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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

Η χρήση της δοµικής ξυλείας είναι ευρέως διαδεδοµένη από αρχαιοτάτων 

χρόνων. Στην Ελλάδα η χρήση της ξυλείας ως δοµικού υλικού, παρά τη µείωση που 

υπέστη µε την εµφάνιση και ευρεία υιοθέτηση του οπλισµένου σκυροδέµατος ως 

βασικού δοµικού υλικού και στη συνέχεια την είσοδο και του χάλυβα στο προσκήνιο, 

κερδίζει συνεχώς περισσότερο έδαφος. 

Τα σπίτια µε ξύλο – συµβατικής κατασκευής ή προκατασκευασµένα - έχουν 

αρχίσει να κάνουν πλέον αισθητή την παρουσία τους και στην Ελλάδα, κυρίως σε 

ορεινές περιοχές, µε αρκετή καθυστέρηση αλλά και διστακτικότητα σε σχέση µε 

άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Ως βασικές αιτίες για τη χαµηλή προτίµηση του ξύλου ως 

υλικού κατασκευής κατοικίας στην Ελλάδα αναφέρονται χαρακτηριστικά ο φόβος 

συµπεριφοράς του υλικού σε περίπτωση πυρκαγιάς, η έλλειψη τεχνογνωσίας σε 

µελετητικό επίπεδο, αλλά και σε κατασκευαστικό, που σε συνδυασµό µε την απουσία 

αντίστοιχης εµπειρίας πάνω σε εισαγόµενο πολλές φορές υλικό οδήγησε σε αρκετές 

κακοτεχνίες [Πηγή 1]. Επίσης σε αυτό συνετέλεσε και η ευρέως διαδεδοµένη κοινή 

γνώµη αναφορικά µε το ξύλο ως “παλιού και ξεπερασµένου” δοµικού υλικού, κυρίως 

λόγω άγνοιας ή µη επαρκούς πληροφόρησης, η οποία επηρεάζει ουσιαστικά την 

αντίστοιχη ζήτηση ξύλινων κατασκευών. 

Παρόλα αυτά το ξύλο έχει κατοχυρωθεί σήµερα ως ένα από τα τρία βασικά 

χρησιµοποιούµενα δοµικά υλικά, εκ των οποίων τα άλλα δύο είναι το οπλισµένο 

σκυρόδεµα και ο χάλυβας. Μεταξύ αυτών των υλικών η ξυλεία αποτελεί το µόνο 

φυσικό υλικό αναπαραγόµενο από τη φύση, µε ελάχιστη ως µηδαµινή δαπάνη 

ενέργειας για την παραγωγή και επεξεργασία του ως δοµικό υλικό. Για τον ίδιο λόγο 

η παραγωγή και η χρήση της ξυλείας προκαλεί ασύγκριτα µικρότερη ρύπανση της 

ατµόσφαιρας από τα άλλα δύο υλικά [Πηγή 2]. 

Σε άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο πλαίσιο της Αειφόρου ή Βιώσιµης 

Ανάπτυξης, η οργανωµένη και πολιτικά υποστηριζόµενη χρήση της ξυλείας επιτρέπει 

µια ορθολογική χρήση των δασών, υποβοηθώντας τόσο την προστασία όσο και την 

ανάπτυξή τους. Χαρακτηριστικά αναφέρεται ότι για κάθε δένδρο που κόβεται, 

φυτεύονται 1.4 δένδρα, κάτι που θα µπορούσε να εφαρµοστεί κάλλιστα και στην 

Ελλάδα [Πηγή 2]. 
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Η υπεροχή του ξύλου ως µονωτικού υλικού και η αντοχή του στο χρόνο, η οποία 

εάν εξουδετερωθεί ο βιολογικός παράγοντας – κάτι άνετα εφικτό σήµερα – 

υπολογίζεται σε αιώνες, συνιστούν µία ανοδική πορεία στο ρόλο του ως βασικού 

δοµικού υλικού. Σε αυτό συνάδουν τόσο το µειωµένο κόστος µιας ξύλινης 

κατασκευής έναντι µιας συµβατικής όσο και ο µειωµένος χρόνος για την κατασκευή 

και παράδοσή της. Επίσης είναι εντυπωσιακό και καθόλου τυχαίο το γεγονός ότι 

συχνά είτε επενδύονται τα άλλα δοµικά υλικά – οπλισµένο σκυρόδεµα και χάλυβας – 

µε ξύλο είτε γίνεται προσπάθεια αποµίµησης άλλων (π.χ. αλουµινίου) της επιφάνειάς 

τους ως ξύλινης. Είναι αδιαµφισβήτητη η πλήρης ουσιαστική και αισθητική 

εναρµόνισή του µε το φυσικό περιβάλλον, προσφέροντας ιδανική λύση για χρήση σε 

εξοχική κατοικία και όχι µόνο. 

Αξίζει να σηµειωθεί πως για την κατασκευή ξύλινης κατοικίας απαιτείται άδεια 

από την Πολεοδοµία εποµένως υποβάλλεται κανονικά και αρχιτεκτονική και στατική 

µελέτη. 
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1 ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑ∆ΡΟΜΗ 

 

Το ξύλο κυριαρχούσε ως υλικό κατά την αρχαιότητα. Τα αγάλµατα στην αρχαία 

Αίγυπτο και αρχικά στην Αρχαία Ελλάδα ήταν ξύλινα. Χαρακτηριστικά αναφέρεται 

το χρυσελεφάντινο άγαλµα του ∆ία ύψους 12.40m , έργο του Φειδία από ξύλο εβένου 

(ξύλινος πυρήνας επί του οποίου προσαρµόστηκαν ελάσµατα χρυσού και 

ελεφαντόδοντο), το οποίο θεωρείται ένα από τα επτά θαύµατα του αρχαίου κόσµου 

[Πηγή 3]. 

Ευρέως διαδεδοµένη από αρχαιοτάτων χρόνων είναι και η χρήση της δοµικής 

ξυλείας, αφού η οικοδοµική δραστηριότητα του ανθρώπου στηρίχθηκε σε υλικά που 

ήταν διαθέσιµα στη φύση, όπως η πέτρα, το χώµα και το ξύλο. Το τελευταίο 

απαντάται σε πρωταγωνιστικό ρόλο σε όλες τις περιόδους της ελληνικής 

αρχιτεκτονικής. Κατά κόρον χρησιµοποιείται και στη ναυπηγική. Η προστασία του 

ξύλου ήταν γνώστη από τους αρχαίους χρόνους, π.χ. πίσσα, και άσφαλτος, αν και η 

µεταξύ τους διάκριση όχι πάντοτε σαφής.  

 

                              
Εικόνα 1: Πανοραµική τρισδιάστατη απεικόνιση του Ανακτόρου της Κνωσού 

Εικόνα 2: Επιµέρους τρισδιάστατη απεικόνιση του Ανακτόρου της Κνωσού    

 

Εξαιρετικό δείγµα εφαρµογής του ξύλου ως κύριου δοµικού υλικού 

αποτελούν τα κτίρια της Μινωικής εποχής (3000 – 1450 π.Χ.) στην Κρήτη. Οι 

Μινωίτες κατασκευάζουν αντισεισµικά πολυώροφα κτίρια µε πολλαπλά και τεράστια 

ανοίγµατα, µε ψηλές και µεγάλες αίθουσες, δοµικό σύστηµα το οποίο παραπέµπει 

στον 20ο αιώνα (Εικ. 1, 2). Πιο συγκεκριµένα το βασικό τους σύστηµα είναι µεικτό, 

µε συνεργασία πέτρας και ξύλου. Η χρήση ξύλινων Πεσσών (ορθογωνικών 

υποστυλωµάτων) αντί λαξευτών στα τρισδιάστατα ξύλινα πλαίσια γύρω από τα 

ανοίγµατα των τεράστιων παραθύρων και κυρίως των πολυθύρων (ονοµασία 

ερευνητών στο δοµικό σύστηµα µε ξύλινο σκελετό πολλών ανοιγµάτων θυρών στα 
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κτίρια της µινωικής εποχής) (Εικ. 3,4), υπαγορεύεται από την ανάγκη έκφρασης µιας 

πολυώροφης διάτρητης αρχιτεκτονικής, εντυπωσιακής και µοντέρνας, µε πολλά 

ανοίγµατα όχι µόνο στους ορόφους, αλλά κυρίως στο ισόγειο σε µια έντονα 

σεισµογενή περιοχή [Πηγή 3]. 

 

           
Εικόνα 3: Τα πολύθυρα αριστερά και δεξιά στην αίθουσα του Θρόνου του Ανακτόρου της 

Κνωσού διαχέουν το φως. 

Εικόνα 4: Ξύλινα δοκάρια και θύρες του Ανακτόρου της Κνωσού   

  

                     
Εικόνα 5: Προοπτική αναπαράσταση του κυρίως Παρθενώνα από Β∆. 

Εικόνα 6: Ξύλινη οροφή του κυρίως Παρθενώνα, όπου διακρίνονται εννέα φατνώµατα. 

 

Κατά τους αρχαϊκούς χρόνους, αλλά και στους κλασικούς και τους µετέπειτα 

χρόνους, ναοί, στοές, οικίες κατασκευάζονταν εξ ολοκλήρου ή εν µέρει από ξύλο. 

Αλλά ακόµη και όταν τα κτίσµατα ήταν πλίνθινα ή λίθινα και πάλι το ξύλο 

χρησιµοποιούνταν σε ορισµένα µέρη, όπως στις θεµελιώσεις, τις ξυλοδεσιές, τα 

πατώµατα, τις πόρτες, τα παράθυρα, τις οροφές, τις στέγες κλπ. Ως εντυπωσιακό 

δείγµα ξύλινης στέγης παρατίθεται η οριζόντια οροφή του κυρίως ναού (σηκού) και 

του κυρίως Παρθενώνα (οπισθόδοµος) (Εικ. 5, 6), ύψους 13.19m. 

Αξιοσηµείωτη είναι η χρήση ξύλινων συνδέσµων (γόµφων) από ξύλο αγριελιάς 

και κέδρου για αντισεισµική προστασία, για την κατακόρυφη σύνδεση των επιµέρους 

σφονδύλων των κιόνων των ναών (Παρθενώνας, ναός του Απόλλωνα στη ∆ήλο, 

βωµός της Ήρας στη Σάµο κ.α.). Οι ξύλινοι γόµφοι µολυβδοχοούνται, δηλ. 
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περιβάλλονται µε µολύβι σε υγρή µορφή, για να στεγανοποιείται το ξύλο και να 

προστατεύεται από µύκητες και έντοµα [Πηγή 3]. 

• Στους επόµενους αιώνες η παρουσία του ξύλου συνεχίζει να είναι κυρίαρχη στην 

οικοδοµική δραστηριότητα της Ελλάδας και όχι µόνο. Χαρακτηριστικά αποµεινάρια 

µιας αλλοτινής εποχής ξύλινα σπίτια διατηρούνται (ή καλύτερα στέκονται για λίγο 

πιθανόν ακόµη) στην Κωνσταντινούπολη (Εικ. 7), ολόκληρο το Βόσπορο και 

ολόκληρη την Προποντίδα (Εικ. 8), αλλά και στη Θράκη και τη Λέσβο. Σήµερα η 

πλέον γνωστή περίπτωση είναι η κατασκευή σπιτιών από πέτρα και ξύλο (ως 

οριζόντιες ξυλοδεσιές), πλίνθους και ξύλο στα ελληνικά νησιά και στην ηπειρωτική 

Ελλάδα [Πηγή 6: Ιστοσελίδα: http://library.tee.gr/digital/m2464/m2464_ec5_1_1.pdf, 

ΤΕΕ - Eκπαιδευτικά Σεµινάρια Ευρωκωδίκων, EN 1995-1-1, Ευρωκώδικας 5, 

“Σχεδιασµός ξύλινων κατασκευών”, Μέρος 1-1, Γενικοί κανόνες και κανόνες για κτίρια 

• Πηγή 7: Ιστοσελίδα: 

http://www.academia.edu/4725485/%CE%9A%CE%B1%CF%84%CE%B7%CE%B3%

CE%BF%CF%81%CE%AF%CE%B5%CF%82_%CE%BA%CE%B1%CE%B9_%CE%

B5%CE%AF%CE%B4%CE%B7_%CE%BE%CF%85%CE%BB%CE%B5%CE%AF%

CE%B1%CF%82, “Κατηγορίες και είδη ξυλείας”, Αθαν. Καλλιγέρης MSc, Αθήνα 2012 

• Πηγή 8: Ιστοσελίδα: http://www.houzz.com/ideabooks/11852348/list/know-your-house-

post-and-beam-construction-basics, Άρθρο “Know your house: Post and Beam 

Construction Basics”, Bud Dietrich, AIA, Architect 

Πηγή 4]. 

 

               

Εικόνα 7: Παλιά Ραιδεστός (σηµερινή Τεκιρντάγ) στην ανατολική Θράκη 

Εικόνα 8: Σοκάκι στο Cerrahpaşa στην Κωνσταντινούπολη 

Εικόνα 9: Sanya Nanshan Treehouse Resort Institute, Sanya, China 
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Εικόνα 10:Πόλη Colmar, “η µικρή Βενετία “ της Αλσατίας, Γαλλία 

Εικόνα 11:Πόλη Hallstatt στην Άνω Αυστρία, µνηµείο παγκόσµιας κληρονοµιάς της UNESCO 

 

Αλλά και σε άλλες χώρες σε παγκόσµιο επίπεδο απαντώνται ξύλινες κατοικίες, 

είτε πρόκειται για δεντρόσπιτα (Εικ. 9) είτε ως απόηχοι άλλων καιρών και σηµερινά 

τουριστικά θέρετρα, όπως η πόλη Colmar, η “µικρή Βενετία¨ όπως την αποκαλούν 

λόγω των πολυάριθµων καναλιών της, µια από τις πιο όµορφες πόλεις της Αλσατίας 

στη Γαλλία (Εικ. 10) και η πόλη Hallstatt στην Άνω Αυστρία, µνηµείο παγκόσµιας 

κληρονοµιάς της UNESCO (Εικ. 11). 

Στην Κινέζικη αρχιτεκτονική επίσης χρησιµοποιείται το ξύλο ως φέρων 

οργανισµός και κυρίως η τεχνική της αµφιέρειστης δοκού και του dougong 

(χαρακτηριστικό ξύλινο υποστήριγµα, Εικ .13)  όπως ο Nanchan Temple (Εικ. 12), το 

αρχαιότερο σωζόµενο ξύλινο κτίριο της Κίνας και η παλαιότερη σωζόµενη (χτισµένη 

το 1056)  και ψηλότερη (ύψους 70m) ξύλινη παγόδα στην κοµητεία Γινγκσιάν της 

Κίνας (Εικ. 14). 

   
Εικόνα 12:Nanchan Temple  

Εικόνα 13: Dougong 

Εικόνα 14: Η παλαιότερη και ψηλότερη ξύλινη παγόδα στην επαρχία Γκινγκσιάν της Κίνας 

 

Παραδοσιακές κατασκευές ξύλινων κατοικιών από κορµούς κωνοφόρων σε 

στρόγγυλη µορφή ή σε ορθογωνισµένη τετράγωνη µορφή (κορµοκατοικίες) 

κατασκευάζονται σε πολλές χώρες της Κεντρικής και Βόρειας Ευρώπης, όπως στη 

Φινλανδία (Εικ. 15) και στην Λετονία (Εικ. 16). 
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Εικόνα 15:Φινλανδική κατοικία από κορµούς δέντρων 

Εικόνα 16:Ξύλινη κατοικία στην περιοχή Amatciems στη Λετονία  
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2 ΤΟ ΞΥΛΟ ΩΣ ∆ΟΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ 

2.1 Είδη ξυλείας 

 

Το ξύλο αποτελεί ένα ευρέως διαδεδοµένο υλικό από αρχαιοτάτων χρόνων. Λόγω 

της λιγνοκυτταρικής του σύστασης, µπορεί να χρησιµοποιηθεί ως πρώτη ύλη για την 

παραγωγή ενός µεγάλου πλήθους προϊόντων. Τα προϊόντα αυτά, ανάλογα µε τη 

διαδικασία που ακολουθείται για την παραγωγή τους, µπορούν να καταταχθούν στις 

εξής τρεις κατηγορίες [Πηγή 5]: 

 

i. Προϊόντα Μηχανικής Κατεργασίας 

Στην κατηγορία αυτή περιλαµβάνονται τα προϊόντα στα οποία διατηρείται η 

φυσική δοµή του ξύλου και τα οποία παράγονται µε τεµαχισµό του ξύλου µε πριόνι ή 

µαχαίρι. Στα προϊόντα αυτά ανήκουν η πριστή ξυλεία, τα παρκέτα, τα ξυλόφυλλα κ.ά. 

 

ii.  Σύνθετα ή Συγκολληµένα Προϊόντα 

Σε αυτή την κατηγορία περιλαµβάνονται προϊόντα που παράγονται µε 

συγκόλληση, κυρίως κατόπιν προσθήκης συνθετικών ρητινών (συγκολλητικών 

ουσιών) και στα οποία µπορεί να έχει µεταβληθεί η φυσική δοµή του ξύλου αλλά 

διατηρείται η χηµική δοµή του. Τέτοια προϊόντα είναι τα αντικολλητά, οι 

µοριόπλακες, οι ινόπλακες κ.ά. 

 

iii.  Προϊόντα Χηµικής Κατεργασίας 

Σε αυτή την κατηγορία ανήκουν τα προϊόντα που παράγονται µε την επίδραση 

χηµικών αντιδραστηρίων και στα οποία έχει µεταβληθεί και η χηµική δοµή του 

ξύλου. Εδώ περιλαµβάνονται το χαρτί, οι συνθετικές ίνες, τα πλαστικά κ.ά. 

