλάκας, αυξάνουν τη μηχανική αντοχή και την
ελαστικότητα της ξυλοπλάκας.
Ινοσανίδες
Οι ινοσανίδες (ή ινοπλάκες) αποτελούνται από ίνες ξύλου που παράχθηκαν με την
πολτοποίησή του (Σχήμα 1.6). Το υλικό των ινών, ξηραμένο ή όχι ανάλογα με την
μέθοδο παραγωγής διαστρώνεται σε μεγάλες επιφάνειες και ανάλογα με τον τύπο
του προϊόντος, εφαρμόζεται ή όχι συμπίεση σε πρέσα. Προστίθενται επίσης και
διάφορες χημικές ουσίες για την βελτίωση των ιδιοτήτων.
Η παραγωγή των ινοπλακών άρχισε στο τέλος του 1800. Ανάλογα με την μέθοδο
παραγωγής διακρίνουμε δύο τύπους ινοπλακών: τις παραγόμενες χωρίς εφαρμογή
πιέσεως (μονωτικές ινοπλάκες) και τις παραγόμενες με εφαρμογή πιέσεως
(πιεσμένες ινοπλάκες). Μία από τις πιο βασικές ινοσανίδες είναι το MDF (Medium
density fiberboard) που είναι μονωτική ινοπλάκα μέσης πυκνότητας (Σχήμα 1.7).
Το MDF παράγεται σε πολλούς τύπους, όπως:
MDF μικρού πάχους
Το προϊόν αυτό έχει πάχος 1,8 - 2,5 χιλ. Οι ιδιότητές του καθορίζονται από
προδιαγραφές της FΙRΑ1 και της ευρωπαϊκής ένωσης παραγωγών MDF. Το MDF
μικρού πάχους μπορεί να χρησιμοποιηθεί σαν υποκατάστατο του κόντρα πλακέ
μικρού πάχους και του HARD BOARD. Τέτοιες εφαρμογές είναι: σε πόρτες,
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εσωτερικές επιφάνειες ταπετσαρισμένων επίπλων, εμφανή πλευρά αντικολλητών,
μοριοσανίδων κ.α.
MDF μεγάλου πάχους
Το πάχος μπορεί να φθάσει τα 60 χιλ. όταν μέχρι πρότινος ήταν μόλις 30 χιλ. Το
πάχος αυτό χρειάζεται σε αρκετές εφαρμογές όπως πόδια τραπεζιών, καρεκλών,
σκελετά επίπλων κ.α. Το

μεγάλο

πάχος

είναι

σοβαρό

πλεονέκτημα

διότι

αποφεύγεται η συγκόλληση δύο ή περισσοτέρων πλακών.

Σχήμα 1.6 - Ινοσανίδες

Σχήμα 1.7 - MDF
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MDF χαμηλής περιεκτικότητας σε ελεύθερη φορμαλδεΰδη
Πρόκειται για MDF κλάσης Α με περιεκτικότητα σε φορμαλδεΰδη κάτω των 10 mg
ανά 100 γρ. ινοσανίδας. Το προϊόν αυτό παράγεται με ειδική κόλλα Ε Ι ή με την
προσθήκη ουσιών που δεσμεύουν την ελεύθερη φορμαλδεΰδη “FORMALDEHYDE
CUΤCHERS”. Ο τύπος αυτός χρησιμοποιείται σε κατασκευές που προορίζονται για
χώρους με περιορισμένο εξαερισμό, ή σε συνθήκες υψηλής θερμοκρασίας, ή σε
ειδικούς χώρους όπως νοσοκομεία, σχολεία, εργαστήρια, μουσεία κ.λ.π.
MDF με αντοχή σε υψηλή σχετική υγρασία
Το προϊόν αυτό χρησιμοποιείται σε εσωτερικούς χώρους με σχετική υγρασία μέχρι
80 %. Παράγεται με χρήση κόλλας ουρίας φορμαλδεΰδης βελτιωμένης ποιότητας
και σε μίξη με ρητίνη που αντέχει στην υγρασία (μελαμίνη φορμαλδεΰδη ή
ρεσορσινόλη - φορμαλδεΰδη).
MDF για εξωτερικές χρήσεις
Ο τύπος αυτός του MDF γνωστός σαν MDF - WR (WATER RESISTANT), παράγεται
με χρήση συνθετικών ρητινών εξωτερικής χρήσεως και άλλων πρόσθετων ουσιών
όπως η παραφίνη. Χρησιμοποιείται με το ανάλογο φινίρισμα σε εξωτερικές
κατασκευές

όπως:

Έπιπλα

εξοχής

κήπων,

σήμανση

δρόμων,

μετόπες

καταστημάτων, εξωτερικές πόρτες, σκελετά παραθύρων, ξυλότυποι για καλούπια
μπετό, έπιπλα μπάνιου, πατώματα κουζίνας κ.λ.π. Μετά από επένδυση με ειδικά
πλαστικά

φύλλα μελαμίνης,

χρησιμοποιούνται

σαν

πατώματα,

σαν

οικονομικότερη λύση σε σχέση με τα κλασικά ξύλινα πατώματα.
MDF ανθεκτικό στη φωτιά
Ο τύπος αυτός γνωστός και σαν MDF-FR (FIRE

RETARDANT)

παράγεται

με

προσθήκη στις ίνες ουσιών που επιβραδύνουν την εξάπλωση της φωτιάς (ειδικά
άλατα). Οι δυνατότητες εφαρμογής είναι πολλές όπως γραφεία, έπιπλα και
κατασκευές σε χώρους καταστημάτων, θεάτρων, κινηματογράφων, ντισκοτέκ κ.λ.π.
Είναι δυνατόν επίσης να βαφούν οι επιφάνειες με επικαλυπτικές ουσίες που και αυτές
επιβραδύνουν την εξάπλωση της φωτιάς.
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MDF για πατώματα
Το MDF χρησιμοποιείται για παραγωγή διαφόρων τύπων πατωμάτων. Ένας από
τους τύπους που παράγονται στην Ευρώπη είναι το σύνθετο πάτωμα τριών
στρώσεων. Η επάνω στρώση αποτελείται από επικάλυψη πολλαπλών πλαστικών
φύλλων εμποτισμένων με ρητίνη μεγάλης σκληρότητας και αντοχής. Η μεσαία
στρώση είναι MDF ανθεκτικό στο νερό. Η τρίτη στρώση είναι επικάλυψη πλαστικών
φύλλων μελαμίνης. Οι κατασκευαστές των σύνθετων πατωμάτων από MDF
ισχυρίζονται ότι

σε

σύγκριση

με

τα

κλασικά

ξύλινα

δάπεδα,

αντέχουν

περισσότερο σε καταπόνηση, σε ξυσίματα, σε αναμμένα τσιγάρα και διάφορα υγρά,
ενώ το χρώμα τους παραμένει σταθερό και αντέχει στην επίδραση του φωτός. Έχουν
επίσης διαστασιακή σταθερότητα (δεν ρικνώνονται και δεν διογκώνονται).
MDF ενισχυμένο με ίνες γυαλιού και άνθρακα
Το προϊόν αυτό αποτελείται από μίγμα ινών ξύλου, γυαλιού και άνθρακα. Η
παραγωγή του βρίσκεται σε πειραματικό στάδιο. Ο τύπος αυτός MDF έχει αυξημένη
μηχανική αντοχή σε κάμψη, κρούση κ.λ.π.
MDF εμποτισμένο με ρητίνη
Σε πειραματικό στάδιο βρίσκεται επίσης και νέος τύπος MDF που εμποτίζεται με
ρητίνη. Ο εμποτισμός γίνεται με την μέθοδο πίεσης κενού σε ειδικό εμποτιστήριο.
Τέλος μια ακόμη ερευνητική προσπάθεια αναφέρεται σε κάμψη MDF σε περιβάλλον
ατμών αμμωνίας, για παραγωγή καμπύλων τμημάτων επίπλων.

