
Τν μύιν θαη πσο απηό εθαξκόδεηαη ζηηο ζύγρξνλεο νηθνδνκέο 

"Καλέλα δνκηθό πιηθό δελ κπνξεί λα ζπγθξηζεί κε ηελ δεζηαζηά θαη 
ηελ αξκνλία πνπ δίλεη ην μύιν, είηε ρξεζηκνπνηείηαη ζαλ θνύθσκα, 
είηα ζαλ άιιν δνκηθό πιηθό ζε ζηέγεο θαη ζε παηώκαηα. Δίλαη πάληα 
έλα δσληαλό πιηθό, πνπ δεη κέζα ζηνλ ρώξν καο πνπ ρξεηάδεηαη όκσο 
ηελ θξνληίδα καο γηα ηελ ζπληήξεζή ηνπ όπσο θάζε δσληαλόο 
νξγαληζκόο" 

Τα είδε μπιείαο 

(Βαζηθέο γλψζεηο πνπ νθείινπκε λα έρνπκε πξηλ θάλνπκε νηαδήπνηε εθινγή). 

Σα πξντφληα ηνπ μχινπ ρσξίδνληαη ζε 2 θαηεγνξίεο, ηελ πξηζηή μπιεία (πξσηνγελή θαη 
δεπηεξνγελή) θαη ηελ βηνκεραληθή μπιεία (θφληξα - πιαθέ, λνβνπάλ, MDF θιπ).  

Ζ παξαγσγή πνηνηηθψλ μχισλ, μεθηλάεη ζην δάζνο. Δθεί ηα θνκκέλα θαζαξίδνληαη, 
ζπγθεληξψλνληαη θαη πξνσζνχληαη ζηα πξηζηήξηα, δει. ζηα εξγνζηάζηα θνπήο.  

(Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη ζηε ζέζε ησλ θνκκέλσλ δέληξσλ θπηεχνληαη ζε φιεο ηηο πξνεγκέλεο 
ρψξεο θαηλνχξγηα, ψζηε λα αλαπαξαρζεί ην δάζνο θαη λα απνθαηαζηαζεί ε θπζηθή 
ηζνξξνπία, αιιά θαη λα ππάξρεη κεηά απφ ρξφληα λέν δάζνο γηα πινηφκεζε.) 

Μφλν, ζηηο ΖΠΑ, ηνλ κεγαιχηεξν παξαγσγφ ζθιεξήο μπιείαο ζηνλ θφζκν, ε αλαθχηεπζε έρεη 
ηνλ ξπζκφ ησλ 6.000.000 λέσλ δέληξσλ ηελ εκέξα!! 

Καη έηζη ζήκεξα ππάξρεη ζηε ρψξα απηή 70% πεξηζζφηεξν δάζνο ζθιεξήο μπιείαο, απ' φηη 
πξηλ απφ 40 ρξφληα. ηε νπεδία θαη ζηελ Φηλιαλδία, ηηο κεγαιχηεξεο παξαγσγέο μπιείαο 
ζηελ Γπηηθή Δπξψπε, ε αλάπηπμε ησλ δαζψλ έρεη ξπζκφ 10% κεγαιχηεξν ηνπ ξπζκνχ 
πινηφκεζεο, κε θχθιν δσήο ηνπ εκπνξηθνχ μχινπ ηα 70 - 120 ρξφληα. 

Φπζηθά δελ είλαη φια ξφδηλα ζηνλ πιαλήηε καο. Ζ θαηαιήζηεπζε ησλ ηξνπηθψλ δαζψλ ην 
καξηπξά θαη ζηελ ρψξα καο. Αιινχ ππάξρεη νξζνινγηθή δηαρείξηζε, αιινχ φρη. Ζ θαηαζηξνθή 
ησλ δαζψλ ηνπ Αγίνπ Όξνπο θαη ηνπ Άζσλα θαζψο θαη ζεκαληηθψλ ηκεκάησλ ηεο ειιεληθήο 
Ρνδφπεο είλαη ηα ρεηξφηεξα παξαδείγκαηα. 