 

Τα διάφορα είδη προϊόντων ξύλου αναφέρονται ενδεικτικά ακολούθως [Πηγή 5]: 

 

1. Στύλοι – πάσσαλοι (Posts – Piles) 

Είναι προϊόντα στα οποία διατηρείται η κυλινδρική µορφή του κορµού. 
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2. Πριστή ξυλεία (Sawnwood, Sawn boards, Lumber) 

Είναι η ξυλεία που παράγεται µε τεµαχισµό των κορµοτεµαχίων µε πριόνι, 

σε µεγέθη κατάλληλα για χρήση στην οικοδοµική, ξυλουργική κλπ. και 

πάχος πάνω από 5 mm. 

 

Προϊόντα δευτερογενούς κατεργασίας της πριστής ξυλείας αποτελούν: 

 

a. Στρωτήρες (railroad ties) 

Είναι η πριστή ξυλεία που χρησιµοποιείται στην κατασκευή των 

σιδηροδροµικών γραµµών, µετά από κατάλληλη διαµόρφωση και 

προστατευτικό εµποτισµό της µε πισσέλαιο. 

b. Παρκέτα (solid wood parquet) 

Είναι τα προϊόντα που χρησιµοποιούνται για την κατασκευή των 

ξύλινων δαπέδων. Η άνω όψη τους είναι πάντοτε επίπεδη και λεία 

ενώ οι πλευρές τους στα µεν του κλασικού τύπου παρκέτα, 

διαµορφώνονται σε γλώσσες και εγκοπές για να επιτυγχάνεται 

µεταξύ τους καλή και σταθερή σύνδεση, στα δε παρκέτα µωσαϊκού 

τύπου (mosaic), τα οποία τοποθετούνται επάνω σε προϋπάρχον 

δάπεδο, είναι συνήθως επίπεδες. 

c. Ξυλεία Επενδύσεων (wall panelling) 

Είναι η ξυλεία που χρησιµοποιείται για την επένδυση τοίχων και 

οροφών. Η µία όψη της (η εµφανής) σχηµατίζεται µε ανάλογη 

κατεργασία – σχεδίαση. Οι δύο κατά µήκος πλευρές 

διαµορφώνονται κατάλληλα για να επιτυγχάνεται η µεταξύ τους 

σύνδεση. 

d. Κορνίζες ή Προφίλ (profiles) 

Είναι προϊόντα ξύλου τα οποία προορίζονται για ειδικές χρήσεις, 

όπως για κάλυψη των αρµών γύρω από τα κουφώµατα, στις γωνίες 

τοίχων µε ξυλεπένδυση, για διακόσµηση επίπλων κ.ά. 

e. Κιβώτια (boxes) 

f. Βαρέλια (barrels) 

κ.ά. 
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3. Ξυλόφυλλα (Veneer) 

Είναι λεπτά φύλλα ξύλου που παράγονται κυρίως µε τοµή του ξύλου µε 

µαχαίρι και ανάλογα µε τη µέθοδο παραγωγής τους διακρίνονται σε: 

a. Ξυλόφυλλα περιστροφικής τοµής ή εκτύλιξης (rotary cutting, 

peeling veneer) 

Τα ξυλόφυλλα αυτά παράγονται συνήθως σε πάχη από 0.5 έως      

6 mm περίπου και χρησιµοποιούνται κυρίως για την παραγωγή 

συνθέτων προϊόντων ξύλου, όπως π.χ. για την κατασκευή των 

αντικολλητών, των πηχοσανίδων κ.ά. 

b. Ξυλόφυλλα παλινδροµικής τοµής (slicing veneer) 

Με τη µέθοδο αυτή παράγονται τα διακοσµητικά ξυλόφυλλα 

(γνωστά ως καπλαµάδες), σε πάχη από 0.05 έως 5 mm και 

χρησιµοποιούνται στην επένδυση των σύνθετων προϊόντων ξύλου. 

 

4. Αντικολλητά (Plywood) 

Είναι γνωστά ως “κόντρα-πλακέ” και κατασκευάζονται µε την 

συγκόλληση, περιττού αριθµού στρώσεων ξυλοφύλλων περιστροφικής 

τοµής, µε τη διεύθυνση των ινών κάθε στρώσεως να είναι κάθετα προς τη 

διεύθυνση των ινών της επόµενης στρώσεως. Η χρησιµοποίηση 

ξυλοφύλλων από διαφορετικά πάχη ή δασοπονικά είδη πρέπει να γίνεται 

συµµετρικά ως προς την µεσαία στρώση του αντικολλητού. 

 

5. Πηχοσανίδες ή Πλακάζ (Blockboard) 

Κατασκευάζονται όπως τα αντικολλητά αλλά ως µεσαία στρώση αντί για 

ξυλόφυλλο, τοποθετείται στρώση από λωρίδες (πάχους 10 – 20 mm και 

πλάτους 20 -30 mm) πριστής ξυλείας. 

 

6. Επικολλητό ή Σύνθετο Ξύλο (Glulam, Laminated Wood) 

Το προϊόν αυτό αποτελείται από στρώσεις πριστών ή ξυλοφύλλων που 

όλα έχουν συγκολληθεί µεταξύ τους µε τη διεύθυνση των ινών τους 

παράλληλα. 
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7. Μοριόπλακες ή Μοριοσανίδες (Particleboard) 

Είναι το προϊόν το οποίο κατασκευάζεται σε πυκνότητες από 0.4 έως     

0.8 g/cm3 και συνήθως σε µεγάλες επιφάνειες και ποικίλα πάχη, µε θερµή 

συµπίεση ξυλοτεµαχιδίων, τα οποία προηγουµένως έχουν ψεκασθεί µε 

συγκολλητική ουσία. Στο ευρύ κοινό της χώρας µας το προϊόν αυτό είναι 

γνωστό ως “NOVOPAN”, από την πρώτη εµπορική ονοµασία του. 

 

8. Τσιµεντοσανίδες (Cement-bonded chipboards) 

Είναι δοµικό προϊόν το οποίο κατασκευάζεται µε συγκόλληση 

ξυλοτεµαχιδίων µε τσιµέντο και έχει πυκνότητα περίπου 1.3 g/cm3. 

 

9. Ελαφρές ∆οµικές Πλάκες (Light weight building board) 

Είναι δοµικό προϊόν που χρησιµοποιείται συνήθως ως µονωτικό υλικό και 

κατασκευάζεται από ξυλόµαλλο (µια µορφή ξυλοτεµαχιδίων) και τσιµέντο 

ή καυστική µαγνησία σε πυκνότητα από 0.3 – 0.5 g/cm3. Συνήθως το 

προϊόν αυτό το κατατάσσουν στις τσιµεντοσανίδες. 

 

10. Σκληρές Ινοπλάκες (Hardboard) 

Παράγονται µετά από πολτοποίηση του ξύλου και την υγρή στρωµάτωση 

του πολτού πάνω σε µεταλλικό πλέγµα και ακολούθως την υψηλή και 

θερµή συµπίεσή του. Συνήθως δεν προστίθεται συγκολλητική ουσία και η 

συνοχή του προϊόντος επιτυγχάνεται κυρίως µε την πλοκή των ινών. 

Έχουν πυκνότητα από 0.80 – 1.20 g/cm3. 

 

11. Ινοπλάκες Μέσης Πυκνότητος (MDF, Medium Density Fiberboard) 

Παράγονται µετά από πολτοποίηση του ξύλου και ακολούθως µε ξηρή 

στρωµάτωση και ξηρή πίεση του υλικού στο οποίο έχει προστεθεί 

συγκολλητική ουσία σε ποσοστό 8 – 10%. Η πυκνότητά τους κυµαίνεται 

από 0.70 – 0.80 g/cm3. 
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12. Μονωτικές Ινοπλάκες 

Παράγονται όπως οι άλλες ινοπλάκες αλλά χωρίς πίεση εκτός από αυτήν 

που εφαρµόζεται για την αποµάκρυνση του νερού. Έχουν πυκνότητα 0.10 

– 0.40 g/cm3. 

 

13. Πολύστρωµα Ξύλινα ∆άπεδα (Engineered wood floors) 

Κατασκευάζονται από επιφανειακή στρώση πραγµατικού ξύλου, συνήθως 

από πλατύφυλλα είδη, και από ακόµη µία ή περισσότερες 

συµπληρωµατικές στρώσεις που προσθέτουν αντοχή και µεγάλη 

διαστασιακή σταθερότητα στις κλιµατικές αλλαγές, η οποία µπορεί να 

είναι µέχρι και 70% καλύτερη από το συµπαγές ξύλο. Παράγονται σε 

πάχος από 7 mm (µε επιφανειακή στρώση ξύλου πάχους < 0.7 mm) έως 

και 20 mm (µε επιφανειακή στρώση ξύλου πάχους > 2.5 mm). 

 

14. Σύνθετα ∆άπεδα (Laminate floors) 

Κατασκευάζονται µε βάση ένα σύνθετο προϊόν ξύλου, κυρίως ινοσανίδα, 

η άνω επιφάνεια του οποίου επενδύεται µε ένα διακοσµητικό φύλλο 

χαρτιού και µελαµίνη, ενώ η κάτω επιφάνεια, για εξισορρόπηση, 

επενδύεται µε ένα φύλλο χαρτιού. 

 

15. Ξυλοπλάκα µε µεγάλα προσανατολισµένα ξυλοτεµαχίδια (OSB) 

Κατασκευάζεται µε ξυλοτεµαχίδια µεγάλων διαστάσεων 

προσανατολισµένα σε ορισµένη διεύθυνση και η τεχνολογία παραγωγής 

της είναι παρόµοια µε εκείνης των µοριοπλακών.  

 

Σύµφωνα µε τον Ευρωκώδικα 5, τα είδη ξυλείας διακρίνονται σε δύο κατηγορίες, 

ανάλογα µε το είδος του δέντρου από το οποίο προέρχεται [Πηγή 6]. Τα δέντρα από 

τα οποία παράγεται η δοµική ξυλεία κατατάσσονται σε: 

� Κωνοφόρα (conifer) ή Αειθαλή (πεύκη, ελάτη, κυπαρίσσι, ψευδοτσούγκα 

(Douglas fir), pitch-pine κ.ά.) και 

� Πλατύφυλλα (deciduous) ή Φυλλοβόλα (δρυς, οξιά, καστανιά, καρυδιά, 

σηµύδα, σφενδάµι, λεύκη, µπάλσα κλπ.). 

Εποµένως η ξυλεία χαρακτηρίζεται αντίστοιχα ως: 
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� Μαλακή ξυλεία, όταν προέρχεται από κωνοφόρα και 

� Σκληρή ξυλεία, όταν προέρχεται από πλατύφυλλα. 

Οι ονοµασίες όµως “µαλακή” ή “σκληρή” ξυλεία δεν συνεπάγονται αντίστοιχη 

σκληρότητα. Η ψευδοτσούγκα (Douglas fir) είναι ιδιαίτερα σκληρό ξύλο, ενώ η 

µπάλσα πολύ µαλακό. Για την πλειονότητα των φερόντων στοιχείων χρησιµοποιείται 

πριστή ξυλεία κωνοφόρων είτε ως φυσική ξυλεία είτε ως επικολλητή. 

 

2.2 Χαρακτηριστικά δοµικής ξυλείας 

 

Το ξύλο είναι ένα άριστο υλικό µε πολλά πλεονεκτήµατα, αλλά και µε 

µειονεκτήµατα. Είναι µια ανανεώσιµη πρώτη ύλη η οποία προσφέρεται σε µια 

ποικιλία σχεδιάσεων και χρωµάτων, ανάλογα µε το είδος του ξύλου από το οποίο 

προέρχεται. Είναι µονωτικό υλικό και αποτελεί την πρώτη ύλη από την οποία µπορεί 

ο άνθρωπος να παράγει µε µηχανική ή χηµική κατεργασία πάνω από 2.000 

προιAόντα. 

Η γνώση των ιδιοτήτων κάθε είδους ξύλου αποτελεί απαραίτητο προαπαιτούµενο 

για την αξιοποίησή του σε προϊόντα και κατασκευές. Οι ιδιότητες του ξύλου 

διακρίνονται στις εξής τρεις κατηγορίες: 

1. Φυσικές ιδιότητες 

� η πυκνότητα, η οποία ορίζεται ως ο λόγος της µάζας του ξηρού 

ξύλου που περιέχεται σε ορισµένο όγκο ξύλου. Αποτελεί το 

σηµαντικότερο φυσικό χαρακτηριστικό του ξύλου και κυµαίνεται 

µεταξύ 100 έως 1200 kg/m3 (στα ελληνικά ξύλα 0.3 – 0.9 kg/m3, 

ενώ συνήθης πυκνότητα κωνοφόρων είναι περίπου 400 kg/m3). 

Αξιοσηµείωτο είναι ότι διαφέρει όχι µόνο σε είδη του ιδίου είδους 

(π.χ. διαφορετικά είδη δρυός), αλλά και σε διαφορετικά δέντρα του 

ιδίου είδους και σε διαφορετικές θέσεις της ξυλείας στον κορµό. 

Σχετίζεται στενά µε τις µηχανικές ιδιότητες και συνεπώς αποτελεί 

σηµαντικό δείκτη της ποιότητας του ξύλου. 

� η υγροσκοπικότητα, η ιδιότητα του ξύλου να αποβάλλει ή να 

προσλαµβάνει υγρασία ανάλογα µε τη σχετική υγρασία και 

θερµοκρασία του περιβάλλοντος, ώσπου να φτάσει σε µια 

κατάσταση ισορροπίας. 
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� το ποσοστό της περιεχοµένης υγρασίας του ξύλου, το οποίο 

εκφράζεται ως ποσοστιαία διαβάθµιση του βάρους του νερού που 

περιέχεται στο ξύλο, ανηγµένο στο βάρος του ξηρού ξύλου: 

������ό ��	
�ί
� %� �  
�ά	�� �ύ��� � �ά	�� ��	�ύ �ύ���

�ά	�� ��	�ύ �ύ���
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Όλες οι µηχανικές ιδιότητες του ξύλου εξαρτώνται από το ποσοστό 

υγρασίας του, όπως η παραµορφωσιµότητα, η ανθεκτικότητα στον 

χρόνο, η δυνατότητα επεξεργασίας, η αντίσταση σε µύκητες και 

έντοµα, κλπ. Μεταβάλλεται ακολουθώντας τις συνθήκες του 

περιβάλλοντος (σχετική υγρασία και θερµοκρασία) έως ότου το 

ποσοστό υγρασίας του ξύλου φτάσει το ποσοστό ισορροπίας του 

(όχι την σχετική υγρασία του περιβάλλοντος). Η διαδικασία της 

προσλήψεως νερού από το περιβάλλον είναι η εξής: 

� Το νερό µαζεύεται στα τοιχώµατα των κυττάρων 

(“δεσµευµένο νερό”) έως ένα ποσοστό υγρασίας (“σηµείο 

κορεσµού των ινών” ή “σηµείο ινοκόρου”), της τάξεως του 

25 – 30 % ανάλογα µε το είδος του ξύλου. Προκαλείται 

αύξηση του όγκου του ξύλου. 

� Το νερό γεµίζει τις κοιλότητες των κυττάρων, έως το 

“ποσοστό ισορροπίας”, ανάλογα µε τις συνθήκες του 

περιβάλλοντος, χωρίς να σηµειώνεται αύξηση του όγκου 

του ξύλου. ∆ηλαδή, κατά την πρόσληψη νερού, το ξύλο 

διογκείται έως το ποσοστό υγρασίας του να φτάσει το 

σηµείο κορεσµού. 

Για την αύξηση του ποσοστού υγρασίας πάνω από το σηµείο 

ινοκόρου πρέπει να υπάρχει άµεση διαβροχή του ξύλου. ∆εν 

συµβαίνει εύκολα µε πρόσληψη από την ατµόσφαιρα, εκτός 

από την περίπτωση εγκλωβισµού της υγρασίας. 

Στον Ευρωκώδικα 5, η επιρροή του ποσοστού υγρασίας, όπως 

και η επιρροή της διάρκειας της φορτίσεως, λαµβάνονται 

υπόψη στον καθορισµό των τιµών σχεδιασµού των αντοχών 

του ξύλου, µε την εισαγωγή ενός µειωτικού συντελεστή, kmod, 
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µε τον οποίο πολλαπλασιάζονται οι χαρακτηριστικές τιµές, fk, 

ώστε (και µε τη διαίρεση µε τον επιµέρους συντελεστή γΜ = 

1.3) να προκύψουν οι τιµές σχεδιασµού, fd 

� η ρίκνωση και η διόγκωση, δηλαδή η αυξοµείωση των 

διαστάσεων του ξυλοτεµαχίου, ανάλογα µε το ποσοστό υγρασίας 

του. Οι διαστάσεις µεταβάλλονται ανάλογα µε τη διεύθυνση των 

ινών του ξυλοτεµαχίου (περίπου 0.4 % αξονικά, 4 % ακτινικά, 8 % 

εφαπτοµενικά, επί των διαστάσεων του ξηρού ξύλου), άρα 

ανάλογα µε την κοπή του συγκεκριµένου τεµαχίου ξύλου. 

2. Μηχανικές ιδιότητες 

Το ξύλο είναι φυσικό οργανικό υλικό µε κυτταρική δοµή. Αποτελείται από 

επιµήκη σωληνωτά κύτταρα (ινώδη κύτταρα) συνδεδεµένα µεταξύ τους 

στην εξωτερική τους επιφάνεια µε µια κολλώδη ουσία, την λιγνίνη. 

Ένα απλοποιητικό προσοµοίωµα του υλικού που περιγράφει και ερµηνεύει 

την µηχανική συµπεριφορά του ξύλου είναι µια δέσµη από σωλήνες 

συγκολληµένες µε κόλλα (λιγνίνη). Οι αντοχές της δέσµης αυτής για 

καταπόνηση παραλλήλως ως προς τους “σωλήνες” (ίνες του ξύλου) είναι 

πολύ υψηλότερες από τις αντίστοιχες αντοχές για καταπόνηση καθέτως 

προς αυτούς. 

Επίσης το ξύλο, όπως όλα τα υλικά, εµφανίζει ερπυσµό. Οι ερπυστικές 

παραµορφώσεις καθορίζονται, εκτός από τη διάρκεια της φορτίσεως, από 

τις συνθήκες υγρασίας του περιβάλλοντος και µπορεί να είναι σηµαντικές. 