1.6 Μηχανικές ιδιότητες του ξύλου
Οι βασικές μηχανικές ιδιότητες που μας ενδιαφέρουν όταν μελετάμε την
συμπεριφορά ενός ξύλινου δομικού στοιχείου είναι:
Αντοχή σε θλίψη
α) Παράλληλα προς την διεύθυνση των ινών (αξονική).
β) Κάθετα προς την διεύθυνση των ινών (εγκάρσια).
Το ξύλο, θλιβόμενο παράλληλα προς την διεύθυνση των ινών, παρουσιάζει μεγάλη
αντοχή, αναλόγως δε του βάρους του είναι ένα από τα ανθεκτικότερα υλικά.
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Θλιβόμενο όμως κάθετα προς την διεύθυνση των ινών παρουσιάζει πολύ μικρότερη
αντοχή σε σύγκριση με την προηγούμενη. Ακόμη, το ξύλο σε αντίθεση με άλλα υλικά,
έχει μικρότερη αντοχή σε θλίψη παρά σε εφελκυσμό (κατά 50% περίπου).
Αντοχή σε εφελκυσμό
Η αντοχή σε εφελκυσμό παραλλήλως προς τις ίνες, είναι επίσης σημαντική (μέχρι και
50 φορές μεγαλύτερη της εγκάρσιας). Είναι όμως δύσκολη η διευθέτηση των
συνδέσεων, ώστε να είναι δυνατόν να εργασθεί το ξύλο σε εφελκυσμό.
Αντοχή σε κάμψη
Η αντοχή του ξύλου σε κάμψη είναι επίσης αξιόλογη. Αν και μικρότερη σε σύγκριση
με τα μέταλλα, είναι μεγαλύτερη από τα περισσότερα μη μεταλλικά δομικά υλικά. Η
ιδιότητα δε του ξύλου να αντέχει σε κάμψη, είναι η κύρια αιτία χρήσης του ξύλου από
αρχαιοτάτων χρόνων για την κατασκευή δοκών.
Αντοχή σε διάτμηση
Η αντοχή του ξύλου σε διάτμηση είναι μικρή, κι' αυτό θα πρέπει να λαμβάνεται
υπόψη στα τμήματα εκείνα των κατασκευών που θα υφίστανται τέτοια καταπόνηση.
Αντοχή σε σχίση
Αναφέρεται σε δυνάμεις που δρουν με μορφή σφήνας. Η αντοχή του ξύλου σε σχίση
είναι μικρή λόγω της δομής του.
Αντοχή σε κρούση
Παρουσιάζει μεγαλύτερη αντοχή σε απότομα φορτία σε σύγκριση με την στατική
φόρτιση. Επίσης η κάμψη της δοκού είναι περίπου διπλάσια σε σύγκριση με την
στατική φόρτιση.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΕΠΙΠΛΑ ΚΑΙ ΣΥΝ∆ΕΣΕΙΣ
2.1 Τα βασικά έπιπλα
Κυρίαρχο στοιχείο μέσα στο χώρο είναι το έπιπλο σε όλες τις μορφές του και ένα
στοιχείο που το κάνει σημαντικό είναι και η ανάγκη του να παρακολουθεί στενά την
εξέλιξη της ζωής των ανθρώπων, με αποτέλεσμα τη συνεχή αναπροσαρμογή του. Η
αναπροσαρμογή αυτή είναι τόσο λειτουργική όσο και αισθητική δηλαδή το έπιπλο
πρέπει από τη μια μεριά να υπηρετεί τις ανάγκες της ζωής μας, όπως αυτές
μεταβάλλονται κάθε φορά, ενώ από τη άλλη πρέπει να ακολουθεί τα ρεύματα της
αισθητικής που επικρατούν σε κάθε εποχή. Έτσι λοιπόν τα έπιπλα, που συνοδεύουν
την καθημερινότητά μας, συνεχώς θα μεταβάλλονται και θα προσαρμόζονται όσο θα
υπάρχει ζωή και εξέλιξη και όσο θα υπάρχουν τεχνίτες που θα έχουν ανησυχίες και
θα ακολουθούν την πρόοδο.
Τα βασικά έπιπλα που χρησιμοποιούμε στο σπίτι είναι οι βιβλιοθήκες, έπιπλα για
αποθήκευση, μπαούλα, συρταριέρες, ντουλάπια, καρέκλες, καναπέδες, πολυθρόνες,
ανάκλιντρα , σκαμνάκια, τραπέζια, γραφεία, κρεβάτια, κούνιες κ.α. (Σχήμα 2.1). Σε
όλα αυτά τα έπιπλα, οι συνδέσεις αποτελούν το πιο σημαντικό τμήμα σε σχέση με
την αντοχή τους και γενικά για τη μηχανική τους συμπεριφορά.

Σχήμα 2.1 – Είδη επίπλων
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2.2 Συνδέσεις
Σύνδεσμο ονομάζουμε τον τρόπο που χρησιμοποιούμε για να συνδέσουμε τα
διάφορα κομμάτια από τα οποία αποτελείται η κατασκευή μας. Με την ανάπτυξη της
επιστήμης της συνδεσμολογίας και συγκόλλησης του ξύλου κατέστη δυνατή η
παραγωγή σύνθετων προϊόντων ξύλου υψηλής ποιότητας, διαφόρων μεγεθών και
σχημάτων που τις περισσότερες φορές είναι αδύνατο να παραχθούν από τις
περιορισμένες διαστάσεις του ξύλου των δέντρων. Έγινε επίσης εφικτή και η
ορθολογικότερη χρησιμοποίηση του ξύλου, συμπεριλαμβανομένου και του ξύλου
χαμηλής ποιότητας και μικρών διαστάσεων αλλά και των υπολειμμάτων συγκομιδής
και κατεργασίας του, τα οποία θεωρούνταν άχρηστα πριν μερικά χρόνια.
Οι συνδέσεις αποτελούσαν πάντα μια πρόκληση για τους ερευνητές και τους
κατασκευαστές και κατά καιρούς σχεδιάστηκαν, εφαρμόστηκαν και πολλές φορές
παραμερίστηκαν διάφοροι τύποι συνδέσεων. Κάποιες από αυτές ήταν δύσκολο να
κατασκευαστούν, άλλες να συνδεθούν, ενώ το πιο συχνό πρόβλημα ήταν η μειωμένη
αποτελεσματικότητά τους. Η επιλογή του τρόπου σύνδεσης που θα χρησιμοποιηθεί
κάθε φορά εξαρτάται από το υλικό, τα διαθέσιμα μέσα (εργαλεία, μηχανήματα, θέσεις
στερέωσης του υλικού), καθώς και από επιδιωκόμενες ιδιότητες και χρήσεις του
τελικού προϊόντος.
Ο σχεδιασμός των περισσότερων συνδέσεων των επίπλων και οι γενικές αρχές που
εφαρμόζονται στην κατασκευή του παραμένουν αμετάβλητες εδώ και πολλούς
αιώνες. Ωστόσο, σήμερα, με τη βιομηχανοποίηση πολλών εργασιών και την
πληθώρα μηχανημάτων και υλικών, επινοούνται διαρκώς νέοι τρόποι σύνδεσης, ενώ
κάποιοι άλλοι, πιο παραδοσιακοί, χρησιμοποιούνται πιο σπάνια. Πρέπει να πούμε
ακόμα ότι, εκτός από το επίπεδο της τεχνολογίας, το επίπεδο της οικονομίας και του
πολιτισμού επηρεάζουν επίσης την αντίληψη για τον τρόπο κατασκευής των
επίπλων, άρα και τη συχνότητα με την οποία εμφανίζονται κάποιοι σύνδεσμοι.
Ο σχεδιασμός των συνδέσεων πρέπει να γίνεται έτσι ώστε να μπορούν να
μεταφέρουν με ασφάλεια τις εσωτερικές και εξωτερικές φορτίσεις που δρουν στην
κατασκευή κατά τη λειτουργία της. Έτσι μέχρι σήμερα έχουν αναπτυχθεί διάφοροι
τύποι συνδέσεων, όπως μόρσου - εγκοπής, με φεράμι, με καβίλιες, με μπισκότα κ.ά.
για την συγκόλληση του ξύλου οι οποίες, ανάλογα με το σκοπό για τον οποίο
γίνονται, γενικά μπορούν να διακριθούν στις εξής κατηγορίες (Σχήμα 2.2):
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• συνδέσεις μήκους
• συνδέσεις πλάτους
• συνδέσεις γωνιών
• συνδέσεις ραφιών
• συνδέσεις τρεσσών
• διασταυρώσεις
• συνδέσεις κιβωτίων
• συνδέσεις δοντιών
• συνδέσεις τριών διευθύνσεων
• συνδέσεις ταμπλά – πλαισίου (τελλάρου)

