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ΧΗΜΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΞΥΛΟΥ 
  

Εξάμηνο: 8ο  (υποχρεωτικό μάθημα, κατεύθυνση: Ξύλου & Σχεδιασμού) 
Διδακτικές μονάδες: 5 
Ώρες θεωρίας: 3 ώρες θεωρίας κάθε Τρίτη (ώρες: 12-15 μ.μ.) 
  

  
ΣΚΟΠΟΣ  

Σκοπός του μαθήματος είναι οι φοιτητές να εμβαθύνουν τις γνώσεις τους γύρω από τη χημεία και τη χημική 

τεχνολογία του ξύλου, με έμφαση στα συναφή προϊόντα. Εξαιτίας του ότι τα περισσότερα από τα σύγχρονα 

προϊόντα ξύλου, προέρχονται από διεργασίες χημικής τεχνολογίας, ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στο μάθημα αυτό 

τόσο στις τεχνολογικές εφαρμογές, όσο και στις ιδιότητες των προϊόντων αυτών, όπως π.χ. νέα προϊόντα ξυλείας, 

θερμοπλαστικά προϊόντα, προϊόντα χαρτιού, ρητίνες, προϊόντα με βάση την κυτταρίνη ή τα εκχυλίσματα, 

προϊόντα τροποποιημένης ξυλείας και άλλα. 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

Εισαγωγικά (χημεία του ξύλου). ’’Χάρτης’’ προϊόντα-διεργασίες, προϊόντα εκχύλισης, πολτοποίησης, θερμόλυσης 

και υδρόλυσης του ξύλου. Κυτταρίνη (χημεία, ρόλος, προϊόντα). Ημικυτταρίνες (χημεία, ρόλος, προϊόντα). 

Λιγνίνη (χημεία, ρόλος, προϊόντα). Εκχυλίσματα (χημεία, ρόλος, προϊόντα). Πολτοποίηση: τεχνολογίες και 

προϊόντα χαρτιού. Θερμική και Χημική τροποποίηση του ξύλου - τεχνολογίες και νέα προϊόντα (Accoya, Plato 

wood, Kebony, Thermowood). Βακελίτης (HPL) – τεχνολογία, ιδιότητες, χρήσεις του. WPC – τεχνολογία, ιδιότητες, 

χρήσεις του. Οξύτητα του ξύλου & επιδράσεις της. Το ξύλο ως καύσιμη ύλη (καυσόξυλα). Πελλέτες (pellets) – 

τεχνολογία, ιδιότητες, έλεγχος ποιότητας. Ρητίνευση πεύκων. Ρητίνες-τερεβινθέλαιο-κολοφώνιο-λιπαρά οξέα. 

Προϊόντα νανοκυτταρίνης (nanocellulose): ιδιότητες και χρήσεις. 

ΜΑΘΗΣΙΑΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ 

Με το πέρας του εξαμήνου, θα πρέπει οι φοιτητές: 

 Να γνωρίζουν τη σύσταση του ξύλου ως συμπλόκου κυτταρίνης - ημικυτταρινών - λιγνίνης και 

το ρόλο των πολυμερών αυτών στη γενικότερη χημεία του. 

 Να γνωρίζουν τα κύρια τεχνολογικά και χημικά χαρακτηριστικά των συστατικών του ξύλου. 

 Να κατανοούν τις διεργασίες με τις οποίες παράγονται προϊόντα από το ξύλο (λ.χ. χαρτί, 

προϊόντα εκχυλισμάτων, ειδικά προϊόντα ξυλοπλακών, τροποποιημένη ξυλεία). 

 Να έχουν αποκτήσει γνώσεις για συγκεκριμένες διεργασίες χημικής τεχνολογίας του ξύλου από 

τις οποίες παράγονται πλήθος προϊόντων (λ.χ. θερμοπλαστικά, βακελίτες, πελλέτες). 

 Να έχουν αποκτήσει γνώσεις για νέα προϊόντα χημικής τεχνολογίας που χρησιμοποιούνται 

στην αγορά του ξύλου και των ξύλινων κατασκευών. 

  

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ 

Χημεία του ξύλου    

Κυτταρίνη        

Χαρτί & χαρτοπολτός                                                    

Ημικυτταρίνες                                                                     

Λιγνίνη       

Οξύτητα ξύλου                                                                                                                                         
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Εκχυλίσματα  & χημεία                                                                      

Ειδικά προϊόντα 

Ξύλο ως καύσιμη ύλη             

Pellets: τεχνολογία παραγωγής & ιδιότητες         

High Pressure Laminates - HPL 

Ακετυλίωση του ξύλου  

Φουρφουρυλίωση του ξύλου  

Τεχνολογία Plato® 

Τεχνολογία Thermowood® 

Νανοκυτταρίνη  

Προστασία ξύλου μέσω νανοτεχνολογίας 

Ανακύκλωση υπολειμμάτων ξύλου 

Προϊόντα WPC (Wood Plastic Composites) 

Τεχνολογία Superwood® 

Μέθοδοι μέτρησης της φορμαλδεΰδης σε προϊόντα ξύλου  

Ανακύκλωση εμποτισμένης ξυλείας 

Lignode® 

 

Χημικές τεχνολογίες & νέα προϊόντα: ThermoWood®  VisorWood®  Valchromat®     

Ανακύκλωση χαρτιού • Welding of wood • Σκληρή ινοπλάκα • Kebony®  • Νανοτεχνολογία & ξύλο  

Accoya®Wood • ARBOFORM®  • Superwood • Tricoya®  • Belmadur  
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