Σα θνκκέλα, ινηπφλ δέληξα, θφβνληαη ή ληαληάδνληαη είηε ζαλ αμεθάξδηζηα (δει. κε θινηφ ζηα 
ρφληξεηά ηνπο), είηε ζαλ μεθαδηζκέλα (κε πεξηζζφηεξα δειαδή θνςίκαηα, γίλνληαη θαζαξέο 
ηάβιεο ζε φιεο ηνπο ηηο πιεπξέο). 

Αθνινπζεί ν αεξηζκφο θαη ε μήξαλζε, ε νπνία κπνξεί λα γίλεη είηε κε θπζηθφ - ηξφπν (πνπ 
δηαξθεί κέρξη θαη 4 ρξφληα), είηε ηερλεηά (ζε μεξαληήξηα), κε ρξφλν μήξαλζεο 7 έσο 10 
εκέξεο. 

Σίπνηα ζρεδφλ δελ κέλεη αλεθκεηάιιεπην απφ έλα θνκκέλν δέληξν. Ζ θνξπθή κεηαηξέπεηαη 
ζπλήζσο ζε θαπζφμπια, ελψ ην πην θάησ απφ ηελ θνξπθή ηκήκα ηνπ θνξκνχ έρεη πνιιέο 
δηαθιαδψζεηο θαη ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ παξαγσγή θπηηαξίλεο θαη θφληξα - πιαθέ. Σν 
αθφκα πην θάησ ηκήκα έρεη επίζεο πνιιέο δηαθιαδψζεηο, γη' απηφ θαη θφβεηαη κφλν ζε απιά, 
νξζνγσληζκέλα μχια. Σα δε κεζαία θαη ηα θαηψηεξα κέξε ηνπ θνξκνχ, είλαη απηά πνπ 
κπνξνχλ λα θνπνχλ ζε ζαλίδεο, θνξδφληα θαη πήρεηο, δειαδή είλαη απηά πνπ δίλνπλ ηα πιηθά 
ζηνπο μπινπξγνχο, επαγγεικαηίεο θαη εξαζηηέρλεο. 

Αλάινγα κε ην είδνο ηνπ δέληξνπ, ην ηκήκα ηνπ θνξκνχ θαη ην ζθνπφ γηα ηνλ νπνίνλ 
πξννξίδεηαη ην πιηθφ, εθαξκφδνληαη δηάθνξεο κέζνδνη θνπήο, Παξαηεξψληαο ηελ θπθιηθή, 
εγθάξζηα ηνκή ελφο θνξκνχ, βιέπνπκε εμσηεξηθά ην θινηφ, ζην θέληξν ηελ ιεγφκελε θαξδηά ή 
ςίρα θαη ελδηάκεζα ηνπο δαθηπιίνπο πνπ θαλεξψλνπλ ηελ ειηθία ηνπ δέληξνπ. Οη βαζηθνί 
ηξφπνη κε ηνπο νπνίνπο θφβεηαη έλαο θνξκφο είλαη ή "θαηά ηελ αθηίλα" ή "θαηά ηε ρνξδή" ηνπ 



θχθινπ. Σα ζχγρξνλα πξηνληζηήξηα, ιεηηνπξγνχλ κε απφιπηε αθξίβεηα θνπήο θαη πξνζθέξνπλ 
πιήξε αμηνπνίεζε ηνπ πιηθνχ. 

Πσο ραξαθηεξίδνληαη νη δηάθνξνη ηύπνη μπιείαο, αλάινγα κε ην πάρνο: 

Σθνπξέηηα: Με πάρνο απφ 1 έσο 1,2 εθ. 

Μηζόηαβιεο: Με πάρνο απφ 1,8 έσο  2 εθ. 