Σχήμα 2.2 - ∆ιάφορες συνδέσεις
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Κατά άλλους οι σύνδεσμοι μπορούν να διακριθούν σε [4-5]:
• Συνδέσμους με τη διαμόρφωση των ίδιων άκρων των ξύλων (ξυλοδεσιές)
• Συνδέσμους με την χρήση συνδέσμων από άλλο ξύλο, από σίδερο ή άλλα μέταλλα
και
• Συνδέσμους με την χρήση κόλλας(συγκόλληση).
Γενικά ισχύει ότι όσο μεγαλύτερη είναι η επιφάνεια συγκόλλησης, τόσο πιο
αποτελεσματικός είναι ο σύνδεσμος, υπό τον όρο ότι επιτυγχάνεται καλή επαφή των
συγκολλημένων επιφανειών. Η χρήση κόλλας δεν βρίσκει εφαρμογή μόνο σε 2
περιπτώσεις:
• Όταν ο σύνδεσμος είναι λυόμενος
• Όταν ο σύνδεσμος είναι κινητός
Σήμερα βέβαια πολλοί από τους κλασικούς συνδέσμους έχουν παραμεριστεί, καθώς
η χρήση πολλών τύπων εξελιγμένων μεταλλικών ή πλαστικών στοιχείων (φεράμια,
μίλια, κλπ.) έχουν προσφέρει ποικιλία λύσεων, ιδιαίτερα αποδεκτών από χρόνου
υλοποίησης, κόστους κατασκευής, αντοχής και αισθητικής. Ωστόσο, η γοητεία των
ξύλινων συνδέσμων παραμένει αξεπέραστη, ανεξάρτητα αν υλοποιούνται με
εργαλεία χειρός είτε με τα σύγχρονα ξυλουργικά μηχανήματα.
Τα έπιπλα συγκεντρώνουν όλη τη φιλοσοφία της αρχιτεκτονικής εσωτερικών και
εξωτερικών χώρων. Είναι μια περίτεχνη δημιουργία – αποτέλεσμα έμπνευσης,
σχεδιασμού και εφαρμογής αυτών. Όταν πρόκειται να διαλέξουμε τον τύπο σύνδεσης
για μια συγκεκριμένη εφαρμογή καλό είναι να γνωρίζουμε άριστα τα είδη των
συνδέσεων που χρησιμοποιούνται συχνότερα, αν και στην πραγματικότητα
υπάρχουν εκατοντάδες συνδέσεις οι οποίες χρησιμοποιούνται σε διάφορους
συνδυασμούς. Το επόμενο βήμα είναι να δούμε ποιες συνδέσεις χρησιμοποιούνται
για το συγκεκριμένο είδος επίπλου και να κρίνουμε κατά πόσο μπορούμε να
προχωρήσουμε στην κατασκευή τους. Αν δεν γίνει επιλογή της σύνδεσης που πρέπει
για το συγκεκριμένο έπιπλο τότε η κατασκευή γίνεται περίπλοκη, υπάρχει πιθανότητα
να μην ταιριάζει με το σχέδιο, το έπιπλο να μην είναι σταθερό και κατά πάσα
πιθανότητα να μην αντέξει στη χρήση. Οι συνδέσεις που χρησιμοποιούνται πιο
συχνά έχουν αντέξει στη δοκιμασία του χρόνου. Οι συνδέσεις και ενώσεις των
ξύλινων μελών είναι οι κατ’ εξοχήν θέσεις του καθίσματος που δέχονται τις
καταπονήσεις, οι οποίες μπορεί να διαφέρουν ως προς το είδος και το μέγεθός τους.
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Γι’ αυτό η επιλογή μιας συγκεκριμένης σύνδεσης και γενικά της τεχνολογίας
σύνδεσης έχει ιδιαίτερη σημασία στη στερεότητα, αντοχή και διάρκεια ενός επίπλου.
Η τέχνη που ασχολείται με μεθόδους και τρόπους ένωσης δύο ή περισσότερων
τμημάτων και παρουσίασης αυτών σε ένα ενιαίο σύνολο καλείται συνδεσμολογία.
Σύνδεσμος ή δεσμός στην ξυλουργική καλείται το μέσον που συντελεί στην επιτυχή
ένωση δύο ή περισσότερων τμημάτων μιας ξυλοκατασκευής. Οι συνδέσεις
κατηγοριοποιούνται βάσει του υλικού που τις συνθέτει (π.χ. συνδέσεις χάλυβα,
ελαφρών μετάλλων, ξύλου, οπλισμένου σκυροδέματος) ή σύμφωνα με τις
γεωμετρικές συναντήσεις των συνδεόμενων στοιχείων (π.χ. συνδέσεις μήκους,
πλάτους, γωνίας) ή ακόμα ανάλογα με το σχήμα της τομής των προς σύνδεση
στοιχείων (π.χ. σύνδεση χελιδονοουράς, δακτυλιοειδής σύνδεση. Οι σύνδεσμοι είναι
η ραχοκοκαλιά της κατασκευής και γι’ αυτό πρέπει με ιδιαίτερη προσοχή να
εξετάζονται στην ξυλουργική. Οι βασικοί παράγοντες που επηρεάζουν τη στερεότητα
των συνδέσεων είναι οι εξής:
1. Το είδος του υλικού των τεμαχίων σύνδεσης και οι ιδιότητές του.
2. Το είδος της σύνδεσης.
3. Οι διαστάσεις των συνδετικών στοιχείων.
4. Η σύσφιξη της σύνδεσης.
5. Το είδος της κόλλας και η ποσότητα επάλειψης.
6. Η αδρότητα των προς συγκόλληση επιφανειών.
7. Η ύπαρξη υγρασίας στα επιμέρους τμήματα της σύνδεσης.
Οι συνδέσεις, ανάλογα με τη θέση τους στο έπιπλο, διακρίνονται σε [4-5]:
1. Γωνιακές συνδέσεις (στη γωνιακή θέση)
2. Ενδιάμεσες ή μεσαίες ή συνδέσεις σχήματος Τ (στο ενδιάμεσο του ενός σκέλους
της σύνδεσης)
Οι παραπάνω συνδέσεις μπορούν να διακριθούν και στις παρακάτω δύο βασικές
κατηγορίες:
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1. Στις μόνιμες σταθερές συνδέσεις, όπου η μονιμότητα και σταθερότητα
επιτυγχάνεται με συγκόλληση των μελών τους και κατέχουν τη βασικότερη θέση στην
παραγωγή των καθισμάτων (καρεκλών)
2. Στις αποσυναρμολογούμενες συνδέσεις (π.χ. με φεράμια).
Οι συνδέσεις που σήμερα σχεδιάζονται προσδίδουν υψηλή ανθεκτικότητα και η
επιλογή της καταλληλότερης γίνεται με βάση τους παράγοντες που επηρεάζουν τη
σταθερότητα της κατασκευής.
Ο σχεδιασμός των ενώσεων σε ένα έπιπλο είναι ίσως το πιο σημαντικό βήμα σε όλη
την σχεδιαστική διαδικασία. Ακόμα και αν τα κομμάτια του επίπλου έχουν
περισσότερη αντοχή από αυτή που χρειάζεται, το έπιπλο μπορεί να καταρρεύσει αν
οι συνδέσεις του είναι αδύναμες. Είναι πιο σύνηθες να διαλύεται ένα έπιπλο λόγω
των συνδέσεων του, παρά για οποιοδήποτε άλλο λόγο. Για αυτό ακριβώς τον λόγο,
είναι πολύ σημαντικό οι ενώσεις μια κατασκευής, οποιουδήποτε τύπου, να είναι
επιστημονικά σχεδιασμένες, ώστε να μπορούν να αντέξουν φορτία που τυχόν να
τους ασκηθούν.
∆υστυχώς η βιβλιογραφία για τον σχεδιασμό ενώσεων στα έπιπλα είναι
περιορισμένες. Έχουν γίνει μελέτες για μια ποικιλία τύπων και μεγεθών ενώσεων,
αλλά με λίγες εξαιρέσεις, δεν έχουν γίνει καθόλου απόπειρες για την εύρεση τύπων
από τ αποτελέσματα αυτά. Ο κύριος λόγος που δεν έχουν γίνει τέτοιες προσπάθειες
είναι ότι τα δεδομένα αυτά είναι ατελή. Αντιθέτως, εμπλέκονται τόσες πολλές
παράμετροι, που τα δεδομένα ενός ερευνητή δεν μπορούν να συγκριθούν με τα
δεδομένα ενός άλλου. Ακόμα και έτσι όμως, υπάρχουν αρκετά στοιχεία ώστε να
γίνουν κάποιες γενικεύσεις.
Μία από τις σημαντικότερες αλλαγές που διαπιστώνονται τα τελευταία χρόνια στο
χώρο της επιπλοποιίας είναι η συνεχής αύξηση της χρησιμοποίησης μοριοσανίδων
και ινοσανίδων μέσης πυκνότητας (MDF) στην κατασκευή των επίπλων. Αυτό
παρατηρείται, κυρίως, στον τομέα της μεγάλης κλίμακας, χαμηλού κόστους,
επιπλοποιίας, όπου τη θέση του συμπαγούς (μασίφ) ξύλου κατακτούν οι
μοριοσανίδες και οι ινοσανίδες (MDF). Υποστηρίζεται ότι σήμερα περισσότερο από
το 90 % της βιομηχανίας συνολικά του επίπλου στην Ευρώπη βασίζεται στις
ξυλοσανίδες και πλαστικές υποδοχές, όταν χρησιμοποιούνται, βελτιώνουν ελαφρώς
την αντοχή συγκράτησης, όταν έχουν το κατάλληλο μήκος και είναι κατασκευασμένες
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με καλής ποιότητας υλικό, αλλά και μειώνουν σημαντικά την αντοχή, όταν έχουν
μικρότερο μήκος από τον πίρο και το υλικό τους δεν είναι καλής ποιότητας.
Σήμερα, στην αγορά πρώτων υλών επιπλοποιίας προσφέρονται πάρα πολλά
ενθέματα διάφορων τύπων και υλικών, με διάφορα εμπορικά ονόματα, από πολλούς
επώνυμους, αλλά και περισσότερα από ανώνυμους κατασκευαστές, τα οποία
συνήθως αποτελούν κακές απομιμήσεις των επωνύμων. Επιπλέον, οι εταιρίες
προχωρούν συνεχώς σε βελτιωτικές αλλαγές και προσφέρουν νέους τύπους
ενθεμάτων, γεγονός που αυξάνει διαρκώς την ποικιλία τους. Έτσι, η επιλογή εκ
μέρους των κατασκευαστών των επίπλων των ενθεμάτων, που εξασφαλίζουν τη
μεγαλύτερη αντοχή συγκράτησης, γίνεται περίπλοκη και ιδιαίτερα δυσχερής.
Συνεπώς, η μελέτη της αντοχής συγκράτησης όλων των τύπων ενθεμάτων και η
κατανόηση παραγόντων που επηρεάζουν την αντοχή των συνδέσεων, που
χρησιμοποιούνται στην κατασκευή των λυόμενων επίπλων, μπορεί να αξιοποιηθεί,
αφενός στη μεταξύ τους αξιολόγηση και αφετέρου στη βελτίωση των συνδέσεων των
λυόμενων επίπλων που παράγονται από την επιπλοβιομηχανία.
Παρακάτω μελετώνται 4 βασικοί τύποι συνδέσεων [6-7]:


Το φεράμι (minifix cam)



Η καβίλια (dowel joint)



Το μπισκότο ή οβάλ καβίλια (biscuit dowel)



Ο μόρσος (mortise joint)

Φεράμι (minifix cam)
Το φεράμι είναι ένας συνδετήρας που χρησιμοποιείται πολύ στα βιομηχανικά έπιπλα,
έπιπλα αποθήκευσης, ράφια και λοιπά. Αποτελείται από 2 μέρη: ένα εσωτερικό
έκκεντρο και μια βίδα (Σχήμα 2.3). Παρέχει μέγιστη αντοχή σε εφελκυσμό σε όλους
τους τύπους υλικών, είναι εύκολο στην εισαγωγή του, και δεν διογκώνει τα άκρα
γύρω από τις τρύπες τον υλικού. Το φεράμι είναι ιδανικός συνδετήρας για έπιπλα
μαζικής παραγωγής, και χρησιμοποιείται για μόνιμες και μη συνδέσεις.
Με την χρήση φεραμιού, τα τμήματα των επίπλων μπορούν να αποσυνδεθούν χωρίς
την

καταστροφή

των

υπολοίπων

τμημάτων,

όπως

για

παράδειγμα

μια

επανατοποθέτηση ραφιών. Προτερήματα: υψηλή γωνιακή σταθερότητα, μεγάλη
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απόσταση σύνδεσης, η τοποθέτηση του γίνεται με λιγότερα εργαλεία και λιγότερα
βήματα κατασκευής.

Σχήμα 2.3 - Φεράμι

Καβίλια (dowel)
Παραλλαγή στη χρήση των καρφιών ή των βιδών αποτελεί η χρήση της καβίλιας. Η
καβίλια είναι ξύλινος κυλινδρικός πείρος, κατασκευασμένος από οξιά, με λεία
επιφάνεια ή με ραβδώσεις, που τοποθετείται σε οπές ανοιγμένες εκ των προτέρων.
(Σχήμα 2.4). Το πλεονέκτημά της είναι ότι με τη χρήση συγκολλητικής ουσίας κολλάει
με το ξύλο που την περιβάλλει, ενώ αισθητικά είναι πιο αποδεκτή είτε μπορεί να
τοποθετηθεί «κρυφά», ώστε μετά τη συναρμογή της κατασκευής να μη φαίνεται
τίποτα. Σε περίπτωση που χρησιμοποιούμε λείες καβίλιες ανοίγουμε τρύπες της ίδιας
ακριβώς διαμέτρου, ενώ αν χρησιμοποιήσουμε καβίλιες με ραβδώσεις ανοίγουμε
τρύπες κατά 1 mm μικρότερες. Το συνολικό μήκος της οπής που ανοίγουμε για την
τοποθέτηση καβίλιας πρέπει να είναι 2-4 mm μεγαλύτερο από το μήκος της καβίλιας,
για να υπάρχει χώρος διαφυγής της κόλλας που τυχόν πλεονάζει.
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Η συναρμολόγηση ενός μεγάλου αριθμού επίπλων πραγματοποιείται με διάφορες
καβίλιες και ανάμεσα στην ποικιλία των επίπλων που περιλαμβάνει έπιπλα γραφείου,
οικιακά έπιπλα, τραπέζια από μασίφ ξύλο, καρέκλες κ.α. οι καβίλιες αποτελούν και το
καλύτερο είδος συνδέσμου για κάθε είδος ξύλου και για τα προϊόντα του αρκεί να
υπάρχει άρτια γνώση των μεθόδων που απαιτούνται για την κατασκευή. Στο
πρόσφατο παρελθόν ήταν πολύ διαδεδομένες στην κατασκευή καρεκλών, ιδιαίτερα
σε μεγάλα εργοστάσια παραγωγής λόγω της αυξημένης ταχύτητας στην κατασκευή
και συναρμολόγηση. Με τα σωστά μηχανήματα η παραγωγή με καβίλιες είναι πολύ
γρήγορη, ακριβής και εύκολα επαναλήψιμη.
Οι συνδέσεις με καβίλιες είναι απλές στον σχεδιασμό καθώς απαιτούν μόνο την
διάνοιξη οπών για να σχηματίσουν μια σύνδεση. Όταν τοποθετηθούν μηχανικά ή
χειρωνακτικά στην διανοιγμένη οπή σχηματίζουν συνδέσεις που χαρακτηρίζονται
από την υψηλή σταθερότητα, δεν απαιτούν σύσφιξη, ευθυγραμμίζονται από μόνες
τους και τοποθετούν επιμέρους τμήματα για περαιτέρω συναρμολόγηση. Ακόμη
μπορεί χρησιμοποιηθούν στην σύνδεση τμημάτων σχεδόν για όλα τα σχήματα και για
όλες τις γωνίες υπό τον όρο ότι οι επιλεγμένες επιφάνειες διαθέτουν τέτοιες
διαστάσεις ώστε να μπορούν να διανοιχθούν οι οπές και να τοποθετηθούν οι
καβίλιες. Παρόλο που οι καβίλιες χρησιμοποιούνται στην κατασκευή μεγάλης
ποικιλίας συνδέσεων, που ανθίστανται σε αξονικές και διατμητικές τάσεις καθώς
επίσης σε δυνάμεις κάμψης και ροπής, οι καβίλιες εκτίθενται μόνο σε διατμητικές και
αξονικές δυνάμεις.