3. Λοιπές φυσικές ιδιότητες 

Η σύνθεση και η δοµή του ξύλου καθορίζουν και τις λοιπές του ιδιότητες. 

∆ιακρίνονται οι: 

� Θερµικές ιδιότητες. Η συστολή και η διαστολή του ξύλου είναι 

αµελητέες κατά µήκος και κάθετα στις ίνες (υπερκαλύπτονται κατά 

πολύ από τη ρίκνωση και τη διόγκωση), µια σηµαντική διαφορά µε 

τις χαλύβδινες κατασκευές. Έχει µικρή θερµοαγωγιµότητα, λόγω 

πορώδους δοµής και ειδική θερµότητα µεγαλύτερη από των 

µετάλλων. 

� Ακουστικές ιδιότητες. Είναι κακός αγωγός για ήχους που 

παράγονται εκτός του ξύλινου στοιχείου και προσπίπτουν στην 
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επιφάνειά του και γι’ αυτό είναι κατάλληλο για χώρους ειδικών 

χρήσεων και ακουστικών απαιτήσεων (π.χ. αίθουσες συναυλιών). 

Είναι καλός αγωγός για ήχους που παράγονται µέσα στη µάζα του 

ξύλινου στοιχείου γι’ αυτό είναι απαραίτητη η χρήση 

ηχοµονωτικών διατάξεων (π.χ. σε ξύλινα πατώµατα). 

�  Ηλεκτρικές ιδιότητες. Το ξηρό ξύλο είναι µονωτικό υλικό. Η 

ηλεκτρική του αντίσταση µειώνεται µε την αύξηση της υγρασίας. 

� Πυραντίσταση. Αναφλέγεται στους 500οC περίπου, θερµοκρασία 

που για να επιτευχθεί σε συνήθεις διαστάσεις δοµικής ξυλείας 

απαιτείται αρκετός χρόνος. Λόγω της κυτταρικής δοµής και της 

θερµοµονωτικής ιδιότητος της κυτταρίνης, η θερµότητα 

µεταδίδεται αργά στη µάζα του καιόµενου µέλους και η καύση 

περιορίζεται στην εκτιθέµενη επιφάνειά του. Οι υψηλές 

θερµοκρασίες δεν επιφέρουν µηχανική ή χηµική αλλοίωση στην µη 

καιόµενη µάζα του ξύλου. Η απώλεια αντοχής ενός καιόµενου 

ξύλινου στοιχείου είναι ανάλογη της αποµείωσης της διατοµής του, 

η οποία συµβαίνει µε πολύ αργούς ρυθµούς 0.50 – 0.65 mm/s. Η 

αντιµετώπιση της αποµείωσης της διατοµής του εκάστοτε ξύλινου 

δοµικού µέλους – που είναι και η βασική βλάβη που προκαλείται 

από τη φωτιά – αντιµετωπίζεται είτε µε επικάλυψη των µελών µε 

αντιπυρικά υλικά υπό µορφή επιφανειακών στοιχείων είτε µε απλή 

επαύξηση των απαιτούµενων για τη φέρουσα ικανότητα διατοµών. 

Επειδή οι ξύλινες κατασκευές έχουν απολύτως προβλέψιµη 

χρονική εξέλιξη των αντοχών των µελών τους και επαρκώς 

προβλέψιµη της αντίστοιχης των συνδέσεων, είναι δυνατόν να 

υπολογιστούν µε µεγάλη ακρίβεια οι απαιτούµενες διαστάσεις των 

ξύλινων φερόντων στοιχείων µιας κατασκευής, για τον 

απαιτούµενο χρόνο πυροπροστασίας. 

 

Τυποποίηση, πρότυπα, οδηγίες, είναι έννοιες που τα τελευταία χρόνια 

απασχολούν τον κλάδο του ξύλου τόσο διεθνώς όσο και στη χώρα µας. Η εφαρµογή 

της τυποποίησης αποτελεί βασικό παράγοντα εξασφάλισης της ποιότητας των 

παραγόµενων προϊόντων. Αυτό είναι εφικτό µέσω των Ευρωπαϊκών Προτύπων (ΕΝ) 
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που εκπονούνται και εκδίδονται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή Τυποποίησης (CEN). 

Ο χαρακτηρισµός (ΕΝV) υποδηλώνει ευρωπαϊκό προκαταρκτικό πρότυπο. Πρότυπα 

εκπονεί και εκδίδει επίσης ο ∆ιεθνής Οργανισµός Τυποποίησης (ISO), ο οποίος 

συνεργάζεται στενά µε την CEN. Χαρακτηριστικά παραθέτονται στον Πίνακα 1 

µερικά από αυτά τα πρότυπα, καθώς και το αντικείµενο στο οποίο αναφέρονται 

[Πηγή 7]. 

Επιπρόσθετα, αναφορικά µε τη µελέτη – σχεδιασµό ξύλινων κατασκευών 

υπάρχει ο Ευρωκώδικας 5 (ΕΝ 1995), συνδυαστικά µε τους υπόλοιπους Ευρωκώδικες 

(1-8). Σύµφωνα µε αυτόν γίνεται διαβάθµιση της ξυλείας ως προς τα µηχανικά 

χαρακτηριστικά της. Σκοπός της διαβάθµισης είναι η µετατροπή του ξύλου από 

φυσικό ακατέργαστο υλικό σε ανταγωνιστικό και αξιόπιστο δοµικό υλικό µε τη 

βοήθεια σύγχρονων προτύπων διαβάθµισης. Ξυλεία οποιουδήποτε συνδυασµού, 

είδους και προέλευσης κατατάσσεται σε κατηγορίες αντοχής, ώστε να πληρούνται 

κοινές απαιτήσεις για την ενιαία Ευρωπαϊκή αγορά. 

Πρέπει να επισηµανθεί η σηµαντικότατη αλλαγή στον τρόπο βαθµονόµησης των 

ξύλινων δοµικών στοιχείων ως προς την αντοχή. Η παρουσία των φυσικών 

ελαττωµάτων του ξύλου και κυρίως των ρόζων (διάταξη, θέση, αριθµός, µέγεθος) 

αποτελεί τον κρισιµότερο παράγοντα καθορισµού των µηχανικών του ιδιοτήτων. Η 

πυκνότητα (απόσταση αυξητικών δακτυλίων), αποτελεί τον επόµενο κρισιµότερο 

παράγοντα. Γι’ αυτό το ξύλο, σε αντίθεση µε τα άλλα δοµικά υλικά (σκυρόδεµα, 

χάλυβα κλπ.), ∆ΕΝ ΜΠΟΡΕΙ να διαβαθµιστεί µέσω δοκιµίων, δηλαδή µικρών 

κοµµατιών ξύλου (συνήθως καθαρών από φυσικά ελαττώµατα) σε εργαστήρια. Για τη 

φυσική ξυλεία διαβαθµίζεται όλο το δοµικό µέλος όπως θα χρησιµοποιηθεί στην 

κατασκευή, µε τις πραγµατικές του διαστάσεις (τελική διατοµή και µήκος), µέσω 

οπτικής ή / και µηχανητής διαβάθµισης. Για την επικολλητή ξυλεία διαβαθµίζονται οι 

στρώσεις του ξύλου που θα χρησιµοποιηθούν για την κατασκευή ενός δοµικού 

στοιχείου. Πρόσφατα έχουν αρχίσει να χρησιµοποιούνται και µέθοδοι διαβάθµισης µε 

τη χρήση υπερήχων [Πηγή 6]. 
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Πίνακας 1: Χαρακτηριστικά πρότυπα και αντικείµενο αναφοράς τους 

ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 

EN 113 

Συντηρητικά ξύλου – Μέθοδος ελέγχου για τον προσδιορισµό της 

αποτελεσµατικότητας της προστασίας από τους καταστρεπτικούς για το ξύλο 

βασιδιοµύκητες – Προσδιορισµός των τοξικών δόσεων. 

EN 320 Ινοπλάκες – Προσδιορισµός της ανθεκτικότητας σε αξονική υποχώρηση βιδών. 

EN 350-1 

Ανθεκτικότητα του ξύλου και προϊόντων µε βάση το ξύλο – Φυσική ανθεκτικότητα 

συµπαγούς ξύλου – Μέρος 1: Οδηγός ως προς τις αρχές ελέγχου και ταξινόµησης 

της φυσικής ανθεκτικότητας του ξύλου. 

EN 408 
∆οµές ξυλείας – ∆οµική ξυλεία και συγκολλητή ξυλεία – Προσδιορισµός ορισµένων 

φυσικών και µηχανικών ιδιοτήτων. 

ΕΝ 717-1 
Ξυλόπλακες µε βάση το ξύλο – Προσδιορισµός απελευθέρωσης φορµαλδεΰδης – 

Μέρος 1: Εκποµπή φορµαλδεΰδης µε τη µέθοδο θαλάµου. 

ENV 807 
Συντηρητικά ξύλου – Προσδιορισµός της αποτελεσµατικότητας ενάντια σε µύκητες 

µαλακής σήψης και άλλους µικροοργανισµούς του εδάφους. 

ΕΝ 927-3 
Βαφές και βερνίκια – Υλικά και συστήµατα επίστρωσης – Μέρος 3: Έλεγχος 

φυσικής γήρανσης 

ΕΝ 927-5 
Βαφές και βερνίκια – Υλικά και συστήµατα επίστρωσης για ξύλο εξωτερικής 

χρήσης – Μέρος 5: Αξιολόγηση διαπερατότητας του υγρού στοιχείου. 

ΕΝ 927-6 

Βαφές και βερνίκια – Υλικά και συστήµατα επίστρωσης για ξύλο εξωτερικής 

χρήσης – Μέρος 6: Έκθεση επιστρώσεων ξύλου σε τεχνητή γήρανση µε χρήση 

λαµπτήρων φθορισµού UV και νερού. 

ΕΝ 12667 

Θερµική απόδοση υλικών και προϊόντων κατασκευής – Προσδιορισµός θερµικής 

ανθεκτικότητας µε τη βοήθεια ελεγχόµενης θερµής πλάκας και µεθόδους µέτρησης 

ροής θερµότητας – Προϊόντα υψηλής και µέτριας θερµικής ανθεκτικότητας. 

ISO 16000-6 

Αέρας εσωτερικού χώρου – Μέρος 6: Προσδιορισµός πτητικών οργανικών ενώσεων 

σε αέρα εσωτερικού χώρου και θαλάµου ελέγχου µε ενεργή δειγµατοληψία σε 

Tenax TA προσροφητική, προσροφητική και θερµική εκρόφηση και αέρια – 

χρωµατογραφία µαζών. 

ISO 16000-9 

Αέρας εσωτερικού χώρου – Μέρος 9: Προσδιορισµός των εκποµπών πτητικών 

οργανικών ενώσεων από προϊόντα κατασκευής και επίπλωση – Μέθοδος θαλάµου 

ελέγχου εκποµπών. 

ISO 16000-11 

Αέρας εσωτερικού χώρου – Μέρος 11: Προσδιορισµός των εκποµπών πτητικών 

οργανικών ενώσεων από προϊόντα κατασκευής και επίπλωση – ∆ειγµατοληψία, 

αποθήκευση δειγµάτων και επεξεργασία δειγµάτων ελέγχου. 
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Κάθε ξύλινο µέλος που βαθµονοµείται 

πρέπει να µαρκάρεται στο σόκορό του µε 

ειδικό σήµα στο οποίο πρέπει να 

αναγράφονται µε σαφήνεια η κατηγορία 

αντοχής του, το είδος του, το ποσοστό 

περιεχόµενης υγρασίας, ο παραγωγός, ο 

οργανισµός πιστοποίησής του και το 

πρότυπο (κανονισµός) µε το οποίο 

βαθµονοµήθηκε [Πηγή 6]. 

 
Εικόνα 17: Απαραίτητη η ειδική σήµανση 

για κάθε ξύλινο µέλος.

 

Για τον προσδιορισµό της τιµής της φέρουσας ικανότητας Rk, σύµφωνα µε τον 

Ευρωκώδικα 5, διακρίνονται τρεις κατηγορίες αντοχών [Πηγή 6]: 

 

� Φυσική ξυλεία από κωνοφόρα. Στην κατηγορία αυτή περιλαµβάνεται 

και η λεύκη, παρότι ανήκει στα πλατύφυλλα, επειδή οι σχέσεις των 

αντοχών και της πυκνότητάς της προσοµοιάζουν περισσότερο µε αυτές 

των κωνοφόρων. Η βαθµονοµηµένη ως προς την αντοχή φυσική δοµική 

ξυλεία χαρακτηρίζεται µε το γράµµα C (coniferous = κωνοφόρο) 

ακολουθούµενο από την αντοχή σε κάµψη (π.χ. C24). 

 

� Φυσική ξυλεία από πλατύφυλλα. Η βαθµονοµηµένη ως προς την αντοχή 

φυσική δοµική ξυλεία χαρακτηρίζεται µε το γράµµα D (deciduous = 

φυλλοβόλο, πλατύφυλλο) ακολουθούµενο από την αντοχή σε κάµψη (π.χ. 

D40). 

 

� Επικολλητή ξυλεία. Χαρακτηρίζεται µε το γράµµα GL ακολουθούµενο 

από την αντοχή σε κάµψη (π.χ. GL28). ∆ιακρίνεται σε δύο 

υποκατηγορίες: 

� Την οµοιογενή (homogenous) επικολλητή ξυλεία, για την 

παραγωγή της οποίας χρησιµοποιούνται ίδιας κατηγορίας αντοχής 

στρώσεις από σανίδες ξύλου σε όλο το ύψος της διατοµής. 
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Συµβολίζεται µε το γράµµα h (homogenous), µετά την τιµή της 

αντοχής σε κάµψη (π.χ. GL28h). 

� Την ανοµοιογενή (combined) επικολλητή ξυλεία, η οποία έχει 

προκύψει από τον συνδυασµό στρώσεων σανίδων ξύλου 

διαφορετικών αντοχών, για την καλύτερη αξιοποίηση του υλικού. 

Οι µεγαλύτερης αντοχής στρώσεις τοποθετούνται στο άνω και 

κάτω άκρο της διατοµής, όπου αναπτύσσονται και οι µεγαλύτερες 

καµπτικές τάσεις, µειώνοντας το κόστος του υλικού, εφόσον 

βέβαια θα χρησιµοποιηθούν για κύρια καµπτόµενα στοιχεία. 

Συµβολίζεται µε το γράµµα c (combined), µετά την τιµή της 

αντοχής σε κάµψη (π.χ. GL28c). 

 

Το ξύλο ως προιAόν βιολογικών διεργασιών προσβάλλεται από µύκητες, έντοµα, 

βακτήρια και άλλους µικροοργανισµούς. Για την αντιµετώπιση αυτού του 

φαινοµένου το ξύλο υπόκειται σε εµποτισµό, ο οποίος πολλαπλασιάζει το χρόνο ζωής 

του και εποµένως και της εκάστοτε κατασκευής. Ως παράδειγµα αναφέρεται µια 

συµβατική ξύλινη στέγη, η οποία έχει µια φυσιολογική διάρκεια ζωής 30 χρόνια 

εφόσον η ξυλεία που χρησιµοποιήθηκε ήταν χωρίς προσβολές και χωρίς εµποτισµό. 

Είναι φυσιολογικό στα 20 χρόνια της κατασκευής να υπάρχει ανησυχία για 

προσβολές από έντοµα και µύκητες. Η ίδια στέγη κατασκευασµένη µε το ίδιο ξύλο 

αλλά εµποτισµένη υπό πίεση µε βορικά άλατα, κοστίζει 10% του συνολικού κόστους 

περισσότερο και έχει 5πλάσιο χρόνο ζωής. Το ίδιο ισχύει για ξύλινες κατασκευές 

εξωτερικού χώρου ή σε επαφή µε το έδαφος (περιφράξεις, πέργκολες, κατασκευές 

χώρων αναψυχής). 

Οι εµποτιστικές (χηµικές) ουσίες που χρησιµοποιούνται για τον εµποτισµό του 

ξύλου διακρίνονται σε διάφορες κατηγορίες από τις οποίες οι σπουδαιότερες είναι τα 

έλαια και τα υδατοδιαλυτά εµποτιστικά. Στα έλαια υπάγεται το γνωστό πισσέλαιο, µε 

το οποίο εµποτίζονται υπό πίεση οι στύλοι δικτύων τηλεφώνου και ρεύµατος, οι 

στρωτήρες σιδηροδρόµων και η ξυλεία περιφράξεων. Σε πολλές χώρες της ∆ύσης και 

της Ε.Ε. ωστόσο έχει απαγορευθεί η χρήση του πισσελαίου εξαιτίας της τοξικότητάς 

του. Στην κατηγορία των υδατοδιαλυτών εµποτιστικών υπάγονται διάφορα άλατα ή 

οξείδια αλάτων του βορίου, χρωµίου, ψευδαργύρου, χαλκού κ.ά. Ο συνδυασµός των 

αλάτων αυτών δίνει πολύ αποτελεσµατικά εντοµοκτόνα µυκητοκτόνα συντηρητικά 
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του ξύλου, τα οποία βρίσκουν παγκόσµια χρήση. Τα τελευταία χρόνια έχει 

απαγορευθεί η χρήση των αλάτων του αρσενικού (γνωστά ως άλατα CCA) για λόγους 

προστασίας του περιβάλλοντος και του ανθρώπου. Τα πλέον ασφαλή από τα άλατα 

αυτά είναι τα άλατα βορίου και χαλκού. 

Oι πιο αποτελεσµατικές µέθοδοι εµποτισµού του ξύλου είναι αυτές που γίνονται 

σε κλειστό κύλινδρο µε άσκηση πίεσης και κενού µέσα στον κύλινδρο. Με τον τρόπο 

αυτό το υγρό εµποτιστικό εισχωρεί µέσα στα κενά του ξύλου και έτσι επιτυγχάνεται 

πλήρης προστασία του ξύλου. Η µέθοδος αυτή είναι η πιο αποτελεσµατική και 

επιβάλλεται σε εξωτερικές εφαρµογές του ξύλου και ειδικότερα όταν η κατασκευή 

έρχεται σε επαφή µε το έδαφος ή το νερό ή είναι µέσα στο έδαφος (στύλοι, 

στρωτήρες, περιφράξεις, γέφυρες, µη εµφανείς στέγες, κλπ). Όταν η κατασκευή δεν 

κινδυνεύει από µύκητες, τότε µπορεί να εφαρµοσθεί ο εµποτισµός του ξύλου µε τη 

µέθοδο της απλής εµβάπτισης. 