Τάβιεο ή ζαλίδεο: Με πάρνο απφ 2,5 έσο θαη ζε πιάηε 8 - 10 - 12 - 15 εθ. ή θαη κεγαιχηεξα. 

Πνληηζέιηα: Με πάρνο 3 έσο θαη 4 εθ. 

Πόληνη: Με πάρνο 4 έσο θαη 5 εθ. 

Παρνζαλίδεο ή καδέξηα: Με πάρνο 5 έσο  7 εθ. 

Καδξόληα νξζνγώληαο ή ηεηξαγσληθήο δηαηνκήο: Με κηα πιεπξά 20 εθ. ή θαη 
πεξηζζφηεξν. πλεζηζκέλεο δηαηνκέο 20Υ26 εθ. κέρξη θαη 30 εθ. ε κεγαιχηεξε πιεπξά. 

Σα κήθε γηα ηελ πξηνληζηηθή (πξηζηή) μπιεία θπκαίλνληαη ζπλήζσο κεηαμχ ηεζζάξσλ θαη έμη 
κέηξσλ. 

Η εκπνξηθή μπιεία ζηελ Διιάδα 

1. Διιεληθά μύια: 

Έιαην, Πεύθν, Ομηά, Διηά, Καξπδηά, Καζηαληά 

Σα ηέζζεξα πξψηα είδε ρξεζηκνπνηνχληαη θαηά βάζε ζαλ θαπζφμπια. 

Τπάξρνπλ βεβαίσο πνηθηιίεο δέληξσλ φπσο ε καχξε πεχθε (Pinus Nigra) πνπ θχεηαη ζηελ 
Πίλδν θαη ζεσξείηαη απφ ηνπο εηδηθνχο ην νκνξθφηεξν καιαθφ μχιν ζηελ επηπινπνηία φκσο ην 
γεγνλφο φηη θχνληαη ζε πεξηζζφηεξεο εθηάζεηο ηα θαζηζηά ειάρηζηα εκπνξηθά εθκεηαιιεχζηκα. 
Ζ ειιεληθή θαξπδηά είλαη έλα ζπάλην μχιν πνπ παξνπζηάδνπκε παξαθάησ κε ηα ππφινηπα 
είδε ηεο Δπξσπατθήο μπιείαο. Δίλαη παλέκνξθε θαη παλάθξηβε. Κπθινθνξνχλ ππνθαηάζηαηά 
ηεο. Ζ πην ραξαθηεξηζηηθή ηδηφηεηα ηεο ειιεληθήο θαξπδηάο είλαη φηη δελ πξνθαιεί θηάξληζκα 
θαηά ηελ επεμεξγαζία ηεο, φπσο ε Δπξσπατθή θαη ε Ακεξηθάληθε. 

Καζηαληά - Horse Chestnut (Aesculus Hippocastanum) 

Δίλαη απηνθπήο ζηελ Διιάδα θαη ζε θάπνηεο πεξηνρέο ηεο Αζίαο. πλαληάηαη ζε πνιιέο 
ρψξεο ηεο Δπξψπεο. Υξεζηκνπνηείηαη γηα ζθηά ή ζαλ δηαθνζκεηηθφ. Σν μχιν ηεο δελ έρεη 
ηδηαίηεξε εκπνξηθή εθκεηάιιεπζε, φκσο ε ηαρχηαηε αλάπηπμή ηεο ηελ θάλεη ρξήζηκε γηα 
πνιηνπνίεζε ραξηνκάδαο. αλ ζθιεξφμπιν είλαη καιαθηά, ειαθξηά, κε κέζε ππθλφηεηα 0,51 

(510/κ³). Έρεη ιεπθφ θξεκψδεο ρξψκα ή θηηξηλσπφ κε ιεπηή πθή θαη κνηάδεη κε ηελ ηηηά ή ηε 

ιεχθα. 