Σχήμα 2.4 - Καβίλια
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Μπισκότα (Biscuit dowel)
Την

σημερινή

εποχή,

ενώσεις

κατασκευασμένες

με

καβίλιες

μπισκότο,

χρησιμοποιούνται ευρέως στην παραγωγή επίπλων, είτε ως μόνιμες ενώσεις είτε ως
διαλύσιμες. Παρόλο που ο σχεδιασμός των ενώσεων είναι ένα από τα σημαντικότερα
βήματα στον σχεδιασμό των επίπλων, υπάρχει πολύ λίγη πληροφορία διαθέσιμη όσο
αναφορά την αντοχή των ενώσεων που έχουν κατασκευαστεί με καβίλιες μπισκότο.
Οι ενώσεις είναι το πιο αδύναμο κομμάτι ενός επίπλου και είναι ο βασικός λόγος
αποτυχίας του. Η δύναμη και η ελαστικότητά των ενώσεων σε κατασκευές επίπλων,
καθορίζουν την δύναμη και την ελαστικότητα του ίδιου του επίπλου κατά την χρήση
του.
Οι καβίλιες μπισκότο, φτιάχνονται από ξύλο οξιάς, και είναι λίγο συμπιεσμένες ώστε
απορροφώντας υγρασία από κόλλες με βάση το νερό, να φουσκώνουν μέσα στις
οπές προκαλώντας έτσι σφιχτή ένωση.
Εκτός από τις ξύλινες καβίλιες μπισκότα, υπάρχουν διαθέσιμες και κάποιες
μεταλλικές ή πλαστικές καβίλιες μπισκότα, που χρησιμοποιούνται είτε για μόνιμη
σύνδεση χρησιμοποιώντας κόλλα, είτε για διαλυτή σύνδεση χρησιμοποιώντας
κάρφωμα ή βίδωμα. Σύμφωνα με τον κατασκευαστή τους, παρέχουν τα προνόμια της
ευκολίας στην χρήση και μείωση στο κόστος παραγωγής (Σχήμα 2.5).
Σήμερα, για τις γενικότερες ξυλουργικές εργασίες υπάρχουν 3 βασικά μεγέθη για
ξύλινες καβίλιες μπισκότο: νούμερο 0 (15mm πλάτος , 45mm μήκος), νούμερο 10
(19mm πλάτος, 53mm μήκος), νούμερο 20 (23mm πλάτος, 60mm μήκος). Το πάχος
είναι πάντα 3.8mm. Από τα τρία αυτά μεγέθη το πιο κοινό είναι το 20αρι μπισκότο.
Συνδέσεις μόρσου
Οι συνδέσεις μόρσου-εγκοπής απαντώνται σε διάφορες παραλλαγές και το καθήκον
των επιπλοποιών είναι η επιλογή της κατάλληλης παραλλαγής ανάλογα με την
εφαρμογή, καθώς επίσης η άρτια και γρήγορη κατασκευή τους (Σχήμα 2.6). Οι
πρώιμες μορφές της σύνδεσης μόρσου-εγκοπής δεν χρησιμοποιούσαν συγκολλητική
ουσία. Αρχικά κατασκευάζονταν τον μόρσο έτσι ώστε να προσαρμόζεται και να
εφαρμόζει στενά στην αντίστοιχη εγκοπή. Συνδετικές καβίλιες, στη συνέχεια,
τοποθετούνταν κάθετα προς το επίπεδο της σύνδεσης και συγκρατούσαν σταθερά το
μόρσο μέσα στην εγκοπή. Η σωστή κατασκευή του συγκεκριμένου τύπου της
σύνδεσης μόρσου - εγκοπής εξασφάλιζε δυνατές και ανθεκτικές συνδέσεις.
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Σχήμα 2.5 - Μπισκότα

Σήμερα, ο «τυφλός» τύπος της σύνδεσης μόρσου - εγκοπής χρησιμοποιείται κυρίως
στην κατασκευή των επίπλων και είναι αναγκαία η εφαρμογή συγκολλητικών ουσιών
για την ανάπτυξη ικανοποιητικής σταθερότητας λόγω των μικρών διαστάσεων του
μόρσου. Οι συνδέσεις μόρσου - εγκοπής χρησιμοποιούνται ώστε να φέρουν σε
επαφή δύο ανεξάρτητα ξύλινα στοιχεία, συνήθως με την σωστή γωνία, όπως σε
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πλαίσια κουφωμάτων, στην σύνδεση των ποδιών των τραπεζιών και των καρεκλών
κ.α. Οι συνδεσμολογίες του συγκεκριμένου τύπου αποτελούν βασική τεχνική στην
επιπλοποιία και κατασκευάζονται σε πολλές παραλλαγές, είτε με τη χρησιμοποίηση
εργαλείων χειρός είτε με ηλεκτροκίνητα μηχανήματα.

Σχήμα 2.6 – Σύνδεση μόρσου

Η σύνδεση μόρσου - εγκοπής είναι επομένως ο πιο συνήθης και αρκετά δυνατός
τρόπος σύνδεσης μεταξύ των μερών μιας καρέκλας. Η χρήση του απαιτεί πολύ καλό
προγραμματισμό και ακρίβεια στην κατασκευή. Οι γενικοί κανόνες χρήσης

της

συγκεκριμένης συνδεσμολογίας είναι:
1. Το πάχος του μόρσου ή της εγκοπής πρέπει να είναι το ένα τρίτο (1/3) με ένα
δεύτερο (1/2) του πάχους του ξύλου στο οποίο θα γίνει.
2. Το ύψος (πλάτος) και το βάθος του εξαρτώνται από τις διαστάσεις των ξύλων.
Συνήθως είναι καλό να είναι όσο γίνεται πιο μεγάλα, χωρίς όμως να αποδυναμώνουν
το υπόλοιπο ξύλο.
3. Σε ένα καινούριο σχέδιο μεγαλύτερη ακρίβεια πετυχαίνουμε όταν κατά το στάδιο
της πειραματικής κατασκευής της σύνδεσης κάνουμε πρώτα τις εγκοπές και ύστερα
τα μόρσα.
4. Το βάθος της εγκοπής όπου θα μπει το μόρσο πρέπει να είναι ένα με τρία χιλιοστά
πιο βαθύ από το μήκος του μόρσου, έτσι ώστε να αποφύγουμε τις υδραυλικές
πιέσεις που ασκούνται λόγω της κόλλας κατά τη σύνδεση των μερών.
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Όταν οι ασκούμενες δυνάμεις είναι αποκλειστικά καθοδικές η προεξοχή (μόρσο)
πρέπει να έχει ικανοποιητικό πάχος. Από την άλλη πλευρά, όταν εμφανίζονται
δυνάμεις ροπής τόσο τα πλαϊνά τοιχώματα της εγκοπής όσο και της προεξοχής
πρέπει να φέρουν τέτοιο πάχος ώστε να αντιστέκονται σε αυτές τις δυνάμεις. Στην
άσκηση ανοδικών δυνάμεων, που συμβάλουν στην απόσπαση και προκαλούν
περιστροφή των στοιχείων, η προεξοχή διαμορφώνεται με μεγάλο μήκος ώστε να
εξασφαλίζει μέγιστη συγκολλητική επιφάνεια ή διέρχεται εξ’ ολοκλήρου από το
εσωτερικό της εγκοπής και να στερεώνεται με σφηνοειδής μορφής τεμάχια ξύλου
στην άλλη πλευρά.
Οι συνδέσεις μόρσου - εγκοπής αποκτούν την σταθερότητά τους, από τη δημιουργία
ισχυρών μηχανικών δεσμών μεταξύ των εμπλεκόμενων ξύλινων στοιχείων και από
την εφαρμογή συγκολλητικής ουσίας εκατέρωθεν των επιφανειών συγκόλλησης. Ο
σχεδιασμός των αντίστοιχων διαστάσεων πρέπει να πραγματοποιείται με σκοπό την
μεγαλύτερη αντίσταση στις ασκούμενες δυνάμεις, την εξισορρόπηση του δομικού
πλέγματος ανάμεσα στην εγκοπή και την προεξοχή (μόρσο) και την μεγιστοποίηση
των επιφανειών συγκόλλησης. Ακολουθεί η ακριβής και προσεκτική κατασκευή με
σκοπό επιτυχή σύνδεση και επομένως τη δημιουργία ισχυρού επιπέδου.
Η εγκάρσια τομή (μετώπη) του μόρσου μπορεί να έχει σχήμα τετράγωνο, παρ/μο ή
ωοειδές (οβάλ) με αποστρογγυλοποιημένες ή μη ακμές. Για την επιλογή του είδους
σύνδεσης, εκτός από τη στερεότητα, καθοριστικό ρόλο παίζουν οι αισθητικές και
διακοσμητικές απαιτήσεις του επίπλου.
Στις συνδέσεις μόρσου - εγκοπής το πάχος της συγκολλητικής «ραφής» επιδρά
άμεσα στη στερεότητα της σύνδεσης. Το διαφορετικό μέγεθος σύσφιξης και
χαλαρότητας,