Στο εµποτισµένο ξύλο µε άλατα βορίου, χαλκού κλπ. δηµιουργείται ένας πολύ 

σταθερός χηµικός δεσµός µεταξύ των µορίων της κυτταρίνης του ξύλου και των 

αλάτων (fixation), ο οποίος δεν επιτρέπει την έκπλυση των αλάτων στο περιβάλλον 

και κατά συνέπεια δεν υπάρχει κίνδυνος για το περιβάλλον και για αυτόν που θα 

χρησιµοποιήσει το εµποτισµένο ξύλο, ή την ξύλινη κατασκευή. Αυτός είναι ο λόγος 

για τον οποίο ξύλινοι στύλοι διατηρούνται χωρίς να σαπίζουν για 40 και πλέον 

χρόνια. 
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3 ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΙ ΤΡΟΠΟΙ ΑΝΕΓΕΡΣΗΣ 

ΠΟΛΥΟΡΟΦΩΝ ΞΥΛΙΝΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ 

 

Στον Ελλαδικό χώρο οι ξύλινες κατασκευές απαντώνται κυρίως σε εξοχικές 

κατοικίες σε ορεινές ως επί το πλείστον περιοχές, σε προκατασκευές και σε 

µικρότερης κλίµακας κατασκευές, όπως είναι τα σπιτάκια κήπου κλπ. Στο εξωτερικό 

κατασκευάζονται πολυώροφα ξύλινα κτίρια για ξενοδοχειακή κυρίως χρήση αλλά και 

για την κατασκευή κύριας κατοικίας. Η υιοθέτηση του ξύλου ως κύριου φέροντα 

οργανισµού κερδίζει όλο και περισσότερους υποστηρικτές. Σε αυτό συνάδουν τόσο η 

σύγχρονη και ευρέως διαδεδοµένη τάση για «Πράσινη Οικολογία» και “Βιοκλιµατική 

Αρχιτεκτονική” όσο και η προέχουσα θέση του σε αισθητικό και χρηστικό – µε 

κατάλληλη επεξεργασία και τεχνογνωσία – επίπεδο. 

∆ιακρίνονται τρεις διαφορετικοί τύποι κατασκευών: 

� η συµβατική κατασκευή, όπου αυτή υλοποιείται µε ξύλινο φέροντα 

σκελετό ή µε ξύλινη φέρουσα τοιχοποιία αντίστοιχα, 

� η κατασκευή µε χρήση προκατασκευασµένων ξύλινων φερόντων 

στοιχείων, όπως το “Frame house” και τα “SIP Panels” (Structural 

Insulated Panels), τα CLT Panels (Cross Laminated Timber Panels) και 

� η κατασκευή µε διπλό δοµικό σύστηµα, µε φέρουσα λιθοδοµή στο ισόγειο 

και ξύλινο χωρικό πλαίσιο στους ορόφους, που καταλήγει στο ισόγειο σε 

ξύλινα υποστυλώµατα (Παραδοσιακά Κτίρια Λευκάδας), 

τα οποία και µελετώνται διεξοδικά στη συνέχεια. 

 

3.1 Συµβατική κατασκευή 

 

Ο όρος συµβατική χρησιµοποιείται για τη διάκριση από την ξύλινη κατασκευή για 

την οποία γίνεται χρήση προκατασκευασµένων στοιχείων. Σε αυτόν τον τύπο 

κατασκευής ανήκουν οι κατασκευές µε ξύλινο φέροντα οργανισµό ή µε ξύλινη 

φέρουσα τοιχοποιία, ανάλογα µε το φέροντα οργανισµό που υιοθετείται. 
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3.1.1 Κατασκευή µε ξύλινο φέροντα σκελετό 

 

Σε αυτόν τον τύπο κατασκευής ο φέρων οργανισµός, υποστυλώµατα και δοκοί, 

είναι ξύλινος. Παρά την αποκλειστική χρήση του τους προηγούµενους αιώνες, τον 

20ο παραδίνει τα ηνία στο οπλισµένο σκυρόδεµα και στις τελευταίες δεκαετίες και 

στο δοµικό χάλυβα. Οι σύγχρονες τάσεις όµως του Βιοκλιµατικού Σχεδιασµού και 

της υιοθέτησης ενός τρόπου ζωής πιο κοντά στο φυσικό περιβάλλον, επιτάσσουν 

επιστροφή “στους πατροπαράδοτους τρόπους δόµησης” και παραδίδουν ξανά τη 

σκυτάλη στα ξύλινα σπίτια.  

Στην Ελλάδα η ζήτηση για αυτού του είδους τις κατασκευές αυξάνεται συνεχώς, 

αν και περιορίζεται συνήθως σε εξοχικές κατοικίες ορεινών περιοχών. Ισόγειες ή 

διώροφες το πολύ κατοικίες, διακρίνονται σε δύο υποκατηγορίες ανάλογα µε το είδος 

του φέροντα οργανισµού: 

� Σύστηµα δοκού επί στύλου (Post and Beam) 

� Σύστηµα µε ελαφρύ και πυκνό σκελετό (Light Timber Frame) 

 

3.1.1.1 Σύστηµα δοκού επί στύλου (Post and Beam) 

 

 

Εικόνα 18: Σύστηµα δοκού επί στύλου 

Εικόνα 19: Σύστηµα δοκού επί στύλου λεπτοµέρεια σύνδεσης 

 

Το σύστηµα δοκού επί στύλου είναι ένα σύστηµα κατασκευής όπου ο βασικός 

φέρων οργανισµός αποτελείται από ξύλινα δοκάρια που στηρίζονται σε ξύλινα 
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υποστυλώµατα όχι σε τόσο κοντινές αποστάσεις όσο το σύστηµα µε πυκνό και 

ελαφρύ σκελετό (Εικ. 18, 19 [Πηγή 8]). Οι κατασκευές µε το σύστηµα δοκού επί 

στύλου, χρησιµοποιούνται εδώ και αιώνες και εξακολουθούν να εφαρµόζονται στη 

σύγχρονη εποχή, παρά την µεγάλη τεχνολογική πρόοδο που έχει σηµειωθεί στον 

τοµέα των κατασκευών και της αρχιτεκτονικής τα τελευταία χρόνια. Παραδοσιακά 

χρησιµοποιούνται επιπρόσθετα διαγώνιοι χιαστί σύνδεσµοι που ενισχύουν τις δοκούς 

και προσδίδουν ακαµψία στην κατασκευή. Επιτρέπει περισσότερα ανοίγµατα και 

διαφάνεια στην κατασκευή, αφού τα δωµάτια χωροθετούνται από σηµεία και όχι από 

επίπεδους τοίχους (Εικ. 20 [Πηγή 8]). 

 

                    
Εικόνα 20: Ανοίγµατα και διαφάνεια στο σύστηµα δοκού επί στύλου 

Εικόνα 21: Σύστηµα µε ελαφρύ και πυκνό ξύλινο σκελετό σε φάση κατασκευής Α’ 

 

3.1.1.2 Σύστηµα µε ελαφρύ και πυκνό ξύλινο σκελετό (Light Timber Frame) 

 

Το σύστηµα µε ελαφρύ και πυκνό σκελετό είναι κατάλληλο για µικρά ανοίγµατα 

µέχρι 6m περίπου, όπου όλα τα φορτία, κινητά και µόνιµα καθώς και τα φορτία από 

ανεµοπίεση και σεισµό παραλαµβάνονται από ξύλινα στοιχεία µικρής διατοµής, τα 

οποία συνθέτουν τον ξύλινο πυκνό και ελαφρύ σκελετό. Η επένδυση του ξύλου 

γίνεται από plywood (contreplaque ο γαλλικός όρος µε τον οποίο είναι γνωστό στη 

χώρα µας, αντικολλητή ξυλεία, ο επίσηµος Ελληνικός όρος), ή OSB το οποίο 

καρφώνεται επάνω του, εξασφαλίζοντας έτσι την ακαµψία του. Τα απαραµόρφωτα 

διαφράγµατα που δηµιουργούνται έτσι, είναι ικανά να µεταφέρουν σηµαντικά φορτία 

από την ανωδοµή στη θεµελίωση. Στις Εικόνες 21, 22 και 23 δίνεται ένα παράδειγµα 
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κατασκευής τέτοιου τύπου [Πηγή 9]. Στην Εικόνα 21 διαφαίνεται η φάση κατασκευής 

όπου έχει τοποθετηθεί ο ξύλινος φέρων σκελετός καθώς και ο φέρων σκελετός της 

στέγης, σε θεµελίωση πλάκας οπλισµένου σκυροδέµατος. Στην Εικόνα 22 

διαφαίνεται λεπτοµέρεια κατασκευής µε ολοκληρωµένη την στέγη, την τοιχοποίια 

πληρώσεως και την εξωτερική επικάλυψη ξύλου. Τέλος στην Εικόνα 23 η τελική 

ολοκληρωµένη κατασκευή, όπου στο ισόγειο έχει γίνει επικάλυψη πέτρας. 

 

 
Εικόνα 22: Σύστηµα µε ελαφρύ και πυκνό ξύλινο σκελετό σε φάση κατασκευής Β’ 

Εικόνα 23: Σύστηµα µε ελαφρύ και πυκνό ξύλινο σκελετό ολοκληρωµένης κατασκευής 

 

Κάθε κατασκευή Timber Frame µπορεί να δηµιουργηθεί µε δύο συστήµατα (Εικ. 

24): 

� “Το σύστηµα της πλατφόρµας” (platform system), όπου το πάτωµα 

εκτείνεται ως τις εξωτερικές παρειές του κτίσµατος, εξασφαλίζοντας στα 

πρώτα στάδια της κατασκευής µια “πλατφόρµα”, πάνω στην οποία 

στηρίζονται  οι εξωτερικοί τοίχοι καθώς και τα εσωτερικά χωρίσµατα ανά 

όροφο. Η κατασκευαστική αρτιότητα του φέροντα οργανισµού εξαρτάται 

από το σωστό κάρφωµα στις συνδέσεις, επιδιώκοντας στο σύνολο τα 

καρφιά να φορτίζονται διατµητικά και όχι σε εξόρυξη. 

Εξωτερικά τελειώµατα και επενδύσεις για λόγους µορφολογίας ή 

προστασίας δεν έχουν συνήθως στατική λειτουργία, εκτός από το φύλλο 

plywood που µπορεί να χρησιµοποιείται και σαν τελική επένδυση. Η 

αντίσταση στη φωτιά που απαιτείται από τους κανονισµούς, συνήθως 

καλύπτεται µε τη χρήση γυψοσανίδων σαν υλικό εσωτερικής επένδυσης. 

Ο χώρος µεταξύ των φύλλων plywood, στο εσωτερικό του σκελετού των 

τοίχων, των πατωµάτων και των στεγών, επιτρέπει την εύκολη 
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τοποθέτηση των διαφόρων εγκαταστάσεων και µονώσεων. Κάνναβοι και 

ανοίγµατα καθορίζονται από τυποποιηµένα δοµικά υλικά και στοιχεία. Η 

θεµελίωση θα πρέπει να είναι υπερυψωµένη σε σχέση µε το έδαφος για 

την προστασία του κτιρίου από την υγρασία και το νερό. 

 

 
Εικόνα 24: Κατασκευαστικές λεπτοµέρειες “συστήµατος πλατφόρµας” σε σύγκριση µε το 

¨σύστηµα κλωβού” 

 

� “Το σύστηµα κλωβού” (ballon frame) , όπου οι ορθοστάτες των τοίχων 

δεν διακόπτονται σε κάθε όροφο (όπως στο “σύστηµα πλατφόρµας”), 
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αλλά είναι συνεχείς από την επιφάνεια θεµελίωσης µέχρι το γείσο της 

στέγης. Τα δοκάρια των ενδιάµεσων πατωµάτων στηρίζονται σε οριζόντιο 

ξύλινο στοιχείο που βρίσκεται τοποθετηµένο σε ειδικές εγκοπές των 

ορθοστατών. Το “σύστηµα κλωβού” έχει αντικατασταθεί µε το “σύστηµα 

πλατφόρµας” λόγω των προβληµάτων που παρουσιάζονται στο 

σχεδιασµό, στην παραγωγή και στην ανέγερση. 

 

Μετά από εκτεταµένες έρευνες έχει αξιολογηθεί η συµπεριφορά κτιρίων µε 

ελαφρύ ξύλινο σκελετό (γνωστή ως τύπου πλατφόρµας) στους ακόλουθους σχετικά 

πρόσφατους σεισµούς: Αλάσκα 1964, San Fernando – California 1971, Edgecumbe –

New Zealand 1987, Saguenay - Quebec 1988, Loma Prieta – California 1989, 

Northridge - California 1994 και Kobe Japan 1995 [Πηγή 10]. Η µελέτη απέδειξε ότι 

η πλειονότητα των κατασκευών τύπου πλατφόρµας διαφόρων εποχών όταν δέχθηκε 

τις ακραίες οριζόντιες εδαφικές δονήσεις των 0,6g και µεγαλύτερες, άντεξαν τις 

δονήσεις, χωρίς σοβαρές βλάβες στις κατασκευές και µε πολύ λίγους τραυµατισµούς 

και θανάτους (Πίν.1), (Karacabeyli E.) [Πηγή 11]. Έτσι το κριτήριο της 

ασφάλειας ζωής, το οποίο είναι αναµφίβολο στους κώδικες των κτιρίων, είναι 

ικανοποιητικό σε πολύ µεγάλο βαθµό. Επιπρόσθετα πολλά σύγχρονα σπίτια µε ξύλινο 

σκελετό άντεξαν τους σεισµούς χωρίς καµία ορατή βλάβη.  

 

Πίνακας 1: ∆εδοµένα πρόσφατων σεισµών στην Β. Αµερική 

Στοιχεία σεισµού Μέγεθος 

Σεισµού 

Αριθµός 

ανθρώπων που 

σκοτώθηκαν 

(ολικός) 

Αριθµός ανθρώπων 

που σκοτώθηκαν 

σε ξύλινα 

σπίτια 

Αριθµός ξύλινων 

σπιτιών που 

δέχτηκαν χτύπηµα 

σεισµού 

Alaska 1964 8.4 130 <10 
 

San Fernando 1971 6.7 63 4 100.000 

Edgecumbe 1987 6.3 0 0 7.000 

Saguenay, 1988 5.7 0 0 10.000 

Loma Prieta 1989 7.1 66 0 50000 

Northrigde 1994 6.7 60 16+4 200.000 

Hyogo-ken Nambu 

(Kobe) 1995 
6.8 6.300 0 8.000 

Πηγή: Karacabeyli, Erol, Rainer, J. Hans. 2000.    
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Οι πολύ λίγες βλάβες και καταρρεύσεις που παρατηρήθηκαν  αποδόθηκαν στα 

εξής αίτια: 

- έλλειψη επαρκούς πλευρικής ενίσχυσης, 

- ασθενής όροφος ισογείου, 

- ανεπαρκής σύνδεση στη θεµελίωση του σκελετού και 

- το γεγονός ότι οι δονήσεις που έλαβαν χώρα ήσαν πρωτόγνωρες και πολύ 

µεγαλύτερες των προηγούµενων δονήσεων που είχαν καταγραφεί [Πηγή 11]. 

 

           
Εικόνα 25: Βιοκλιµατικό Κολυµβητήριο Παλλήνης 

Εικόνα 26: Βιοκλιµατικό Κολυµβητήριο Παλλήνης, λεπτοµέρεια οροφής 

 

Στην Ελλάδα, κάνουν δειλά την εµφάνισή τους κατασκευές ανταποκρινόµενες 

στις επιταγές για σχεδιασµό και κατασκευή κτιρίων όσο το δυνατόν πιο υψηλής 

βιοκλιµατικής απόδοσης. Χαρακτηριστικό παράδειγµα αυτού το Βιοκλιµατικό 

Κολυµβητήριο Παλλήνης (Εικ. 25). Βασικές προκλήσεις που κλήθηκαν να 

ξεπεράσουν οι µελετητές αποτελούν η ιδιάζουσα χρήση των χώρων από 

γυµναζόµενους, η οποία απαιτεί τη µέγιστη υγιεινή ατµόσφαιρα, ενώ η παραγωγή 

των χλωριούχων υδρατµών από τις θερµαινόµενες δεξαµενές κολύµβησης και η 

αποπνοή των υδρατµών από τα ασκούµενα σώµατα δεν βοηθούν σ’αυτό. Ξύλινοι 

τοξωτοί και ευθύγραµµοι φορείς χρησιµοποιούνται στις στεγάσεις και στο επίπεδο 

του ορόφου (Εικ. 26). Χαλύβδινα στοιχεία συµπληρώνουν τον φέροντα οργανισµό 

κυρίως στα κατακόρυφα και διαγώνια µέλη. Φορείς από οπλισµένο σκυρόδεµα 

στηρίζουν στο κατώτερο επίπεδο όλο το σύστηµα. Ο ελαφρύς εύκαµπτος ξύλινος 

φορέας µειώνει στο ελάχιστο την αδρανειακή φόρτιση των υψηλότερων δοµικών 

περιοχών του κτιρίου στην περίπτωση σεισµού. Το ξύλο σαν υλικό είναι ουδέτερο ως 

προς τους όξεινους χλωριούχους υδρατµούς που φυσιολογικά συγκεντρώνονται υπό 
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τις καλύψεις των χώρων. Τέλος µια ξύλινη στέγαση προσφέρει εξαιρετικά υψηλό 

αισθητικό αποτέλεσµα. Πρωτότυπη προσπάθεια αποτέλεσε η απόφαση ολόκληρη η 

κεντρική περιοχή της στέγασης, άνωθεν της κύριας δεξαµενής κολύµβησης των 25 

µέτρων µήκους, να ανοίγει κυλιόµενη επιτρέποντας, κατά βούληση, τη µέγιστη 

εκµετάλλευση φυσικού εξαερισµού, φωτισµού και ηλιασµού των κολυµβητών [Πηγή 

12]. 