Ξεξαίλεηαη γξήγνξα θαη δελ θπξαίλεη ζην ζηέγλσκα. Έρεη κεζαία "θίλεζε". Γνπιεχεηαη εχθνια 
θαη κε θαιναθνληζκέλα εξγαιεία δίλεη έλα θαζαξφ φκνξθν θηλίξηζκα. Γέρεηαη θαξθηά θαη βίδεο 
εχθνια θαη θνιιηέηαη φκνξθα. Πξνζβάιιεηαη απφ κχθεηεο θαη έληνκα θαη δέρεηαη ζπληεξεηηθά 
πξνζηαζίαο. 

ε πεξηνρέο φπσο ην Πήιην, φπνπ είλαη απηνθπήο θαη ππάξρνπλ κεγάιεο θπηείεο θαζηαληάο, 
ρξεζηκνπνηείηαη αλέθαζελ ζαλ βαζηθφ μχιν γηα έπηπια, πφξηεο, παξάζπξα, ζαλ νηθνδνκηθφ 



πιηθφ π.ρ. γηα ζηέγεο, παξά ηηο κηθξέο κεραληθέο αληνρέο ηεο θαη γηα ηελ θαηαζθεπή βαξειηψλ 
γηα ηπξί, θξαζί θιπ. 

2. Δπξσπατθά μύια: 

Ομηά - Γξπο - Καξπδηά - Σνπεδηθό Πεύθν - Έιαην 

Ομηά - Beech European (Fagus Sylvatica) 

Δίλαη έλα απφ ηα ζπνπδαηφηεξα ζθιεξφμπια πνπ θχεηαη ζηελ Κεληξηθή θαη Γπηηθή Δπξψπε. Ζ 
εκπνξηθή ηεο νλνκαζία έρεη ζρέζε κε ηε ρψξα πξνέιεπζεο (Ρνπκάληθε νμηά, έξβηθε νμηά 
θιπ). Έρεη απιή εκθάληζε θαη είλαη ζπλήζσο ηζφβελε κε κηα ιεπηή θαη νκνηφκνξθε πθή. Έρεη 
ιεπθφ θπζηθφ ρξψκα αιιά θνπξλίδεηαη γηα λα θνθθηλίζεη. Έρεη κέζε ππθλφηεηα 0,67 (680 

θηιά/κ³). Ξεξαίλεηαη αξθεηά γξήγνξα αιιά κπνξεί λα αλνίγεη θαη λα θπξαίλεη. Έρεη επίζεο 

κεγάιε "θίλεζε". Ξεξακέλε ε νμηά ζεσξείηαη αλψηεξε απφ ηε δξπ ζε δχλακε θακπχισζεο, ζε 
ζθιεξφηεηα θαη ζε αληίζηαζε ζηελ θξνχζε θαη ην ζθίζηκν. Γέρεηαη εχθνια ζπληεξεηηθά εθηφο 
απφ ηελ ζθνπξφρξσκα θαξδηά ηνπ μχινπ, Γνπιεχεηαη εχθνια κε εξγαιεία ρεξηνχ θαη κεραλήο 
θαη δηθά ζηνπο μπιφηνξλνπο. Κνιιηέηαη εχθνια θαη ζθνπξαίλεη κε ρξσζηηθά γηα λα κνηάδεη ζε 
δξπ, καφλη, ή θαξπδηά. 

Έρεη επξχηαηε ρξήζε θαη εθαξκνγέο. Δίλαη ην μχιν κε ηελ κεγαιχηεξε ρξήζε ζηε βηνκεραλία 
επίπισλ, εηδηθά γηα θαζίζκαηα κε πην ραξαθηεξηζηηθφ δείγκα ηε δεκνθηιή πνιπζξφλα 
ζθελνζέηε. αλ πάησκα είλαη θαηάιιειε γηα πεξηπηψζεηο δεκφζηαο βαξηάο ρξήζεο θαη γηα 
παηψκαηα ειαθξηάο ρξήζεο ζηε βηνκεραλία. αλ θαπιακάο ρξεζηκνπνηείηαη γηα θαηαζθεπή 
θνληξαπιαθέ. Δπίζεο γηα θαηαζθεπή ληνπιαπηψλ, γξαθείσλ, πάγθσλ εξγαζία ιφγσ ηεο 
κεγάιεο ηεο ζθιεξφηεηαο, ηνξλεπηά εμαξηήκαηα θιπ. 