όπως

είναι

αυτονόητο,

δημιουργεί

και

διαφορετικό

πάχος

συγκολλητικής ‘ραφής’. Το ζητούμενο είναι να βρεθεί συγκολλητική ραφή με ελάχιστο
πάχος, αλλά με τη μέγιστη στερεότητα στη σύνδεση. Στις λεπτές συγκολλητικές
ραφές η συνοχή ανάμεσα στα μόρια της κόλλας και των μορίων του ξύλου είναι
σημαντικά μεγαλύτερη απ’ ότι στις μεγαλύτερες σε πάχος συγκολλητικές ραφές.
Εκτός όμως από τη συνοχή, οι λεπτές συγκολλητικές ραφές δημιουργούν μικρές
τάσεις και έτσι δε μειώνεται η στερεότητα της σύνδεσης.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΥΝ∆ΕΣΜΩΝ
Ο βασικός στόχος της διπλωματικής, εκτός από την μελέτη των συνδέσεων που
χρησιμοποιούνται

σε

ξύλινες

μικρής

κλίμακας,

είναι

και

η

προσπάθεια

μοντελοποίησης μιας τέτοιας κατασκευής σε ένα πρόγραμμα πεπερασμένων
στοιχείων. Επειδή, ακόμα και για μια μικρή κατασκευή, η πλήρης μοντελοποίηση
όλων των συνδέσεων είναι σχεδόν ανέφικτη, εξετάζουμε τον τρόπο που μπορούμε
να μοντελοποιήσουμε τόσο τις συνδέσεις όσο και την ίδια την κατασκευή για να
ελαχιστοποιήσουμε τον χρόνο υπολογισμού με όσο το δυνατόν μεγαλύτερη ακρίβεια.

3.1 Βιβλιογραφική ανασκόπηση
Στην κατασκευή ξύλινων συνδέσεων, η πλήρης αντοχή ενός δομικού υλικού
αναπτύσσεται σπάνια. Γενικά, οι ενώσεις αναγνωρίζονται ως τα πιο αδύναμα σημεία
μιας κατασκευής αφού οι συνδέσεις δεν επιτρέπουν την πλήρη ανάπτυξη της
αντοχής του υλικού. Οι διαμορφωμένες αυτές συνδέσεις τελικά, εκτός από άλλους
παράγοντες, επηρεάζουν και τη φέρουσα ικανότητα και την αντοχή της σύνδεσης.
Ο υπολογισμός της φέρουσας ικανότητας και της αντοχής της σύνδεσης αποτελεί ένα
πολύπλοκο πρόβλημα που εξαρτάται από πολλούς παράγοντες. Ο σημαντικότερος
από αυτούς τους παράγοντες είναι η αντοχή του δομικού υλικού, η μέθοδος
φόρτισης, η αντοχή των διεπιφανειών που υπάρχουν στις ενώσεις και η μείωση της
διατομής των ξύλινων δομικών στοιχείων διατομή καθώς αυτή διαμορφώνεται στα
άκρα σύνδεσης [8-11]. Η αντοχή των ξύλινων δομικών υλικών έχει καθοριστεί από
πολλές έρευνες και είναι ικανοποιητική για πρακτικούς σκοπούς [12-15]. Υπάρχουν
επίσης πολλές τεχνικές αναφορές για τη φέρουσα ικανότητα και την αντοχή
συνδέσεων επίπλων [16-18].
Τα έπιπλα τύπου κουτιού χρησιμοποιούνται ευρέως στο σπίτι και στο χώρο
εργασίας.

Μπορούν να καθοριστούν ως έπιπλα κατασκευασμένα από κομμάτια

αμιγούς ξύλου ή υλικά βασισμένα στο ξύλο, όπως MDF ή μελαμίνη, τα οποία
συναρμολογούνται με μια ποικιλία συνδέσεων, μηχανικών ή με κόλληση. Τα έπιπλα
τύπου κουτιού μπορεί να είναι είτε απλά, χωρίς ράφια ή επιμέρους κομμάτια, είτε πιο
περίπλοκα, με ράφια και επιμέρους κομμάτια.
Κατά τη χρήση, τα έπιπλα τύπου κουτιού υπόκεινται σε στατικά φορτία όπως
δυνάμεις και πιέσεις, και δυναμικά φορτία όπως επαναλαμβανόμενα ή κρουστικά
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φορτία. Τα έπιπλα τύπου κουτιού πρέπει να διαθέτουν την αναγκαία αντοχή και
δυσκαμψία για να μπορούν να παραλάβουν αυτά τα φορτία.

Η αντοχή και η

δυσκαμψία των κατασκευών αυτών επηρεάζονται από το τύπο των ενώσεων της
κατασκευής, των υλικών της κατασκευής και των τύπων των δυνάμεων που
ασκούνται.
Οι ενώσεις είναι το πιο αδύναμο κομμάτι ενός επίπλου και είναι ο βασικός λόγος
αστοχίας του. Η αντοχή και η δυσκαμψία των ενώσεων σε κατασκευές επίπλων,
καθορίζουν την αντοχή και τη δυσκαμψία του ίδιου του επίπλου κατά την χρήση του.
Η ανασκόπηση αυτή επικεντρώθηκε στις μελέτες που έχουν να κάνουν με συνδέσεις
με φεράμια ή καβίλιες. Οι εργασίες που αναφέρονται στην ανάλυση των συνδέσεων
με προηγμένα υπολογιστικά εργαλεία (π.χ. μέθοδο πεπερασμένων στοιχείων) είναι
πολύ περιορισμένες.
Παρ’ όλη την εκτεταμένη έρευνα που έχει δημοσιευθεί για την αντοχή των
διαφορετικών τύπων ενώσεων, οι οποίες χρησιμοποιούνται για την κατασκευή των
επίπλων αυτών, υπάρχουν μόνο λίγες σχετικά μελέτες που αναφέρονται στην δομική
ανάλυση της κατασκευής των επίπλων τύπου κουτιού. Μια απλή και ολοκληρωμένη
μεθοδολογία αναπτύχθηκε το 1985 [19] με στόχο τον υπολογισμό των μετατοπίσεων
επίπλων τύπου κουτιού θεωρώντας την κατασκευή ως ένα πλαίσιο. Αυτή η
μεθοδολογία μπορεί να εφαρμοσθεί σε απλά κουτιά ή σε περίπλοκες κατασκευές, με
ράφια ή επιμέρους τμήματα ή με συνδυασμό και των δύο. Ο Albin [20] μελέτησε τις
παραμορφώσεις επίπλων θεωρώντας τα ράφια ως κελύφη. Στην εργασία [21]
μελετήθηκε η σταθερότητα της πλάτης ποικίλων επίπλων από ινοσανίδες και κόντρα
πλακέ πεύκου και καθορίστηκε η σχέση μεταξύ του τύπου σύνδεσης του
συστήματος, του τύπου της πλάτης του επίπλου και της δυσκαμψίας του σκελετού
του επίπλου. Οι Cai & Wang [22-23] εξέτασαν την επίδραση της δυσκαμψίας των
γωνιακών συνδέσεων στην παραμόρφωση των σκελετών των επίπλων, και
πρότειναν μια καινούρια μέθοδο για γραμμική δομική ανάλυση των σκελετών των
επίπλων χρησιμοποιώντας τη μέθοδο πεπερασμένων στοιχείων. Υπέθεσαν ότι οι
γωνιακές