 

            
Εικόνα 27: Κεντρικά γραφεία της Tamedia AG, φάση κατασκευής (επταόροφη ξύλινη 

κατασκευή) 

Εικόνα 28: Κεντρικά γραφεία της Tamedia AG, διπλή πρόσοψη και ενώσεις κατακόρυφων 

και οριζόντιων ξύλινων φερόντων στοιχείων 

 

Στο εξωτερικό όπου η χρήση του ξύλου ως φέρον δοµικό στοιχείο είναι πιο 

διαδεδοµένο, οι µελετητές τολµούν και κατασκευάζουν κτίρια µε πολύ 

περισσότερους ορόφους από δύο, µε περίτεχνο παράδειγµα αυτό των κεντρικών 

γραφείων της Tamedia AG, µιας ελβετικής εταιρείας µέσων µαζικής ενηµέρωσης, 

στη Ζυρίχη της Ελβετίας. Το επίτευγµα µιας επταόροφης ξύλινης κατασκευής από 

έλατο (laminated spruce) και επιπλέον δύο υπογείων επιπέδων ανήκει στο 

βραβευµένο µε το βραβείο “Pritzker Prize” αρχιτέκτονα, Shigeru Ban (Εικ. 27). Τα 

κατακόρυφα στοιχεία, ύψους ισοδύναµου µε πέντε ορόφους, έχουν ανεγερθεί επί 

τόπου µε τη βοήθεια γερανού και σταθεροποιηθεί µε την προσθήκη εγκάρσιων 

ράβδων οβάλ διατοµής, 5.5m µήκους και ύψους 0.35m, για να εµποδιστεί η 

περιστροφή της όψης. Η κατασκευή της διασταύρωσης των κόµβων µεταξύ του 

πατώµατος και των κάθετων µελών που στηρίζουν τη διπλή όψη (Εικ. 28) – ενός 

υαλοπετάσµατος και µιας εσωτερικής – γίνεται µε χρήση ξύλινων δοκών ενωµένων 

στα άκρα των ανοιγµάτων, ύψους 56cm και πλάτους 20cm. Εκτός από τα 

υποστυλώµατα και τις δοκούς, οι συνδέσεις είναι επίσης ξύλινες: ειδικά ξύλινα 
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αγκύρια χρησιµοποιούνται για τη µεταφορά φορτίων και την ενίσχυση των 

κατασκευαστικών µελών (Εικ. 29, 30). 

                  
Εικόνα 29: Κεντρικά γραφεία της Tamedia AG, συνδέσεις µελών µε ξύλινα αγκύρια 

Εικόνα 30: Κεντρικά γραφεία της Tamedia AG, συνδέσεις µελών, σύστηµα διπλών - ενωµένων 

στα άκρα των ανοιγµάτων δοκών 

 

Άλλο παράδειγµα πολυώροφης ξύλινης κατασκευής αποτελεί το “Mercer Court” 

στο Πανεπιστήµιο της Washington, το οποίο συµπεριλαµβάνει πέντε κτίρια, το 

καθένα από τα οποία µε πέντε ορόφους κατασκευής από ξύλινα πλαίσια πάνω από 

δύο ή τρεις ορόφους σκυροδέµατος (Εικ. 31). 

 

  
Εικόνα 31: “Mercer Court” στο Πανεπιστήµιο της Washington (Timber – frame) 

Εικόνα 32: Χριστιανική εκκλησία στο νησί Kizhi Pogost στη Ρωσία (1714) (Log house) 

 

3.1.2 Κατασκευή µε ξύλινη φέρουσα τοιχοποιία – κορµόσπιτο (log house) 

 

Το κορµόσπιτο (log house) κατασκευάζεται µε ξύλινους κορµούς – ολόσωµους, 

στρογγυλούς ή πλακέ κατάλληλα επεξεργασµένους – οι οποίοι τοποθετούνται ο ένας 

πάνω στον άλλο και µε τον τρόπο αυτό δηµιουργούνται οι εξωτερικοί τοίχοι και τα 

εσωτερικά χωρίσµατα. Ειδικές εγκοπές στις άκρες των κορµών (αποτµήσεις)  
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Εικόνα 33: ∆ιάφοροι τρόποι συναρµογής τοίχων σε κορµόσπιτα 

 

διασφαλίζουν την ένωση των τοίχων µεταξύ τους (Εικ. 33). Επικουρικά 

χρησιµοποιούνται και  µεταλλικές συνδέσεις µεταξύ τους. Χειροποίητα κορµόσπιτα 

κατασκευάζονται για πολλούς αιώνες στη Σκανδιναβία, τη Ρωσία και την Ανατολική 

Ευρώπη. Εξαιρετική κατασκευή αυτού του είδους αποτελεί η Χριστιανική Εκκλησία 

στο νησί Kizhi Pogost στη Ρωσία, χτισµένη το 1714 (Εικ. 32). Σήµερα τα κορµόσπιτα 

είναι ιδιαίτερα δηµοφιλή στη Σουηδία, τη Φινλανδία, τη Νορβηγία και τη Ρωσία, 

όπου ευθυτενή και ψηλά κωνοφόρα δέντρα, όπως το πεύκο και το έλατο, είναι άµεσα 

διαθέσιµα. 

Στο εξωτερικό εκτός από τον όρο κορµόσπιτο (log house or log home) (Εικ. 35) 

χρησιµoποιείται και ο όρος κορµοκαλύβα (log cabin) (Εικ. 34). Ένα κορµόσπιτο είναι 

κατασκευαστικά πανοµοιότυπο µε µία κορµοκαλύβα, σπίτι τυπικά φτιαγµένο από 

κορµούς οι οποίοι δεν έχουν επεξεργαστεί σε ένα παραδοσιακό πριονιστήριο. Ο όρος 

κορµόσπιτο προτιµάται από τους περισσότερους σύγχρονους κατασκευαστές. Ο όρος 

κορµοκαλύβα αναφέρεται γενικά σε ένα µικρότερο, πιο rustic (αγροτικό ή 

χοντροφτιαγµένο) κορµόσπιτο όπως µία καλύβα κυνηγιού στα δάση ή ένα θερινό 

εξοχικό [Πηγή 13]. 
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Εικόνα 34: Κορµοκαλύβα (Log cabin) 

Εικόνα 35: Κορµόσπιτο (Log house) 

 

Υπάρχουν δύο τύποι κορµόσπιτων  [Πηγή 14]: 

� Χειροποίητα (Handcrafted): Τυπικά φτιαγµένα από κορµούς που έχουν 

αποφλοιωθεί, αλλά αλλιώς ουσιαστικά αµετάβλητοι από την αρχική τους 

εµφάνιση στα δέντρα (Εικ. 36). 

� Επεξεργασµένα (Milled) (επίσης αποκαλούµενα µηχανικού προφίλ 

(machine – profiled)): Φτιαγµένα από ένα καλούπι για κορµόσπιτο. 

Κατασκευασµένα από κορµούς που έχουν υποστεί µια εργοστασιακή 

διαδικασία που τα µετατρέπει σε ξύλα τα οποία είναι σταθερά σε µέγεθος 

και εµφάνιση (Εικ. 37). 

 

     
Εικόνα 36: “Χειροποίητο” κορµόσπιτο (Handcrafted log house) 

Εικόνα 37: “Επεξεργασµένο” κορµόσπιτο (Milled or machine – profiled log house) 

 

Ο τρόπος κατασκευής των τοίχων, µε ολόσωµο κορµό, είναι ο καταλληλότερος 

για κατασκευές µικρού ύψους, οπότε συνήθως απαντώνται µε τρεις το πολύ ορόφους. 

Επίσης είναι ιδιαίτερα διαδεδοµένος τρόπος κατασκευής για δενδρόσπιτα, τα 

οποία προσφέρονται ακόµη και για πολυτελή διαµονή τουριστών, όπως το” Sanya 
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Nanshan Treehouse Resort Institute”, στη Sanya στην Κίνα (Εικ. 9) και το 

“Ξενοδοχείο Prechtlhof ”, ένα δενδρόσπιτο που κατασκευάστηκε για την αξιοποίηση 

ενός δέντρου 300 ετών [Πηγή 15], που χτυπήθηκε από κεραυνό (Εικ. 38) µε θέα την 

παλιά πόλη του Altenbach στην Αυστρία [Πηγή 12], αλλά και άλλες εκδοχές, όπως 

ενός δεντρόσπιτου (Εικ 39) και ενός εστιατορίου στη Νέα Ζηλανδία (Εικ 40). 

 

   
Εικόνα 38: Ξενοδοχείο Prechtlhof, Altenbach, Αυστρία 

Εικόνα 39: The Lodge Treehouse 

Εικόνα 40: New Zealand's Whimsical Yellow Treehouse Restaurant Towers Above The Redwood 

Forest 

 

3.2 Χρήση προκατασκευασµένων ξύλινων στοιχείων 

3.2.1 Κατασκευή από προκατασκευασµένα ξύλινα πλαίσια (Timber Framed 

House) 

 

Οι κατασκευές από προκατασκευασµένα ξύλινα πλαίσια (Timber Framed House) 

είναι µια µέθοδος δόµησης που κερδίζει συνεχώς έδαφος στην αγορά. Όπως 

υποδηλώνει και η ονοµασία τους, ως κύριο δοµικό στοιχείο αυτών των κατασκευών 

χρησιµοποιούνται ξύλινα προκατασκευασµένα πλαίσια (Εικ. 41). Το ελεγχόµενο 

εργοστασιακό περιβάλλον παράγει µε συνέπεια ένα υψηλό επίπεδο τεχνικής 

εργασίας. Η προκατασκευή και η απουσία υγρασίας εσωτερικά των εµπορεύσιµων 

στοιχείων υποδεικνύει εξοικονόµηση χρόνου στο εργοτάξιο. 

Η χρησιµοποιούµενη τεχνολογία συνοψίζεται στα εξής σηµεία: ο σκελετός σε 

Ευρώπη και Αµερική κατασκευάζεται µε την κλασική “µέθοδο πλατφόρµας”, 

διατοµής στοιχείων σκελετού 5 x 10cm. Τα πλαίσια σκελετού τοίχων σε κάθε όροφο 

χωριστά, επενδύονται στις δύο όψεις µε panel, τα οποία είτε προκατασκευάζονται 
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(Ευρώπη και Αµερική), ή κατασκευάζονται επί τόπου (Αµερική) και γεµίζονται µε 

άφλεκτη µόνωση. Το ξύλο έχει άριστη θερµική αντίσταση, το οποίο το κάνει έναν 

φυσικό µονωτή και ως εκ τούτου ιδανικό για την κατασκευή τοίχων. Τα πατώµατα 

είναι “τύπου πλατφόρµας” και τα υποστυλώµατα έχουν ύψος µόνο ενός ορόφου. Μια 

δεύτερη µέθοδος προβλέπει κατασκευή των πλαισίων από ξύλο µασίφ, ενώ µια τρίτη 

προβλέπει υποστυλώµατα που διαπερνούν πολλούς ορόφους, επάνω στις οποίες 

στηρίζονται οι οριζόντιες δοκοί του σκελετού [Πηγή 16]. 

Τα πατώµατα και η στέγη είναι παρόµοια µε αυτά των συµβατικών µεθόδων 

κατασκευής, µόνο οι κατασκευαστικές λεπτοµέρειες των κόµβων είναι διαφορετικές 

[Πηγή 17]. 

 

                           
Εικόνα 41: Κατασκευή από προκατασκευασµένα ξύλινα πλαίσια (Timber Framed House) 

Εικόνα 42: “The Marselle”, Seattle, USA 

 

Τέτοιου είδους κτίρια και µάλιστα πολυώροφα αποτελούν κοινή πρακτική στη Β 

Αµερική (Εικ. 42), ενώ στην Κεντρική Ευρώπη βρίσκοντια σε αρχικό στάδιο 

εφαρµογής. Τα τελευταία 10 χρόνια στη Γερµανία, Αυστρία, Ελβετία και Γαλλία 

κατασκευάστηκαν περίπου 500 πολυώροφα ξύλινα σπίτια µε 6.000 διαµερίσµατα. 

Στη Βόρεια Ευρώπη η κατασκευή τέτοιων κτιρίων είναι πιο διαδεδοµένη, µε την 

Αγγλία να κατέχει προέχουσα θέση. Συναντά τις απαιτήσεις για οικονοµία, ταχύτητα 

κατασκευής και χρήση βιώσιµων και άµεσα διαθέσιµων πρώτων υλών [Πηγή 16]. 

Τα οφέλη από την κατασκευή κτιρίων µε πλαίσια είναι πολλά. Προσφέρουν 

ισχυρή δοµική ακεραιότητα, µοναδικότητα και ευελιξία στα σχέδια, αισθητική 

οµορφιά, άνεση, καθώς επίσης και µεγάλη ποικιλία στην εξωτερική επένδυση. Έχουν 

υψηλή αναλογία δύναµης – βάρους που επιτρέπει τα κατασκευαζόµενα κτίρια να 

φτάσουν µέχρι έξι ή επτά ορόφους χωρίς να απαιτείται βαθιά θεµελίωση, γεγονός που 

προσφέρει µεγάλη µείωση των δαπανών. Από την άποψη της ταχύτητας της 
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κατασκευής, το ξύλινο πλαίσιο µπορεί να µειώσει κατά 30% τους  παραδοσιακούς 

χρόνους δόµησης. 

Στο βιοµηχανικό και εµπορικό τοµέα, η τεχνολογία ξύλινων πλαισίων 

εφαρµόζεται σε ένα ευρύ φάσµα, όπως σχολεία, εγκαταστάσεις υγειονοµικής 

περίθαλψης, κοινοτικά κέντρα, αθλητικές αίθουσες, ξενοδοχεία, επιχειρησιακές 

µονάδες και εκκλησίες. 

 

        
Εικόνα 43: The Strandparken apartment building, στην όχθη του ποταµού Bällstaviken 

Εικόνα 44: The Strandparken apartment building, πρόσοψη από ακατέργαστες σανίδες κέδρου 

Εικόνα 45: The Strandparken apartment building, το πρώτο οκταόροφο κτίριο της Στοκχόλµης 

 

Αξιόλογο παράδειγµα προκατασκευασµένου πολυώροφου ξύλινου κτιρίου 

αποτελεί µία κατασκευή διαµερισµάτων ενός οικοδοµικού τετραγώνου, “The 

Strandparken apartment building”, όπως ονοµάζεται. Η κατασκευή του αρχιτέκτονα 

WingaArdhs είναι το πρώτο οκταόροφο κτίριο της Στοκχόλµης στη Σουηδία  (Εικ. 

45) φτιαγµένο εξ ολοκλήρου µε τη χρήση σύγχρονης οικοδοµικής ξυλείας. Το κτίριο 

είναι το πρώτο από τέσσερα προγραµµατισµένα σε µία ελκυστική τοποθεσία στο 

Strandparken, δίπλα στον ποταµό Bällstaviken, στη συνοικία Sundbyberg  της 

Στοκχόλµης (Εικ. 43). Αποτελείται από τριάντα ένα διαµερίσµατα, κυµαινόµενα σε 

µέγεθος από µία έως τέσσερις κρεβατοκάµαρες. Η εκπληκτική όψη του είναι 

φτιαγµένη από ακατέργαστες σανίδες κέδρου, που µε το χρόνο θα αποκτήσουν ένα 

ασηµένιο γκρι χρώµα, ενώ και το εσωτερικό του είναι από ξύλο (Εικ. 44). 

Αξιοσηµείωτη είναι η ταχύτητα κατασκευής του, µε την ανέγερση ενός ορόφου κάθε 

δέκα µέρες! Ήδη κατοικείται από το καλοκαίρι του 2013 [Πηγή 18]. 

Συµµετέχοντας σε αρχιτεκτονικό διαγωνισµό κατοικίας στη Στοκχόλµη της 

Σουηδίας (που θα ολοκληρωθεί το 2023), η εταιρεία CF Moller προτείνει ένα 34 
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ορόφων ξύλινο ουρανοξύστη (Εικ. 46), ο οποίος θα είναι οικονοµικότερος, 

ευκολότερος στην ανέγερση και περισσότερο σύµφωνος µε τη Βιώσιµη Ανάπτυξη 

από τις τυπικές κατασκευές χάλυβα και σκυροδέµατος. Ξύλινα υποστυλώµατα, δοκοί, 

τοίχοι, οροφές και κουφώµατα παραθύρων θα είναι όλα ορατά µέσω της γυάλινης 

πρόσοψης του κτιρίου. Τα παρουσιαζόµενα σχέδια επίσης περιλαµβάνουν έναν 

πυρήνα σκυροδέµατος, αν και µέλος της µελετητικής οµάδας υποστηρίζει ότι θα 

µπορούσε αυτός να αντικατασταθεί από ξύλο, πιστεύοντας ότι ένα µοντέρνο κτίριο 

θα έπρεπε να χρησιµοποιεί κάθε υλικό για τον καλύτερό του σκοπό. Στην Εικ. 47 

δίνεται µια τυπική κάτοψη της εν λόγω κατασκευής [Πηγή 19]. 

 

   

Εικόνα 46: Πρόταση για ξύλινο ουρανοξύστη 34 ορόφων στη Στοκχόλµη, Σουηδία 

Εικόνα 47: Τυπική κάτοψη του ξύλινου ουρανοξύστη 

Εικόνα 48: Πρόταση για 4 ξύλινες πολυκατοικίες 20 ορόφων στη Σουηδία. 