Γξπο  Οαθ - (Quercus Robur & Quercus Petraea) 

Φχεηαη ζηε Γπη. θαη Κεληξηθή Δπξψπε, Γαιιία, Πνισλία, Βαιηηθέο ρψξεο θιπ. Οη εμαηξεηηθέο 
ηεο κεραληθέο ηδηφηεηεο θαη ε σξαία ηεο εκθάληζε ηελ θαζηζηνχλ πεξηδήηεηε ζηε βηνκεραλία 
επίπισλ, ζηε βηνκεραλία παξθέησλ, ζηε λαππεγηθή, θαζψο θαη ζηελ θαηαζθεπή βαξειηψλ γηα 
θνληάθ, νπίζθη θαη θξαζί. 

ηελ παηξίδα καο ήηαλ ηεξή απφ ηνπο κπζνινγηθνχο ρξφλνπο, απηνθπήο ζε κεγάιεο εθηάζεηο 
θαη ρξεζηκνπνηήζηκε επξχηαηα απφ ηνπο ηζηνξηθνχο ρξφλνπο. Ζ ζεκεξηλή έιιεηςε ηνπ 
δέλδξνπ δηθαηνινγείηαη απφ ηελ εθηεηακέλε αιφγηζηε πινηφκεζή ηνπ γηα ηελ θαηαζθεπή ησλ 
πινίσλ ηνπ Βπδαληηλνχ πνιεκηθνχ ζηφινπ. 

Έρεη κέζε ππθλφηεηα 0,67 (680 θηιά/κ³). Ξεξαίλεηαη δχζθνια θαη ζηε θπζηθή μήξαλζε ηνπ 

εζσηεξηθνχ ησλ ρνληξψλ θνκκαηηψλ κπνξεί λα παξακείλεη πγξή γηα πνιιά ρξφληα. Ζ ηερληθή 
μήξαλζε πξέπεη λα είλαη αξγή θαη πξνζεθηηθή. Έρεη κεζαία "θίλεζε". Έρεη ηελ ηδηφηεηα λα 
νμεηδψλεη ηα κέηαιια, εηδηθά ην ζίδεξν θαη ην ράιπβα. Γη' απηφ ζηηο ελψζεηο ζηα εμαξηήκαηα 
ησλ θαηαζθεπψλ πξέπεη λα ρξεζηκνπνηνχληαη κε ζηδεξνχρα πξντφληα (non-ferrous metals). 
Οη κεραληθέο ηνπ ηδηφηεηεο είλαη γλσζηέο θαη γεληθά ρξεζηκνπνηείηαη ζαλ κέηξν ζχγθξηζεο ησλ 
ππφινηπσλ μχισλ.  

Ζ δξπο είλαη ζπλψλπκε κε ηε δχλακε, ηε ζηαζεξφηεηα θαη ηελ αληνρή. Γνπιεχεηαη εχθνια θαη 
δίλεη έλα πνιχ σξαίν θηλίξηζκα. Όπσο αλαθέξακε θαη ζηνλ πξφινγν ρξεζηκνπνηείηαη ζηε 
βηνκεραλία επίπισλ (εηδηθά ζε εθαξκνγέο δεκφζηαο ρξήζεο φπσο βηηξίλεο θαη πξνζήθεο 
Μνπζείσλ), ζηε λαππεγηθή θαη ζηε βηνκεραλία παξθέησλ γηα ηδησηηθή θαη δεκφζηα ρξήζε, 
θαζψο θαη ζηε βαξεινπνηία. Υξεζηκνπνηείηαη επίζεο γηα θαηαζθεπή θφληξα - πιαθέ θαη 
δηαθνζκεηηθνχ θαπιακά. 