ενώσεις

είναι

ημι-άκαμπτες

και

μπορούν

να

μοντελοποιηθούν

χρησιμοποιώντας ένα στοιχείο, ίδιο με αυτά που μοντελοποιούν την υπόλοιπη
κατασκευή, αλλά με μειωμένο μέτρο ελαστικότητας (Σχήμα 3.1). Αν οι ελαστικές
ιδιότητες μέσα σε αυτή τη περιοχή θεωρούνται ίδιες με ολόκληρη την ένωση, τότε η
ένωση θεωρείται άκαμπτη. Όταν θεωρούμαι ότι οι ελαστικές ιδιότητες είναι
μειωμένες, η ένωση δεν θεωρείται πλήρως άκαμπτη. Παρ’ όλο που το μοντέλο αυτό
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μας δίνει αξιόπιστα αποτελέσματα ως προς τις μετατοπίσεις, δεν μπορεί να
υπολογίσει σωστά τις συγκεντρώσεις τάσεων στην περιοχή της σύνδεσης.

Σχήμα 3.1 – Μοντελοποίηση της σύνδεσης σύμφωνα με την εργασία [22]

Μία από τις πιο ολοκληρωμένες μελέτες είναι αυτή των Nicholls and Crisan [24] στην
οποία διερευνήθηκε η πιθανότητα ανάλυσης των τασικών πεδίων σε γωνιακές
συνδέσεις μικρο-επίπλων, σε σχήμα κουτιού, χρησιμοποιώντας

τη μέθοδο

πεπερασμένων στοιχείων. Οι σύνδεσμοι μοντελοποιούνται με ειδικά πεπερασμένα
στοιχεία των οποίων οι ιδιότητες υπολογίζονται πειραματικά. Η γωνιακή σύνδεση
που εξετάστηκε παρουσιάζεται στο Σχήμα 3.2, όπου φαίνεται ότι εξετάστηκαν δύο
ειδών σύνδεσμοι, φεράμι και καβίλια. Η δυσκαμψία κάθε σύνδεσης υπολογίστηκε
πειραματικά και ορίζεται ως ο λόγος της καμπτικής ροπής προς τη γωνία κάμψης,
όπως ορίζεται στο Σχήμα 3.3.

Σχήμα 3.2 – Γωνιακή σύνδεση [24]
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Σχήμα 3.3– Τύποι γωνιακών συνδέσεων: (a) άκαμπτη και (b) ημι-άκαμπτη [24]

Τα αποτελέσματα των πειραμάτων δείχνουν ότι δυσκαμψία της σύνδεσης
επηρεάζεται σημαντικά τόσο από τον αριθμό των συνδέσμων όσο και από τον τύπο
τους (Πίνακας 3.1). Συγκρίνοντας τα αποτελέσματα των μετατοπίσεων που
υπολογίστηκαν με ένα απλό μοντέλο πεπερασμένων στοιχείων με πειραματικά
αποτελέσματα βρήκαν αποκλίσεις περίπου 5%.

Πίνακας 3.1 – ∆υσκαμψία των ημι-άκαμπτων συνδέσεων [24]

3.2 Ορισμός συνδέσμου για ανάλυση
Η γεωμετρία της κατασκευής που εξετάστηκε φαίνεται στο Σχήμα 3.4 και επιλέχθηκε
καθώς υπάρχουν πειραματικά δεδομένα από την βιβλιογραφία. Αποτελείται από 5
κομμάτια μοριοσανίδας (πάχους 19 mm) ενώ η πλάτη είναι κατασκευασμένη από
μελαμίνη (πάχους 3 mm). Οι συνδέσεις των ραφιών με τα πλαϊνά τμήματα μπορούν
να γίνουν με έναν αριθμό συνδέσεων τύπου καβίλιας ή φεραμιού.
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Αυτό που μας ενδιαφέρει να μετρήσουμε για να συγκρίνουμε με την βιβλιογραφία
είναι οι μετατοπίσεις των διαφόρων σημείων πάνω στην

κατασκευή. Οι πιο

χαρακτηριστικές μετατοπίσεις είναι η οριζόντια μετατόπιση του σημείου 33 και η
κατακόρυφη μετατόπιση του σημείου 90 για τα οποία υπάρχουν και στοιχεία στη
βιβλιογραφία.

Σχήμα 3.4 – Χαρακτηριστικά της κατασκευής που μελετήθηκε [24]

Για τα υλικά χρησιμοποιηθήκαν οι εξής μηχανικές ιδιότητες: για τη μοριοσανίδα μέτρο
ελαστικότητας E  2630 MPa και λόγο Poisson   0, 29 ενώ για τη μελαμίνη

E  1500 MPa και   0,3 .

3.3 Μοντελοποίηση και φορτίσεις
Μια τυπική μοντελοποίηση της κατασκευής παρουσιάζεται στο Σχήμα 3.5. Για τα
διάφορα τμήματα της κατασκευής χρησιμοποιήθηκε το κελυφοειδές στοιχείο
SHELL63 του προγράμματος ANSYS ενώ για την μοντελοποίηση των ημι-άκαμπτων
ενώσεων χρησιμοποιήθηκε το στοιχείο-άρθρωση COMBIN7. Στα στοιχεία άρθρωση
δίνονται ως δεδομένα το μέτρο ελαστικότητας, ο λόγος Poisson καθώς και το πάχος,
ενώ για τα στοιχεία-άρθρωση δίνεται ως δεδομένο η καμπτική δυσκαμψία, όπως
παρουσιάζεται στον Πίνακα 3.1. Στην περίπτωση του άκαμπτου συνδέσμου, δεν
χρησιμοποιείται το στοιχείο COMBIN7 και απλώς ενώνονται μεταξύ τους τα διάφορα
τμήματα στις κοινές ακμές τους. Θεωρούνται δύο φορτίσεις: μια κατανεμημένη
δύναμη στα τρία ράφια που αντιστοιχεί σε περίπου 24 κιλά καθώς και μια
συγκεντρωμένη οριζόντια δύναμη 15 κιλών. Η αριστερή πλευρά της κατασκευής έχει
πακτωθεί στο κάτω μέρος, ενώ η δεξιά πλευρά περιορίζεται μόνο στην κατακόρυφη
μετατόπιση.
41

Σχήμα 3.5 – Μοντελοποίηση, φόρτιση και είδη στοιχείων

Στην εργασία θεωρήθηκαν τρεις περιπτώσεις ημι-άκαμπτων και άκαμπτων
συνδέσεων με 3, 4 και 8 καβίλιες. Επειδή θα πρέπει να υπάρχουν κοινοί κόμβοι στην
περιοχή σύνδεσης ανάμεσα στα διάφορα τμήματα, η επιλογή του αριθμού των
καβιλιών επηρεάζει και την διακριτοποίηση, όπως φαίνεται στο Σχήμα 3.6.
Μια τυπική παραμορφωμένη γεωμετρία παρουσιάζεται στο Σχήμα 3.7 (30 φορές
μεγαλύτερη από την πραγματική). Παρατηρούμε ότι η μέγιστη οριζόντια μετατόπιση
εμφανίζεται στο πάνω μέρος της κατασκευής λόγω της οριζόντιας δύναμης. Η
μέγιστη κατακόρυφη μετατόπιση εμφανίζεται στα ράφια.
Στο Σχήμα 3.8 φαίνονται τυπικές κατανομές των μετατοπίσεων για την περίπτωση
της άκαμπτης σύνδεσης. Παρατηρούμε ότι η μέγιστη οριζόντια μετατόπιση είναι 5,4
mm ενώ η μέγιστη κατακόρυφη είναι 0,4 mm στο μεσαίο ράφι. Το ίδιο παρουσιάζεται
στο Σχήμα 3.9 για την περίπτωση της σύνδεσης με 4 καβίλιες. Η μέγιστη οριζόντια
μετατόπιση είναι 7,7 mm ενώ η μέγιστη κατακόρυφη είναι 1,5 mm περίπου ίδια σε
όλα τα ράφια. Τα αποτελέσματα δείχνουν ότι οι μετατοπίσεις είναι πολύ μεγαλύτερες
για την περίπτωση της ημι-άκαμπτης σύνδεσης κυρίως σε σχέση με τη κατακόρυφη
μετατόπιση.
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Σχήμα 3.6 – Τυπικές διακριτοποιήσεις για 2, 4 και 8 καβίλιες