 

Άλλη ενδιαφέρουσα πρόταση η οποία επίσης δεν έχει υλοποιηθεί ακόµη, είναι της 

εταιρείας Tham & Videgård Arkitekter, η οποία προτείνει µία σειρά τεσσάρων 

πολυκατοικιών 20 ορόφων η κάθε µία (Εικ. 48), στην προκυµαία του ποταµού 

Loudden, στο νησί Djurgården. Τα κτίρια είναι κατασκευασµένα ολοκληρωτικά από 

ένα υλικό, Σουηδικό µασίφ ξύλο, από το φέροντα σκελετό ως την πρόσοψη, τις 

επικαλύψεις και τα παράθυρα [Πηγή 20]. 

 

3.2.2 Κατασκευή από προκατασκευασµένα φέροντα Panels 

3.2.2.1 Κατασκευή από ∆ιαρθρωτικά Μονωµένα Panels - SIP Panels (Structural 

Insulated Panels) 

Το σύστηµα µε SIP Panels της εταιρείας Quick & Easy είναι µια ολοκληρωµένη 

και δηµιουργική λύση, η οποία µεταφράζεται σε ένα ολοκληρωµένο δοµικό σύστηµα 
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κτιρίων. Το σύστηµα αυτό παρέχει αντοχή, ακαµψία, υψηλή θερµοµόνωση και 

ηχοµόνωση και µεγάλη αντισεισµικότητα. Το αποτέλεσµα είναι ένα δοµικό προϊόν 

προβλέψιµο αναφορικά µε την απόδοση του κόστους και της θερµοµόνωσης. Τα SIP 

Panels είναι κοµµάτια προσυναρµολογούµενου τοίχου, τµήµατα οροφής και δαπέδου, 

που φθάνουν στο εργοτάξιο έτοιµα να εγκατασταθούν και να ενωθούν µεταξύ τους. 

 

                   
Εικόνα 49: SIP Panel 

Εικόνα 50: Μεγάλα SIP Panels εγκατεστηµένα µε γερανό 

 

Τα SIP Panels αποτελούνται από δύο φύλλα OSB ξύλου (Ξυλοπλάκα µε µεγάλα 

προσανατολισµένα ξυλοτεµαχίδια), πάχους 11mm έως 15mm το καθένα, µε 

θερµοµονωτικό πυρήνα από οικολογική διογκωµένη πολυστερίνη (Εικ. 49). Στη 

συνέχεια χρησιµοποιούνται ειδικές κόλλες για το δέσιµο µε ένα ειδικό µη τοξικό 

υλικό για να ενωθούν µε τις πλάκες από πολυστυρένιο (το οποίο είναι υψηλής 

πυκνότητας, τουλάχιστον 20 kg / m3). Όλα µαζί συµπιέζονται και κολλάνε. 

Τα SIP Panels Energopan χρησιµοποιούνται τόσο για την εξωτερική τοιχοποιία 

(µε υψηλής πυκνότητας ενισχυµένη πολυστερίνη η οποία είναι συνήθως περίπου 15 

cm), στη στέγη µε τα ίδια τεχνικά χαρακτηριστικά, αλλά και στους εσωτερικούς 

τοίχους, όπου το µονωτικό είναι 10 cm. Λόγω της πολυπλοκότητας του συστήµατος, 

διασταύρωση και των αρθρώσεων µεταξύ των Energopan SIP Panels, µπορούν να 

αντέξουν έως και 300 kg / m2! 

Λόγω της δύναµης και της ελαστικότητας των δοµών, τα SIP Panels αντέχουν σε 

πολύ µεγάλες πιέσεις αέρα και σε ταχύτητες έως και 250 km / h (βαθµός 5 

ανεµοστρόβιλος)! 
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Τα SIP Panels έχουν υψηλή ενεργειακή απόδοση, είναι φιλικά προς το 

περιβάλλον, παρέχουν ασφάλεια µε εγγύηση άνω των 60 χρόνων και σχεδιαστική 

ευελιξία, καθώς και εξοικονόµηση χρόνου και κόστους κατασκευής (Εικ. 50). 

 

3.2.2.2 Κατασκευή από Αντικολλητά Ξύλινα Panels – CLT (Cross - Laminated 

Timber Panels) 

 

                 
Εικόνα 51: CLT (Cross - Laminated Timber Panels) 

Εικόνα 52: Open Academy Norwich, Αγγλία 

Εικόνα 53: The Stadthaus, Hoxton, Λονδίνο 

 

Πρόκειται για ένα δοµικό σύστηµα στο οποίο µεγάλα panels αποτελούν τον 

φέροντα οργανισµό ενός κτιρίου. Είναι επίσης γνωστό και µε την ονοµασία “XLam”. 

Αυτή η κατασκευαστική µέθοδος διαθέτει πολλούς οπαδούς στον τοµέα των ξύλινων 

κατασκευών κυρίως στην Αυστρία, τη Γερµανία και τις ιταλικές περιφέρειες του 

Νοτίου Τιρόλου και Βένετου. Το υψηλό επίπεδο προκατασκευασµένων στοιχείων και 

ο εξαιρετικά σύντοµος χρόνος κατασκευής των κτιρίων είναι παράγοντες που 

βελτιστοποιούν αυτήν τη διαδικασία. Τα µέσα µεταφοράς είναι ο µόνος παράγοντας 

που περιορίζει το µέγεθος των δοµικών στοιχείων. Τα panels είναι φτιαγµένα από 

µεγάλα φύλλα ξύλλου που, ανάλογα µε τη µέθοδο παραγωγής, είναι τοποθετηµένα σε 

στρώσεις και συγκολληµένα κάθετα µεταξύ τους (Εικ. 51). Το µέγεθος και η αντοχή 

του κάθε panel (συµπεριλαµβανοµένων των τοίχων και των πλακών), η 

συναρµολόγηση των επιµέρους panel, οι λεπτοµέρειες των ενώσεων, η τοποθέτηση 

και το πάχος της µόνωσης, καθώς και τα είδη ξύλου που χρησιµοποιούνται, 

εξαρτώνται από τους διάφορους κατασκευαστές, τις στατικές απαιτήσεις, και τέλος 

το επιθυµητό αρχιτεκτονικό αποτέλεσµα. 
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Αν και η τεχνολογία είναι σχετικά νέα, χρησιµοποιείται ευρέως σε όλη την 

Ευρώπη, όπως στην Ανοιχτή Ακαδηµία του Norwich στην Αγγλία (Εικ. 52). Από τα 

ψηλότερα κατασκευασµένα κτίρια µέχρι στιγµής είναι ένα εννέα ορόφων κτίριο 

κατοικιών στο Λονδίνο της Αγγλίας, “The Stadthaus” (Εικ. 53).  

Το ψηλότερο του είδους παγκοσµίως είναι ένα δεκαόροφο κτίριο διαµερισµάτων 

στην Μελβούρνη της Αυστραλίας, το “Forté” (Εικ. 54), που ολοκληρώθηκε το 2012, 

ύψους 32.17m. αποτελείται από 23 διαµερίσµατα για χρήση κατοικίας µε ισόγειο για 

εµπορική χρήση (λιανικής πώλησης) και έχει πιστοποιηθεί ως το πρώτο 5 Αστέρων 

Green-Star κτίριο κατοικιών στην Αυστραλία. Η πιστοποίηση αυτή εκτιµά την 

περιβαλλοντική επίδραση που είναι άµεση συνέπεια της επιλογής χωροθέτησης του 

κτιρίου, του σχεδιασµού, της κατασκευής και της συντήρησης. Χαρακτηριστικά 

αναφέρεται ότι χρησιµοποιώντας Ξύλινα Αντικολλητά Panels (CLT Panels), το 

“Forté” µειώνει τις ισοδύναµες εκποµπές CO2 περισσότερο από 1400 τόνους, 

συγκρινόµενο µε το σκυρόδεµα και το χάλυβα – το ισοδύναµο µε το να αποσυρθούν 

345 αυτοκίνητα από τους δρόµους [Πηγή 21].  

                       
Εικόνα 54: Forté, Μελβούρνη, Αυστραλία 

Εικόνα 55: LCT ONE, Αυστρία 

Εικόνα 56: LCT ONE, Αυστρία, ∆οµικό σύστηµα αποτελούµενο από glulam υποστυλώµατα 

στηρίζοντα υβριδικές πλάκες δαπέδου ξύλου/ σκυροδέµατος   

 

Το LCT ONE στην Αυστρία (Εικ. 55), χτισµένο σε ένα µόλις έτος (2012), µε 

ταχύτητα ανέγερσης ενός ορόφου ανά ηµέρα και έκτασης 1600m2,  είναι ένα άλλο 

παράδειγµα οκταόροφου κτιρίου µε ξύλινο κατασκευαστικό σύστηµα. To LifeCycle 

Tower (LCT) system είναι ένα σύστηµα το οποίο αποτελείται από ένα κεντρικό 

πυρήνα, υποστυλώµατα και υβριδικές πλάκες. Ο πυρήνας, όπου οι ανελκυστήρες και 

οι κλίµακες είναι τοποθετηµένα, είναι το στοιχείο ακαµψίας του κτιρίου. Ενώ το ξύλο 
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είναι η βέλτιστη επιλογή υλικού για τον πυρήνα, σκυρόδεµα και χάλυβας µπορούν 

επίσης να χρησιµοποιηθούν. Για την επίσπευση της διαδικασίας έγκρισης του κτιρίου 

του LCT ONE, χρησιµοποιείται σκυρόδεµα. Τα υποστυλώµατα είναι από επικολλητό 

ή σύνθετο ξύλο (glue laminated timber (glulam)) και οι υβριδικές πλάκες είναι από 

ξύλο και σκυρόδεµα (Εικ. 56) [Πηγή 22]. 

 

  
Εικόνα 57: Wood Innovation & Design Centre (WIDC) στην πόλη Prince George, British 

Columbia, Καναδάς 

Εικόνα 58: Wood Innovation & Design Centre (WIDC), φέρων οργανισµός 

 

Το Κέντρο Ξύλινης Καινοτοµίας και Σχεδιασµού (Wood Innovation & Design 

Centre (WIDC)) στην πόλη Prince George στη British Columbia στον Καναδά (Εικ. 

57), ένα οκταόροφο ξύλινο κτιρίο (6 όροφοι µε ηµιώροφο συν το ρετιρέ), ύψους 

29.5m και αποτελεί το υψηλότερο προς το παρόν κτίριο στη Βόρεια Αµερική. Ο 

σχεδιασµός του ενσωµατώνει µία απλή κατασκευή ενοποιηµένων συστηµάτων – 

δάπεδα από αντικολλητά ξύλινα panels (Cross Lamiated Timber (CLT)), 

υποστυλώµατα και δοκούς από επικολλητό ή σύνθετο ξύλο (glue laminated timber 

(glulam)) και ξύλινους δοµικούς τοίχους (Εικ. 58). Αυτή η απλότητα µεταφράζεται σε 

επαναληπτικότητα του συστήµατος. Αντί της επικέντρωσης µόνο σε µία κατασκευή – 

έκθεµα, δηµιουργείται ένα κτίριο το οποίο µπορεί εύκολα να αναπαραχθεί [Πηγή 23]. 

Στην πόλη Bergen της Νορβηγίας είναι ήδη σε φάση κατασκευής και αναµένεται 

να ολοκληρωθεί τον Οκτώβριο του 2015 το κτίριο “Treet” ή “The Tree” (Εικ. 59), 
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ύψους 49m και απαριθµώντας 14 ορόφους [Πηγή 24]. Με την ολοκλήρωσή του θα 

πάρει τη σκυτάλη από το “Forté” και θα οικειοποιηθεί αυτό τον τίτλο του 

υψηλότερου ξύλινου κτιρίου κατοικίας. Το δοµικό του σύστηµα αποτελείται 

υποστυλώµατα επικολλητού ή σύνθετου ξύλου (glue laminated timber (glulam)) 

πάχους 1m (Εικ. 60) σε σχέδιο δοµικών µονάδων σε στοίβα (Εικ. 61), ενώ γίνεται 

χρήση και αντικολλητών ξύλινων panels (Cross Lamiated Timber (CLT)) σε δοµικά 

στοιχεία. Όταν όλες οι δοµικές µονάδες είναι στη θέση τους το κτίριο θα ντυθεί µε 

γυαλί και ατσάλι για προστασία του ξύλου από το υγρό κλίµα του Bergen. Οι δοµικές 

µονάδες – διαµερίσµατα του κτιρίου έχουν σχεδιαστεί έτσι ώστε να συµµορφώνονται 

µε το πρότυπο αειφορίας του Παθητικού Κτιρίου [Πηγή 25]. 

 

     
Εικόνα 59: “Treet” ή “The Tree”, Bergen, Νορβηγία 

Εικόνα 60: “Treet” ή “The Tree”, ∆οµικό σύστηµα αποτελούµενο από glulam υποστυλώµατα 

Εικόνα 61: “Treet” ή “The Tree”, ∆οµικό σύστηµα αποτελούµενο από δοµικές µονάδες σε στοίβα 

 

Ο αρχιτέκτονας Michael Green θέλει να χτίσει τον υψηλότερο ξύλινο 

ουρανοξύστη, ένα πύργο 30 ορόφων φτιαγµένο αποκλειστικά από ξύλο (Εικ. 62). Θα 

είναι µία µίξη από υποστυλώµατα επικολλητού ή σύνθετου ξύλου (glue laminated 

timber (glulam)), µεταλλικές δοκούς και προκατασκευασµένους φέροντες τοίχους 

από αντικολλητά ξύλινα panels (Cross Lamiated Timber (CLT)), τα οποία θα 

ανυψωθούν και θα τοποθετηθούν στη θέση τους µε τη βοήθεια γερανού. Αφού το 

ξύλο είναι ελαφρύτερο από το σκυρόδεµα εκτιµά ότι ο χρόνος κατασκευής θα µειωθεί 

κατά το ήµισυ. Επιπρόσθετα, η πρότασή του για ένα µικρό ουρανοξύστη, ένα 16 

ορόφων πύργο κατοικίας (Εικ. 63), έχει υποβληθεί στο Tµήµα Σχεδιασµού του 

Vancouver. Εάν εγκριθεί, θα επιδείξει ότι τα δοµικά προϊόντα ξύλου είναι µια 

βιώσιµη εναλλακτική του σκυροδέµατος και του χάλυβα και χαράσσουν το δρόµο για 



 

ακόµη υψηλότερους πύργους

του [Πηγή 26]. 

Εικόνα 62: Πρόταση του Michael

Εικόνα 63: Πρόταση του Michael

ορόφων αντίστοιχα 

 

Τα τελευταία χρόνια πραγµατοποιούνται

κτιρίων µε ξύλινο σκελετό

ερευνών αυτών τον Οκτ

κατασκευάστηκε από ολόσωµα

Laminated Solid Wood Panels) 

καταστροφικών σεισµών στο

and Disaster Prevention) που

στην πόλη ΜΙΚΙ κοντά στο

πολυκατοικία άντεξε σε δέκα

σεισµούς που έχουν καταγραφεί

εδαφική επιτάχυνση 0,68g στο

0,68g στο Νiigata-Ken Chuetsu

Umbria-Marche to 1997). H 

βάρος 120tn και επιπλέον βάρος

υψηλότερους πύργους, συµπεριλαµβανοµένου και του 30 ορόφων

Michael Green για τον υψηλότερο ξύλινο ουρανοξύστη 30 

Michael Green για µικρούς ξύλινους ουρανοξύστες, έως

χρόνια πραγµατοποιούνται έρευνες που αποσκοπούν στο

ξύλινο σκελετό αυξηµένης αντοχής σε σεισµούς. Στα πλαίσια

Οκτώβριο του 2007, πολυώροφο κτίριο επτά ορόφων

κατασκευάστηκε από ολόσωµα συµπαγή αντικολλητά πάνελ ερυθρελάτης

Laminated Solid Wood Panels) υποβλήθηκε σε επαναλαµβανόµενη

σεισµών στο Ινστιτούτο NIED (National Institute for Earth Science 

r Prevention) που διαθέτει την πιο ισχυρή τράπεζα δοκιµών

ΜΙΚΙ κοντά στο Kobe της Ιαπωνίας. Τα αποτελέσµατα έδειξαν

άντεξε σε δέκα επαναλήψεις εν σειρά, τριών από τους πιο

έχουν καταγραφεί παγκοσµίως µέχρι σήµερα (σεισµός

επιτάχυνση 0,68g στο Kobe της Ιαπωνίας to 1995, σεισµός µε

Ken Chuetsu-Oki το 2007, σεισµός µε επιτάχυνση

Marche to 1997). H εν λόγω πολυκατοικία διαστάσεων 7.5x1

επιπλέον βάρος αντικειµένων 150tn µετά τη δέκατη επανάληψη
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του ορόφων κολοσσού 

 
ουρανοξύστη 30 ορόφων 

ες, έως 12 και έως 20 

αποσκοπούν στο σχεδιασµό 

σεισµούς Στα πλαίσια των 

κτίριο επτά ορόφων που 

πάνελ ερυθρελάτης (Cross 

επαναλαµβανόµενη δοκιµασία 

 NIED (National Institute for Earth Science 

τράπεζα δοκιµών στον κόσµο, 

αποτελέσµατα έδειξαν ότι η 

τριών από τους πιο ισχυρούς 

σήµερα σεισµός µε µέγιστη 

σεισµός µε επιτάχυνση 

µε επιτάχυνση 0,50g στο 

διαστάσεων 7.5x15x23m, µε ίδιο 

τη δέκατη επανάληψη των 
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φονικών σεισµών δεν παρουσίασε σφάλµατα, παραµορφώσεις ή άλλου είδους 

αστοχίες. Η µόνη ενέργεια που κρίθηκε απαραίτητη µετά την δέκατη επανάληψη 

ήταν το σφίξιµο των µπουλονιών και κοχλιών των µεταλλικών συνδέσεων µεταξύ 

των ορόφων (Ceccotti 2008). 

 

3.3 Κατασκευή µε ∆ιπλό ∆οµικό Σύστηµα – Φέρουσα λιθοδοµή στο 

ισόγειο και ξύλινο χωρικό πλαίσιο στους ορόφους που καταλήγει 

στο ισόγειο σε ξύλινα υποστυλώµατα (Παραδοσιακά Κτίρια 

Λευκάδας) 

 

          
Εικόνα 64: Οικία Μαµαλούκα, Λευκάδα, κύρια όψη επί της οδού Άγγελου Σικελιανού. 