Σνπεδηθό  Πεύθν  Κόθθηλν - Redwood-Pine (Pinus Sulvestris). 



Σν δέλδξν θχεηαη ζηε Β. Δπξψπε θαη εηδηθφηεξα ζηε νπεδία, Φηλιαλδία, Ρσζία, Βαιηηθέο 
ρψξεο θιπ. Οη νξεηλνί φγθνη ηεο Ννξβεγίαο θαη ζηα  βφξεηα ηεο Φηλιαλδίαο, νπεδίαο θαη 
Ρσζίαο πξνθπιάζζνπλ ηηο πεδηάδεο φπνπ θχεηαη ζην "νπεδηθφ" Πεχθν, απφ ηνπο 
παγσκέλνπο βφξεηνπο αλέκνπο. Ζ κεγάιε γεσγξαθηθή δηαζπνξά ηνπ δέλδξνπ αληαλαθιάηαη 
ζηελ πνηθηιία ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπ μχινπ, ηδηαίηεξα ζην ξπζκφ αλάπηπμεο ηνπ (δαθηχιηνη - 
πάρνο), ηελ πθή ηνπ μχινπ θαη ηνλ αξηζκφ θαη κέγεζνο ησλ ξφδσλ. Ζ κέζε ππθλφηεηά ηνπ 

είλαη 0,48 (486 θηιά/κ³). Δίλαη ζπλήζσο ηζφβελν εθηφο απφ ηελ πεξηνρή ησλ ξφδσλ. 

Ξεξαίλεηαη γξήγνξα, ρσξίο λα θπξαίλεη. Έρεη κεζαία "θίλεζε". Ζ αληνρή δχλακε ηνπ μχινπ 
εμαξηάηαη απφ ηελ παξνπζία ξφδσλ θαη άιισλ θπζηθψλ ειαηησκάησλ ηα νπνία 
ζπλππνινγίδνληαη ζηελ ηαμηλφκεζε ηνπ μχινπ γηα νηθνδνκηθέο εθαξκνγέο. Οη κεραληθέο 
ηδηφηεηεο θαη ηα φξηα αληνρψλ πεξηιακβάλνληαη ζηελ Σερληθή Βηβιηνγξαθία ησλ 
θαλδηλαβηθψλ Υσξψλ φπνπ απνηειεί καδί κε ην έιαην βαζηθφ νηθνδνκηθφ πιηθφ, θαζψο θαη 
ζην British Standard. 

Ζ θαξδηά παξνπζηάδεη ζρεηηθή αληίζηαζε ζηνλ εκβαπηηζκφ κε ζπληεξεηηθά. Σν πεχθν θαη ην 
έιαην ηαμηλνκνχληαη ζε 6 θαηεγνξίεο αλάινγα κε ηνλ αξηζκφ θαη ην κέγεζνο ησλ ξφδσλ ηνπο. 
Οη πξψηεο 4 δελ μερσξίδνληαη ζε ηδηαίηεξεο θαηεγνξίεο, ιέγνληαη αδηάιεθηεο θαη πσινχληαη 
καδί. Οη θαηεγνξίεο 5 θαη 6 είλαη θαηψηεξεο. Ζ θαηεγνξία 6 ζπαλίσο εηζάγεηαη ζηελ Διιάδα. 
Δπεμεξγάδεηαη γεληθά κε επθνιία κε εξγαιεία ρεξηνχ κεραληθά, πάληα φκσο θαιναθνληζκέλα. 
Καξθψλεηαη εχθνια θαη κε ηελ εμαίξεζε νξηζκέλσλ ξεηηληαζκέλσλ θνκκαηηψλ, θνιιηέηαη θαη 
βεξληθψλεηαη επίζεο εχθνια, δίλνληαο σξαίν θηλίξηζκα. Όληαο ζρεηηθά θηελφ, 
επθνινδνχιεπην θαη δηαζέζηκν ζε κεγάιε πνηθηιία δηαηνκψλ θαη κεγεζψλ, ην πεχθν απνηειεί 
ην βαζηθφ μχιν (θαη΄αξρήλ ζηε Βφξεηα Δπξψπε) γηα ηελ μπινπξγηθή, ηελ επηπινπνηία, 
θαηαζθεπή ζθειεηψλ, θηβσηίσλ θαη γεληθφηεξεο ρξήζεο. Δπίζεο γηα νξζνζηάηεο (ζηχινπο) 
θαισδηαθψλ δηθηχσλ. Πνιηνπνηείηαη γηα παξαγσγή ραξηηνχ. 