Σχήμα 3.7 – Τυπική παραμορφωμένη γεωμετρία
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(α)

(β)

Σχήμα 3.8 – Κατανομή μετατοπίσεων για την άκαμπτη σύνδεση: (α) οριζόντιες, και (β)
κατακόρυφες

(α)

(β)

Σχήμα 3.9 – Κατανομή μετατοπίσεων για την ημι-άκαμπτη σύνδεση: (α) οριζόντιες, και (β)
κατακόρυφες
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Στο Σχήμα 3.10 φαίνονται τα αποτελέσματα της οριζόντιας μετατόπισης του σημείου
(33) για 2, 4 και 8 καβίλιες και η σύγκριση με τα αντίστοιχα πειράματα από τη
βιβλιογραφία. Η διαφορά μεταξύ των προβλέψεων του μοντέλου και των πειραμάτων
είναι περίπου 2%. Παρόμοια διαφορά (έως 5%) έχει παρατηρηθεί και σε άλλα
μοντέλα στη βιβλιογραφία. Παρόμοια αποτελέσματα έχουμε και για την περίπτωση
της κατακόρυφης μετατόπισης του μεσαίου σημείου του μεσαίου ραφιού, όπως
φαίνεται στο Σχήμα 3.11.
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Σχήμα 3.10 – Σύγκριση οριζόντιας μετατόπισης μεταξύ του μοντέλου και της βιβλιογραφίας
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Σχήμα 3.11 – Σύγκριση κατακόρυφης μετατόπισης μεταξύ του μοντέλου και της βιβλιογραφίας
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3.4 Πειραματική μελέτη
Όλα τα παραπάνω αποτελέσματα ήταν για συνδέσεις μοριοσανίδας. Είναι
ενδιαφέρον να εξετάσουμε και την περίπτωση πριστής ξυλείας. Επειδή δεν
υπάρχουν πληροφορίες στη βιβλιογραφία για την δυσκαμψία συνδέσεων έγινε μια
πειραματική μελέτη υπολογισμού της δυσκαμψίας. Χρησιμοποιήθηκαν 4 δοκίμια
κάμψης από ξύλο ερυθρελάτης. Στα 2 δοκίμια έγινε σύνδεση με δύο καβίλιες σε
διαφορετικές αποστάσεις ενώ στα άλλα 2 δοκίμια έγινε σύνδεση με δύο φεράμια σε
διαφορετικές αποστάσεις.
εφαρμοζόμενης

Κατά τη διάρκεια της δοκιμής έγινε μέτρηση της

δύναμης

και

της

αντίστοιχης

χρησιμοποιώντας ένα δυναμόμετρο και ένα βελόμετρο.

εγκάρσιας

μετατόπισης

Η πειραματική διάταξη

φαίνεται σχηματικά στο Σχήμα 3.12. Η καβίλια και το φεράμι που χρησιμοποιήθηκαν
φαίνονται στο Σχήμα 3.13.

Σχήμα 3.12 – Πειραματική διάταξη

Σχήμα 3.13 - Καβίλια 10Χ55 και φεράμι 6Χ45
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Στο Σχήμα 3.14 φαίνονται τα δοκίμια μετά τα πειράματα. Στο πάνω μέρος είναι τα
δοκίμια με καβίλια και στο κάτω με φεράμι. Παρατηρήθηκε μια σημαντική διαφορά
στον τρόπο αστοχίας των δοκιμίων. Σε αυτά με την καβίλια η αστοχία προέρχεται
από αστοχία της καβίλιας ενώ σε αυτά με φεράμι η αστοχία γίνεται με εξόλκευση του
φεραμιού και αστοχία του ξύλου.

(α)

(β)

(γ)

(δ)

Σχήμα 3.14 – Τα δοκίμια μετά τη δοκιμή: (α) και (β) με καβίλιες και (γ) και (δ) με φεράμια

Τα πειραματικά αποτελέσματα δύναμης-μετατόπισης φαίνονται στο Σχήμα 3.15 για
τα δύο δοκίμια με καβίλιες και στο Σχήμα 3.16 για τα δύο δοκίμια με φεράμια..
Χρησιμοποιώντας την κλίση της καμπύλης στην αρχή της μπορούμε να
υπολογίσουμε την δυσκαμψία της σύνδεσης. Παρατηρούμε ότι η δυσκαμψία της
σύνδεσης με καβίλιες είναι μεγαλύτερη από τη δυσκαμψία της σύνδεσης με φεράμια.
Παρατηρούμε επίσης ότι στην περίπτωση που οι συνδέσεις είναι πιο μακριά, η
δυσκαμψία μειώνεται σημαντικά. Χρησιμοποιώντας τα δεδομένα των δύο σχημάτων
υπολογίσαμε ότι οι αντίστοιχες στρεπτικές δυσκαμψίες είναι: (α) 801 Nm/rad, (β) 767
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Nm/rad, (γ) 702 Nm/rad και (δ) 659 Nm/rad. Συνεπώς έχουμε μείωση της
δυσκαμψίας με την αλλαγή της απόστασης μεταξύ των συνδέσμων 4% στην
περίπτωση της καβίλιας και 6% στην περίπτωση του φεραμιού.
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Σχήμα 3.15 – ∆ιάγραμμα δύναμης μετατόπισης για τα δοκίμια με καβίλιες
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Σχήμα 3.16 – ∆ιάγραμμα δύναμης μετατόπισης για τα δοκίμια με φεράμια
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Τέλος, μοντελοποιήθηκε η κατασκευή που εξετάσαμε πριν θεωρώντας τώρα ως
υλικό την ερυθρελάτη και τις νέες δυσκαμψίες που υπολογίστηκαν. Επειδή στην
βιβλιογραφία μερικές φορές μοντελοποιούν τέτοιες κατασκευές ως άκαμπτες, είναι
ενδιαφέρον να δούμε τον λόγο των μετατοπίσεων με καβίλιες με τις μετατοπίσεις της
άκαμπτης κατασκευής και για τα δύο είδη ξύλου.
Στην περίπτωση της οριζόντιας μετατόπισης (Σχήμα 3.17) παρατηρούμε ίδια
συμπεριφορά για τα δύο είδη ξύλου ενώ η ερυθρελάτη δίνει μεγαλύτερο λόγο
μετατοπίσεων. Αυτό συμβαίνει γιατί η άκαμπτη κατασκευή από ερυθρελάτη
παρουσιάζει πολύ μικρές μετατοπίσεις. Το ίδιο παρατηρούμε για την κατακόρυφη
μετατόπιση (Σχήμα 3.18) αλλά με πολύ μεγαλύτερες τιμές.
Συμπερασματικά, η μοντελοποίηση των συνδέσμων σε ξύλινες κατασκευές μικρής
κλίμακας

μπορεί

να

μοντελοποιηθεί

με

μεγάλη

ακρίβεια

χρησιμοποιώντας

απλοποιημένα μοντέλα πεπερασμένων στοιχείων. Η ανάγκη πειραματικών δοκιμών
για την εύρεση των ιδιοτήτων των συνδέσεων μπορεί να μειωθεί με τρισδιάστατη
ακριβή μοντελοποίηση μιας συγκεκριμένης σύνδεσης. Η μοντελοποίηση σε πιο
πολύπλοκες διαδικασίες σύνδεσης (π.χ. με χρήση και κόλλας στις καβίλιες) καθώς
και τα αναγκαία πειραματικά δεδομένα πρέπει να διερευνηθούν περαιτέρω.
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Σχήμα 3.17 – Ανηγμένη οριζόντια μετατόπιση σε σχέση με τον αριθμό καβιλιών
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Σχήμα 3.18 – Ανηγμένη κατακόρυφη μετατόπιση σε σχέση με τον αριθμό καβιλιών
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