Εικόνα 65: Οικία Μαµαλούκα, Λευκάδα, λεπτοµέρεια δόµησης τοιχοποιίας. 

Εικόνα 66: Πλήρωση του ξύλινου πλαισίου µε πλινθόκτιστη τοιχοποιία 

 

Τα παραδοσιακά κτίρια της Λευκάδας είναι κατασκευασµένα µε διπλό δοµικό 

σύστηµα, του οποίου η καλή σεισµική συµπεριφορά επαλ ηθεύτηκε και στον ισχυρό 

σεισµό της 14ης Αυγούστου 2003, που έπληξε τη Λευκάδα (Εικ. 64, 65). Το µεν 

πρώτο δοµικό σύστηµα αποτελείται από φέρουσα λιθοδοµή στο ισόγειο, ενώ το 

δεύτερο δοµικό σύστηµα αποτελείται από ξύλινο χωρικό πλαίσιο των ανώτερων 

ορόφων, το οποίο καταλήγει στο ισόγειο σε ξύλινα υποστυλώµατα (Εικ. 67). Τα δύο 

δοµικά συστήµατα συνεργάζονται µεταξύ τους [Πηγή 27]. 

Το 1825 η πόλη της Λευκάδας καταστράφηκε από µεγάλο σεισµό. Μετά από αυτό 

οι Άγγλοι κατακτητές (την περίοδο εκείνη) του Νοµού καθιέρωσαν τον πρώτο 

αντισεισµικό κανονισµό. Σύµφωνα µε αυτόν το ισόγειο της κατοικίας περιβάλλεται 

από λιθόκτιστους τοίχους, επάνω στους οποίους στηρίζεται ο ξύλινος σκελετός των 

πιο πάνω ορόφων µέσω ξύλινων στρωτήρων. Στο εσωτερικό των τοίχων του ισογείου 

υπάρχει δευτερεύον βοηθητικός φέρον οργανισµός από αραιά ξύλινα υποστυλώµατα, 

τα οποία υποβαστάζουν τους ορόφους (Εικ 66). Έτσι στη διάρκεια καταστρεπτικών 
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σεισµών, εάν τµήµατα της λιθοδοµής καταρρεύσουν, το κτίριο συνεχίζει να 

στηρίζεται στον δευτερεύοντα βοηθητικό ξύλινο οργανισµό έως ότου αποκατασταθεί 

η ζηµιά.. Αυτό το δοµικό σύστηµα συµπεριφέρεται µέχρι σήµερα µε µεγάλη επιτυχία 

σε ισχυρούς σεισµούς. 

 

         
Εικόνα 67: Το διπλό δοµικό σύστηµα 

Εικόνα 68: Σχηµατική θεµελίωση των λιθόκτιστων παραδοσιακών κτιρίων της Λευκάδας 

 

∆ιαθέτουν δύο ή τρεις ορόφους, ενώ   τα θεµέλια είναι κατασκευασµένα µε τη 

χρήση ακατέργαστων ή κατεργασµένων λίθων, ψιλής άµµου, ποζουλάνας και 

ξύλινων στοιχείων οριζόντια τοποθετηµένων. Είναι άξιο λόγου να αναφερθεί ότι στο 

κατώτερο τµήµα του θεµελίου τοποθετούνταν, εντός της στάθµης του υπόγειου 

ύδατος, τρεις επάλληλες στρώσεις ξύλινων οριζόντιων δοκών µήκους ενός έως δύο 

µέτρων, ορθογωνικής ή κυκλικής διατοµής, εµβαδού διατοµής της κάθε µιας περίπου 

130cm2, σε παράλληλες διατάξεις περίπου ανά 45cm (Εικ. 68). Χρησιµοποιούνται ως 

υποθεµελίωση, προκειµένου οι τεχνίτες να αποφύγουν να εργάζονται εντός του 

νερού, καθότι η στάθµη του υπόγειου ύδατος στην πόλη της Λευκάδας βρίσκεται 

αρκετά ψηλά από 0.50m έως 1.00m κάτω από την επιφάνεια του εδάφους, µε 

αποτέλεσµα και την αποφυγή των διαφορικών καθιζήσεων των λιθόκτιστων τοίχων 

γεγονός που είναι ορατό µέχρι και σήµερα (100 έως 200 χρόνια µετά) [Πηγή 27]. 

 

3.4 Θερµοµόνωση 

 

Ο ξύλινος σκελετός έχει χαµηλή θερµοχωρητικότητα και εξασφαλίζει 

θερµοµόνωση υψηλών προδιαγραφών σε σύγκριση µε όλα τα άλλα ανταγωνιστικά 

δοµικά υλικά. Το ξύλο είναι 9 φορές πιο µονωτικό από το οπλισµένο σκυρόδεµα, 700 
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φορές από το χάλυβα και 2000 φορές πιο µονωτικό από το αλουµίνιο. Εποµένως η 

χρήση του ξύλινου σκελετού σε συνδυασµό µε υλικό µόνωσης των κενών 

προσφέρουν µια κατασκευή µε χαµηλό κόστος θέρµανσης [Πηγή 16]. 

Για την κατασκευή ξύλινων κατοικιών µε πυκνό και ελαφρύ σκελετό ως µόνωση 

µπορεί να χρησιµοποιηθεί είτε διογκωµένη πολυστερίνη, είτε πετροβάµβακας ή 

ακόµα και ορυκτοβάµβακας. 

 

3.5 Ηχοµόνωση 

 

Όταν τα ηχητικά κύµατα που παράγονται από άλλη πηγή προσπίπτουν πάνω σε 

επιφάνεια ξύλου, µέρος της ηχητικής ενέργειας ανακλάται µε ταυτόχρονη ενίσχυση 

του ήχου και το υπόλοιπο “απορροφάται”. Όταν ο ήχος ανακλάται από την ξύλινη 

επιφάνεια, τότε υφίσταται 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. 

Η ηχοµόνωση των ξύλινων σπιτιών είναι µέτρια στις µεσοτοιχίες µεταξύ των 

δωµατίων, ενώ υστερεί από όροφο σε όροφο για θορύβους που προέρχονται από 

κρούση. Η εξασφάλιση της ηχοµόνωσης επιτυγχάνεται µε ειδικά υλικά που 

τοποθετούνται τόσο στα χωρίσµατα των δωµατίων, όσο και στα πατώµατα [Πηγή 

16]. 

Γενικά, όσο αυξάνεται το πάχος του κορµού, αυξάνεται και η ηχοµόνωση. Το 

σύνηθες πάχος κορµού που χρησιµοποιείται στις κατοικίες έχει ηχοµόνωση 35db ενώ 

υπάρχει και η δυνατότητα αύξησης των διαστάσεων (120 x 170 mm., 145 x 170 mm), 

µε αποτέλεσµα η ηχοµόνωση να φθάνει τα 60 db, προδιαγραφή που ικανοποιεί ακόµη 

και τις απαιτήσεις ξενοδοχείων. Κατά την κατασκευή των ενδιάµεσων ορόφων 

εφαρµόζεται και η κατάλληλη µόνωση ενώ το ίδιο γίνεται και στην τοιχοποιία όπου 

εφαρµόζονται ειδικά πάνελς που ταιριάζουν αισθητικά µε τους κορµούς. 

3.6 Πυροπροστασία 

 

Σύµφωνα µε τα στατιστικά δεδοµένα της Βρετανίας, τα σπίτια µε ξύλινο σκελετό 

δεν κατέχουν µεγαλύτερο κίνδυνο φωτιάς συγκρινόµενες µε τις κοινές κατασκευές, 

εφόσον πληρούνται βασικοί κανόνες πρόληψης στην κατασκευή [Πηγή 16]. 
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Το ξύλο καίγεται µε ταχύτητα απανθράκωσης 0.67 mm/min, ενώ η επίδραση της 

θερµότητας αυξάνει την αντοχή του ξύλου, λόγω της µείωσης της εσωτερικής 

υγρασίας. Αντίθετα το µπετόν και ο χάλυβας µε την αύξηση της θερµότητας χάνουν 

την αντοχή τους γρήγορα και απότοµα. 

Η συµπεριφορά µιας ξύλινης κατασκευής σε φωτιά επηρεάζεται από πολλούς 

παράγοντες, για τους οποίους είναι θεµιτό να λαµβάνονται τα κατάλληλα µέτρα 

προστασίας και ασφάλειας. Στα πλαίσια της πρόληψης, µπορούν να 

πραγµατοποιηθούν διάφορες ενέργειες προς αυτή την κατεύθυνση, όπως ενδεικτικά 

αναφέρονται παρακάτων για κατασκευές µε ξύλινο φέροντα σκελετό (Timber frame 

house) [Πηγή 16]: 

� Ο κίνδυνος προσέγγισης της φωτιάς από εξωτερική εστία µειώνεται 

σηµαντικά µε την εξωτερική επένδυση µε τοιχίο από τούβλα.  

� Αντίστοιχα ο κίνδυνος εξάπλωσης της φωτιάς από εσωτερική πηγή 

µειώνεται σηµαντικά µε την εσωτερική επένδυση του ξύλινου σκελετού µε 

γυψοσανίδα και χρήση υαλοβάµβακα για µόνωση (άκαυστα υλικά). 

� Η ύπαρξη κενών µέσα στο σκελετό του ξύλινου σπιτιού διευκολύνει την 

ενίσχυση και την εξάπλωση της φωτιάς. Επίσης η αναφλεξιµότητα και η 

ταχύτητα µε την οποία καίγονται τα διάφορα υλικά που χρησιµοποιούνται 

στην κατασκευή, επηρεάζουν τη συµπεριφορά αυτής στη φωτιά. Για το 

λόγο αυτό χρησιµοποιούνται αντιπυρικές επιβραδυντικές ουσίες (fire 

retardants), µε τις οποίες εµπλουτίζεται ο σκελετός και τα τελευταία 

χρόνια και οι ξυλοπλάκες επένδυσης (αντικολλητά, µοριοσανίδες, 

ινοσανίδες). 

� Για να µη µεταδίδεται η φωτιά που εκδηλώθηκε σε κάποιο σηµείο του 

σκελετού µέσω αυτού σε γειτονικά δωµάτια ή σε άλλους ορόφους, ο 

ξύλινος σκελετός διακόπτεται στα σηµεία επαφής µε γωνιακά 

υποστυλώµατα και µε στοιχεία σκελετού του πατώµατος, από ειδικές 

αντιπυρικές επιφάνειες (fire stops). 

� Για τη µείωση του κινδύνου στο ελάχιστο, σκόπιµη είναι επίσης και η 

χρησιµοποίηση ειδικών αντιπυρικών θυρών. 
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3.7 Ανθεκτικότητα στο χρόνο 

 

Το ξύλο έχει µεγάλη διάρκεια ζωής και είναι ανθεκτικό στο χρόνο. 

Συµπεριφέρεται εξίσου καλά στα ζεστά και στα υγρά κλίµατα, ακόµα και σε 

θερµοκρασίες που αγγίζουν τους -60οC. Αναφορικά µε την ανθεκτικότητα των 

ξύλινων κατασκευών, δύο είναι οι βασικοί παράγοντες προβληµατισµού: 

 

                                  
Εικόνα 69: Ξύλο προσβεβληµένο από µύκητες 

Εικόνα 70: Ξύλο προσβεβληµένο από έντοµα 

 

� Προσβολή από µύκητες (Εικ. 69). 

Προσβολή από µύκητες µπορεί να υπάρξει εφόσον από κατασκευαστικό 

λάθος (ή µη σωστή επένδυση του σκελετού), προκληθεί διαρροή νερού 

στον ξύλινο σκελετό, ή συµπύκνωση υδρατµών. Η περιεκτικότητα του 

ξύλου σε υγρασία είναι κρίσιµη για την ανάπτυξη των µυκήτων. Εάν είναι 

µικρότερη από 20% αποκλείεται περίπτωση ανάπτυξή τους. Υπέρβαση 

αυτού του ποσοστού γίνεται µόνο όταν η σχετική υγρασία του αέρα έχει 

παραµείνει άνω του 85% για µια µεγάλη χρονική περίοδο. 

� Προσβολή από έντοµα (Εικ. 70). 

Προσβολή από έντοµα πιθανόν να παρουσιαστεί εφόσον ο ξύλινος 

σκελετός δεν υποστεί κατά την τοποθέτησή του την παραµικρή 

συντήρηση µε εντοµοκτόνες ουσίες. 

Σύµφωνα µε στοιχεία που αφορούν τη σηµερινή κατάσταση σπιτιών – 

κατασκευασµένων στη Βρετανία την περίοδο 1900- 1950 – αποδεικνύεται ότι γενικά 

οι κατασκευές αυτές είναι ανθεκτικές σε προσβολές µυκήτων και εντόµων [Πηγή 16]. 

Οι πιο σύγχρονοι τύποι προκατασκευών από εµφανή ξύλινο σκελετό στο εσωτερικό 

µέρος του σπιτιού και panel υψηλών προδιαγραφών µόνωσης εξωτερικά, δεν έχουν 
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ακόµη δοκιµασθεί στην πράξη για µεγάλη διάρκεια ζωής. Οι κατασκευές αυτές είναι 

θεωρητικά πιο ευαίσθητες σε συµπύκνωση υδρατµών σε ρωγµές του ξύλινου 

σκελετού. Οι κίνδυνοι σήψης και προσβολής από ξυλοφάγα έντοµα αποφεύγονται µε 

τη χρησιµοποίηση συντηρηµένης ξυλείας για την κατασκευή του ξύλινου σκελετού, 

δηλαδή ξυλείας που έχει υποστεί προληπτικό εµποτισµό υπό πίεση µε εντοµοκτόνα 

και µυκητοκτόνα συντηρητικά, κυρίως υδατοδιαλυτά άλατα χαλκού, χρωµίου, βορίου 

(γνωστά ως CCB). 

 

3.8 Ξύλο και περιβάλλον 

 

Οι εφαρµογές του ξύλου τόσο στην αρχαιότητα όσο και στους επόµενους αιώνες 

είναι πολυάριθµες και σε µεγάλη κλίµακα, γεγονός που οδηγεί σταδιακά στην 

παράλληλη καταστροφή των δασών. Είναι το απαραίτητο υλικό για βάρκες και πλοία, 

κατοικίες και άλλα κτίσµατα, όπλα και ειδικές πολεµικές κατασκευές, αγροτικά 

εργαλεία (άροτρα κλπ), διάφορα προϊόντα και καυσόξυλα, γέφυρες, στρωτήρες 

σιδηροδρόµων. Η υλοτοµία των δασών για κάλυψη αναγκών σε ξύλο αποτελεί τον 

κύριο παράγοντα καταστροφής τους από τα αρχαία  χρόνια µέχρι δυστυχώς και 

σήµερα. Εφόσον όµως χρησιµοποιηθούν σωστές µέθοδοι δασικής διαχείρισης θα 

παραµένει ένας ανεξάντλητος πόρος. Περιβαλλοντικά η ξυλεία ξεπερνά όλα τα άλλα 

δοµικά υλικά και µπορεί αληθινά να περιγραφεί ως το µόνο φυσικό οικοδοµικό 

υλικό, χωρίς µεγάλες ανάγκες κατεργασίας. 

Επίσης σε µια µελέτη της Eurostat αναφέρεται ότι η Ελλάδα που βρίσκεται στη 

Μεσόγειο, καταναλώνει περισσότερη ενέργεια για θέρµανση από ό,τι χώρες όπως η 

∆ανία, η Γερµανία,  η Αγγλία ή η Ολλανδία. Η αιτία είναι ο ξεπερασµένος τρόπος 

δόµησης που εφαρµόζεται στην Ελλάδα. Ο νόµος 3661/2008, στον οποίο 

ενσωµατώθηκε την  01-02-2013 η οδηγία 2010/31/ΕΕ περί «Ενεργειακής Απόδοσης 

Κτιρίων», υποχρεώνει  από το 2019 τα κτίρια δηµοσίου χαρακτήρα να είναι κτίρια 

µηδενικής ενεργειακής κατανάλωσης ενώ  από το 2021, µηδενικής ενεργειακής 

κατανάλωσης πρέπει να είναι τα πάσης φύσεως κτίρια. Τα ξύλινα κτίρια αποτελούν 

µία ιδανική λύση προς αυτή την κατεύθυνση. 

Ο όρος φυσικός πόρος αναφέρεται σε διάφορες φυσικές ουσίες που είναι 

χρήσιµες στον άνθρωπο καλύπτοντας “ως έχουν” τις ανάγκες του. Ο όρος 
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ανανεώσιµος φυσικός πόρος αναφέρεται σε αυτούς που ανανεώνονται µε φυσικές ή 

τεχνικές διεργασίες. Εποµένως το ξύλο είναι ένας ανανεώσιµος φυσικός πόρος, αφού 

τα δέντρα ενώ κόβονται για να ληφθεί η πρώτη ύλη (ξυλεία) µπορούν να 

αντικατασταθούν µε φυσική ή τεχνητή αναδάσωση. Το ξύλο επίσης ανακυκλώνεται 

έχει µεγάλη διάρκεια ζωής, απαιτεί πολύ µικρή επεξεργασία έτσι ώστε να φτάσει στη 

τελική του προς χρήση µορφή, ενώ όταν πλέον δεν είναι κατάλληλο για χρήση στις 

κατασκευές, µπορεί να εξαφανιστεί αποδίδοντας ενέργεια. 