Έιαην ή ιεπθή μπιεία - Whitewood & Spruce (Picea Abies) 

Φχεηαη ζε κεγάιεο εθηάζεηο ζηε βφξεηα Δπξψπε θπξίσο ζηηο θαλδηλαβηθέο ρψξεο, νπεδία, 
Φηλιαλδία θαη ζηηο γεηηνληθέο πεξηνρέο, Βαιηηθέο ρψξεο, Ρσζία θιπ αιιά θαη ζηηο Βαιθαληθέο, 
Γηνπγθνζιαβία, Ρνπκαλία θαη ιηγφηεξν ζηε Βνπιγαξία. Τινηνκείηαη θαη εμάγεηαη απφ ηηο 
βαζηθέο ρψξεο παξαγσγήο θαηά ηνλ ίδην ηξφπν φπσο θαη ην ζνπεδηθφ πεχθν. 

Έρεη ζρεδφλ ιεπθφ ρξψκα, ρσξίο εκθαλή δηαθνξά απφ ην ζνκθφ ζηελ θαξδηά. Έρεη 

κηθξφηεξε ππθλφηεηα απφ ην πεχθν πεξίπνπ 0,42 (425θηιά/κ³) θαη νη ξφδνη ηνπ είλαη 

αθαλφληζηα δηαζθνξπηζκέλνη. Ξεξαίλεηαη γξήγνξα θαη θαιά θαη έρεη κηθξή "θίλεζε" θάησ απφ 
δηαθνξεηηθέο ζπλζήθεο πγξαζίαο. Θεσξείηαη πην ζηαζεξφ απφ ην πεχθν. Όζνλ αθνξά ζηηο 
κεραληθέο ηδηφηεηεο είλαη ειαθξά θαηψηεξν απφ ην πεχθν αιιά απφ ζηαηηθή άπνςε 
θαηαηάζζεηαη ζηελ ίδηα θαηεγνξία κε ην πεχθν ηνπιάρηζηνλ απφ ην British Standard. Έρεη 
κηθξφηεξε αληίζηαζε ζην ζάπηζκα απφ ην πεχθν θαη επηπιένλ είλαη δπζθνιφηεξν ζην 
εκπνηηζηεί κε ζπληεξεηηθά αθφκα θαη ππφ πίεζε. Γνπιεχεηαη εχθνια θαη κε αθνληζκέλα 
εξγαιεία ρεξηνχ θαη κεραληθά, δίλεη σξαίν θηλίξηζκα. Οη ρνληξνί μεξνί ξφδνη κπνξεί λα 
ζηνκψζνπλ ηα εξγαιεία. Κνιιηέηαη εχθνια θαη βάθεηαη θαη βεξληθψλεηαη θαιά. 
Υξεζηκνπνηείηαη ζηηο ίδηεο εθαξκνγέο φπσο θαη ην πεχθν. Πνιιέο θνξέο ηα 2 μχια κνηάδνπλ 
ηφζν πνιχ πνπ μερσξίδνπλ κφλν απφ ην ρξψκα ησλ ξφδσλ ηνπο. Ο ξφδνο ηνπ πεχθνπ είλαη 
θφθθηλνο, ελψ νη ξφδνη ηνπ έιαηνπ είλαη θαθέ. Δπεηδή έρεη κηθξφηεξε αληίζηαζε ζην ζάπηζκα 
θαη αληηδξά ζηνλ εκπνηηζκφ κε ζπληεξεηηθά δελ ζεσξείηαη ηδαληθφ γηα εμσηεξηθή ρξήζε. Λφγσ 
ηεο ιεπθήο θαζαξήο εκθάληζεο ηνπ θαη ηεο έιιεηςεο νζκψλ, ζπρλά πξνηηκάηαη απφ ην πεχθν 
γηα εζσηεξηθέο μπινπξγηθέο εξγαζίεο, θαζψο θαη θηβψηηα θαη θνπηηά ακπαιάδ αιιά θαη ηειάξα 
ηξνθίκσλ. Σα πιατλά θηγθιηδψκαηα ζηηο ζθάιεο θαηαζθεπάδνληαη ζπλήζσο απφ έιαην. Σέινο 
είλαη ην βαζηθφ μχιν γηα ηελ παξαγσγή ραξηνπνιηνχ ζηελ Δπξψπε. 