Μελέτες εκτιµήσης του κύκλου της ζωής (Life Cycle Assessment, LCA) 

εξετάζουν τις περιβαλλοντικές επιδράσεις των υλικών σε όλο τον κύκλο της ζωής, 

από την εξαγωγή ή τη συγκοµιδή πρώτων υλών έως την εργοστασιακή κατεργασία, 

τη µεταφορά, την εγκατάσταση, τη χρήση, τη συντήρηση και τη διάθεση/ απόρριψη ή 

την ανακύκλωση. Αυτές οι µελέτες δείχνουν συστηµατικά δείχνουν ότι το ξύλο είναι 

καλύτερο για το περιβάλλον από το χάλυβα ή το σκυρόδεµα όσον αφορά την 

περικλειόµενη ενέργεια, την ατµοσφαιρική µόλυνση και τη µόλυνση των υδατών και 

των εκποµπών αερίων θερµοκηπίου. Η βιοµηχανία ξυλείας µειώνει απορρίµατα µε 

παρόµοιους τρόπους, βελτιστοποιώντας τις λειτουργίες πριονιστηρίου και 

χρησιµοποιώντας ροκανίδια και πριονίδια για να παράγει χαρτί και σύνθετα προϊόντα, 

ή ως καύσιµο για καθαρή βιοενέργεια. Με αυτόν τον τρόπο στη Βόρεια Αµερική οι 

κατασκευαστές ξύλου είναι σε θέση να χρησιµοποιούν το 99% της συγκοµιδής από 

κάθε δέντρο. Τα προϊόντα ξύλου τυπικά έχουν λιγότερη περικλειόµενη ενέργεια, είναι 

υπεύθυνα για µικρότερη ατµοσφαιρική και υδατική µόλυνση και έχουν ελαφρύτερο 

αποτύπωµα άνθρακα από άλλα συνήθως χρησιµοποιούµενα υλικά κτιρίων. 

 

3.9 Κόστος ανέγερσης 

 

Το κόστος ανέγερσης µιας ξύλινης κατασκευής εξαρτάται από πολλούς 

παράγοντες, όπως το είδος της κατασκευής, η πολυπλοκότητα του σχεδίου κλπ. 

Σύµφωνα µε τις τιµές του 2010 για προκατασκευασµένες ξύλινες κατοικίες, 

αναφέρεται ενδεικτικά ότι ένα σπίτι 156 m2 κυµαίνεται γύρω στις 130.000 €, ένα 

σπίτι 72 m2 κοστίζει γύρω στις 75.000 € και ένα σπίτι 25 m2 κοστίζει γύρω στις 

40.000 €. Στο κόστος πρέπει να συµπεριληφθεί και το ΙΚΑ, καθώς και τα έξοδα για 

την άδεια δόµησης που ξεκινούν από 10.000 €. Ο απαιτούµενος χρόνος ανέγερσης 
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µπορεί να είναι από 2 έως 4 µήνες ανάλογα µε το µέγεθος και την πολυπλοκότητα της 

κατασκευής. 

Σε σύγκριση µε µία συµβατική κατασκευή οπλισµένου σκυροδέµατος, µία ξύλινη 

κατασκευή κοστίζει πολύ λιγότερο. Η τιµή εξαρτάται από την ποιότητα των υλικών, 

το είδος της κατασκευής (κορµόσπιτο (log house), κατασκευή (timber frame), χρήση 

προκατασκευασµένων στοιχείων κλπ.), τα τετραγωνικά, τους ορόφους κ.ά. 

Ενδεικτικά δίνονται στον Πίνακα 2 τιµές κόστους κατασκευής για δύο 

διαφορετικές περιπτώσεις προκατασκευασµένων ξύλινων κατοικιών, µιας από 

αντικολλητό κορµού δέντρου και µιας από τµήµα κορµού – τοιχοποιία (panels). 

Εξετάζονται τρεις διαφορετικές διαστάσεις κατοικίας. Τα στοιχεία αναφέρονται στην 

ιστοσελίδα της εταιρείας “ΚΟΡΜΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ”, όπου σηµειωτέον 

αναφέρεται ότι υπάρχει προσφορά για νέες χαµηλότερες τιµές [Πηγή 28: Ιστοσελίδα: 

http://www.kormos.com.gr/, “ΚΟΡΜΟΣ Κατασκευαστική”Πηγή 28]. 

 

Πίνακας 2: Σύγκριση κόστους κατασκευής ξύλινων προκατασκευασµένων κατοικιών µε 

αντικολλητό κορµό και µε τµήµα κορµού – τοιχοποιία (panels). 

 Εµβαδόν κατοικίας (m2) Κόστος κατασκευής (€) 

 Ισόγειο Βεράντα Σύνολο 
Με αντικολλητό 

κορµό 

Με τµήµα κορµού – 

τοιχοποιία (panels) 

Περίπτωση 1 30 12 42 25.000 22.500 

Περίπτωση 2 40 16 56 32.500 29.500 

Περίπτωση 3 60 16 76 50.000 42.000 

 

Σε γενικές γραµµές το ξύλο µπορεί τοπικά να παραχθεί και είναι συνήθως 

λιγότερο δαπανηρό από εναλλακτικά κατασκευαστικά υλικά. Η δόµηση µε ξύλο, είτε 

συµβατική είτε µε προκατασκευή, είναι γρήγορη και αποτελεσµατική και µπορεί να 

πραγµατοποιηθεί όλο το χρόνο σε σχεδόν οποιοδήποτε κλίµα. Τα συστήµατα 

δόµησης µε ξύλο τυπικά κοστίζουν λιγότερο για να εγκατασταθούν από άλλα κύρια 

δοµικά υλικά. Έµπειροι κατασκευαστές ξύλου είναι ευρέως διαθέσιµοι και εργάτες 

ποικίλων επιπέδων ικανότητας και δεξιοτεχνίας µπορούν ταχύτατα να µάθουν 

τεχνικές ξύλινης κατασκευής [Πηγή 29]. 
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4 ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

 

Η χρήση της δοµικής ξυλείας σε πολυώροφα κτίρια γνωρίζει µεγάλη εξάπλωση 

και χαίρει σηµαντικής αποδοχής και προτίµησης στην Αµερική, στη Βόρεια και 

Κεντρική Ευρώπη, όπως προαναφέρθηκε. Στην Ελλάδα είναι ελάχιστα εφαρµόσιµη, 

ενώ η χρήση της σε διώροφα ή τριώροφα βρίσκει ολοένα και περισσότερο πρόσφορο 

έδαφος στην αγορά των κατασκευών [Πηγή 30]. 

Είναι προφανές από την ανωτέρω µελέτη των εναλλακτικών τρόπων δόµησης 

ξύλινων κτιρίων ότι οι συµβατικές κατασκευές ξύλινης φέρουσας τοιχοποιίας 

ενδείκνυνται  για δύο ή τρεις συνήθως ορόφους. Σε κάτοψη οι διαστάσεις µπορούν να 

είναι εντυπωσιακά µεγάλες (Εικ. 35, 37), αλλά παρά τη συχνή χρήση τους σε 

κατοικίες δεν απαντώνται σε υψηλά κτίρια δηµόσιων χρήσεων. Μπορούν παρόλα 

αυτά να χρησιµοποιηθούν για εξειδικευµένες κατασκευές, όπως δεντρόσπιτα (Εικ. 38, 

39, 40). 

Οι συµβατικές κατασκευές ξύλινου φέροντα σκελετού βρίσκουν ευρεία εφαρµογή 

τόσο σε κοινές κατοικίες όσο και σε πολυώροφα κτίρια. Το σύστηµα ∆οκού επί 

Στύλου (Post and Beam) (Εικ. 18, 19) παρέχει τη δυνατότητα χρήσης µεγαλύτερων 

και περισσότερων ανοιγµάτων (Εικ. 20). Το σύστηµα µε Πυκνό και Ελαφρύ Ξύλινο 

Σκελετό (Light Timber Frame) (Εικ. 21) διαδραµατίζει πρωταγωνιστικό ρόλο στην 

αγορά των κατασκευών, κυρίως η “Μέθοδος Πλατφόρµας” (Εικ. 24). Αποτελεί 

συνήθη πρακτική για κατοικίες µε γρήγορους χρόνους κατασκευής, µειωµένα κόστη 

ανέγερσης και ανταγωνιστικό προϊόν στο χώρο της πολυώροφης κατασκευής (Εικ. 

25, 27, 31). 

Η χρήση της προκατασκευής ανεβάζει πολύ τον πήχυ δίνοντας βέλτιστες σχέσεις 

ποιότητας και ταχύτητας κατασκευής [Πηγή 14]. Τα προκατασκευασµένα ξύλινα 

πλαίσια κατέχουν µεγάλο µερίδιο της αγοράς των πολυόροφων κτιρίων και όχι µόνο. 

Βρίσκουν εφαρµογή τόσο στο βιοµηχανικό όσο και στον εµπορικό τοµέα. 

Εντυπωσιακά παραδείγµατα αποτελούν το “The Marselle” (Εικ. 42) στο Seattle της 

Αµερικής και το “The Strandparken apartment building” (Εικ. 43, 45) στη Στοκχόλµη 

της Σουηδίας, µε την ταχύτητα ανέγερσης του δευτέρου να φθάνει στον αξιοζήλευτο 

αριθµό των δέκα ηµερών ανά όροφο. Οι προτάσεις για ουρανοξύστη 34 ορόφων (Εικ. 

46) και συγκροτήµατος 4 πολυκατοικιών 20 ορόφων η κάθε µία (Εικ. 48), 
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διαµορφώνουν ένα πλαίσιο εξαιρετικά ελπιδοφόρο και πολλά υποσχόµενο στον 

τοµέα αυτό. 

Ισότιµο µερίδιο στην αγορά των πολυόροφων κτιρίων και στη χρήση της 

προκατασκευής κατέχουν και τα φέροντα panels. Τα SIP Panels (Εικ. 47) έχουν 

κυρίως οικιακή και ελαφρά εµπορική χρήση και συνήθως απαντώνται σε µέχρι 

τεσσάρων ορόφων κατασκευές.  Τα πολλαπλά πλεονεκτήµατα που παρουσιάζουν τα 

CLT Panels (Εικ. 51), τα καθιστούν πολύ ελκυστικά για την κατασκευή κατοικιών 

αλλά και κτιρίων δηµοσίου χαρακτήρα (σχολεία, νηπιαγωγεία, φοιτητικές εστίες, 

κλινικές κ.α) (Εικ. 52), όπως επίσης και ιδιωτικού χαρακτήρα (επαγγελµατική στέγη, 

ξενοδοχειακές µονάδες, πολυκαταστήµατα, κτίρια γραφείων κ.α.). Εισάγουν στο 

προσκήνιο νέα δεδοµένα στο χώρο των πολυόροφων κατασκευών, µε το περίφηµο 9 

ορόφων κτίριο “The Stadthaus” στο Λονδίνο ως πρωτοπόρο προς αυτή την 

κατεύθυνση (Εικ. 53). Το 10 ορόφων “Forté” (Εικ. 54) αποτελεί το υψηλότερο ξύλινο 

κτίριο προς το παρόν, για να παραδόσει τον τίτλο του στο 14 ορόφων “Treet” ή “The 

Tree” (Εικ. 59) µόλις αυτό ολοκληρωθεί. Αξιόλογα παραδείγµατα αποτελούν τα  8 

ορόφων “LCT One” (Εικ. 55), που υιοθετεί ένα υβριδικό φέρων σύστηµα µε glulam 

(glue laminated timber) υποστυλώµατα και πλάκες ξύλου – σκυροδέµατος, καθώς και 

το Wood Innovation & Design Centre (WIDC), το οποίο χρησιµοποεί CLT και 

glulam στο φέροντα οργανισµό του. Πέρα από την πληθώρα των ήδη 

κατασκευασµένων πολυόροφων κτιρίων, υπάρχουν και εδώ προτάσεις για 30 ορόφων 

ουρανοξύστη και 12 ή 20 ορόφων µικρούς ουρανοξύστες µε ξύλινο δοµικό σύστηµα. 

Ενίοτε αυτό χρησιµοποιείται συνδυαστικά µε σκυρόδεµα – π.χ. πυρήνα οπλισµένου 

σκυροδέµατος - και χάλυβα – π.χ. µεταλλικές δοκοί. 

Το παραδοσιακό διπλό δοµικό σύστηµα των κτιρίων της Λευκάδας (Εικ. 51, 53) 

παρουσιάζει καλή σεισµική συµπεριφορά, αλλά δεν υπάρχει µέχρι στιγµής εφαρµογή 

σε πολυώροφα κτίρια. 
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5 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

 

Το ξύλο είναι το παλαιότερο και πιο γνωστό οικοδοµικό υλικό. Χρησιµοποιήθηκε 

και συνεχίζει να χρησιµοποιείται ευρέως σε πλήθος κατασκευών, από µικρές ισόγειες 

κατοικίες µέχρι πολυώροφες πολυκατοικίες. Τόσο στην Αµερική όσο και στην 

Κεντρική και Βόρεια Ευρώπη είναι ευρέως διαδεδοµένο για χρήση κατοικίας, αλλά 

και εµπορικών, σχολικών και ποικίλων άλλων δραστηριοτήτων. Στην Ελλάδα 

απαντάται κυρίως σε διώροφες ή τριώροφες το πολύ κατασκευές ορεινών κυρίως 

περιοχών. 

Προσφέρει απεριόριστες αρχιτεκτονικές επιλογές και συνδυάζεται εξαιρετικά µε 

άλλα υλικά. Από αισθητικής άποψης συγκρινόµενο µε άλλα υλικά υπερτερεί κατά 

γενική οµολογία, προσφέροντας µία ζεστή ατµόσφαιρα προς το χρήστη. Είναι 

ανανεώσιµος φυσικός πόρος µε ελάχιστο ενεργειακό αποτύπωµα. Με τη σωστή 

επεξεργασία και την ανάλογη συντήρηση που απαιτεί η εκάστοτε χρήση του, η 

ανθεκτικότητά του σε βάθος χρόνου είναι δεδοµένη. Επιπρόσθετα, όπως 

προαναφέρθηκε, τα σπίτια µε ξύλινο σκελετό δεν κατέχουν µεγαλύτερο κίνδυνο 

φωτιάς συγκρινόµενες µε τις κοινές κατασκευές, εφόσον πληρούνται βασικοί κανόνες 

πρόληψης στην κατασκευή. Η ηχοµονωτική του ιδιότητα κρίνεται ικανοποιητική, ενώ 

η θερµοµονωτική του άριστη. 

Οι ξύλινες κατοικίες όλων των τύπων εξασφαλίζουν το κριτήριο της ασφάλειας 

ζωής και της προστασίας της περιουσίας, ακόµη και σε έντονες σεισµικές δονήσεις. 

Έρευνες σε φυσική κλίµακα πραγµατοποιούνται σε διεθνές επίπεδο για την µελέτη 

και βελτίωση της συµπεριφοράς των διαφόρων τύπων ξύλινων κατασκευών και 

συνδέσεων. 

Η νέα τεχνολογία αυξάνει δραµατικά τη δυναµική για µεγάλες εµπορικές ξύλινες 

κατασκευές και οι κατασκευαστικοί κώδικες αλλάζουν για να προσαρµοστούν. Στην 

Ευρώπη, περισσότερο από την Αµερική, περιβαλλοντικές ανησυχίες και κίνητρα 

έχουν ως αποτέλεσµα µία αλλαγή κατεύθυνσης προς το ξύλο αναφορικά µε τα ψηλά 

κτίρια, η οποία , µέχρι πρόσφατα, υπήρχε για άλλα υλικά. Υπάρχουν αξιοσηµείωτα 

υψηλά κτίρια από CLT (Cross Laminated Timber frames) σε άλλες χώρες και ως 

αποτέλεσµα υπάρχει υψηλό αντίστοιχο ενδιαφέρον στη Βόρεια Αµερική. Οι κώδικες 

δίνουν λιγότερη προσοχή στην ευφλεκτότητα ενός πλαισίου και περισσότερη στην 

ασφάλεια ζωής και την πυραντίσταση, το οποίο είναι πιο θεµιτό. Τα µειονεκτήµατα 
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του ξύλου για µεγάλα κτίρια εξαφανίζονται, αφού δίνεται µεγάλη έµφαση στην 

απαιτούµενη απόδοση τόσο σε κατασκευαστικό επίπεδο όσο και σε περίπτωση 

φωτιάς [Πηγή 31]. 

Αρκετές είναι πλέον και στην Ελλάδα οι εταιρίες που ασχολούνται µε την 

εισαγωγή κατοικιών από το εξωτερικό, κυρίως από χώρες της Σκανδιναβίας. 

Υπάρχουν βέβαια και κάποιες εταιρίες που συνεργάζονται µε τεχνίτες και συνεργεία 

του εξωτερικού ενώ το θετικό είναι ότι παρατηρείται αργά και σταδιακά ένα 

ενδιαφέρον ενηµέρωσης και επιµόρφωσης των Ελλήνων τεχνιτών και επαγγελµατιών 

στον τοµέα αυτό. 

Αναφορικά µε τα διάφορα συστήµατα δόµησης πολυώροφων ξύλινων κτιρίων 

πολλά υποσχόµενα µακροπρόθεσµα εµφανίζονται τα προκατασκευασµένα κτίρια. 

Ιδιαίτερα η προκατασκευή είτε µε τη µορφή ξύλινων πλαισίων είτε µε τη µορφή 

ξυλείας CLT, glulam απολαµβάνει µεγάλης εκτίµησης σχεδιαστών και 

κατασκευαστών, µε αξιοθαύµαστα οφέλη σε χρόνους ανέγερσης και κόστος 

κατασκευής. Επίσης το εξαιρετικά χαµηλό περιβαλλοντικό αποτύπωµα του ξύλου 

καθιστά τα υπόλοιπα δοµικά υλικά εκτός συναγωνισµού. Από το πλήθος των ήδη 

κατασκεασµένων πολυόροφων κτιρίων µε ξύλινο φέροντα οργανισµό είναι πρόδηλο 

ότι το ξύλο είναι ένα ανταγωνιστικότατο προϊόν, το οποίο είναι ικανό να δώσει λύση 

στις υψηλές κτιριακές κατασκευές, είτε µόνο του είτε συνδυαστικά µε το σκυρόδεµα 

και το χάλυβα. Επίσης υπάρχει µεγάλο ενδιαφέρον και αντίστοιχες προτάσεις για 

ακόµη υψηλότερα επιτεύγµατα. Έρευνες και µελέτες διεξάγονται ανά τον κόσµο για 

τις δυνατότητές του και διαφαίνεται ότι ο τοµέας αυτός έχει ένα λαµπρό µέλλον. 
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