3. Ακεξηθάληθα μύια 

Πηηζπατλ - Pitch Pine (Pinus Palustris) 



Φχεηαη ζηηο Γπηηθέο ΖΠΑ. Μνινλφηη ζηε δηεζλή αγνξά έρεη θαη άιια εκπνξηθά νλφκαηα, ζηε 
ρψξα καο ε εκπνξηθή ηνπ νλνκαζία είλαη κφλν "πηηο πάτλ". Έρεη ρξψκα πνξηνθαιί έσο 

θφθθηλν θαθέ θαη είλαη ξεηηλψδεο. Ζκέζε ππθλφηεηά ηνπ είλαη 0,67 (660 - 690 θηιά/κ³). 

Σν "πηηο πάτλ" είλαη γεληθά δπλαηφηεξν θαη βαξχηεξν απφ ηα ππφινηπα ελ ρξήζεη καιαθά 
μχια. Ξεξαίλεηαη αξθεηά αξγά θαη έρεη ηελ ηάζε λα ζθίδεηαη. Φπξαίλεη πνιχ, αιιά ζαλ μχιν 
είλαη γλσζηφ γηα ηελ ζηαζεξφηεηά ηνπ, φηαλ έρεη μεξαλζεί κε ζσζηή δηαδηθαζία. ε φηη αθνξά 
ζηηο κεραληθέο ηνπ ηδηφηεηεο, θαηαηάζζεηαη ζηελ ίδηα θαηεγνξία κε ην "φξεγθνλ πάτλ" θαη ην 
άγξην πεχθν. 

Γνπιεχεηαη αξθεηά δχζθνια θαη ην μεξακέλν ζσζηά μχιν δίλεη ιεία επηθάλεηα αλ θαη ην 
ξεηζίλη ελίνηε δεκηνπξγεί πξνβιήκαηα. Καξθψλεηαη θαη βηδψλεηαη θαιά, θνιιηέηαη αξθεηά θαιά 
θαη δίλεη ηθαλνπνηεηηθά απνηειέζκαηα κε βεξλίθηα ζην ηειηθφ ηνπ θηλίξηζκα. 

Σν "πηηο πάτλ" ρξεζηκνπνηείηαη θαηεμνρήλ ζηηο νηθνδνκηθέο θαηαζθεπέο ζηηο Γπηηθέο ΖΠΑ. Οη 
θαιιηεξγνχκελεο πνηθηιίεο ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ραξηνπνιηφ. Απφ ην ξεηζίλη ηνπ 
θαηαζθεπάδνληαη κεγάιεο πνζφηεηεο λεθηηνχ. ηε ρψξα καο ρξεζηκνπνηείηαη ζαλ νηθνδνκηθή 
μπιεία (θνπθψκαηα) ζηελ επηπινπνηία, ζηε λαππεγηθή θαη γηα ειαθξά παηψκαηα, ζαλ 
επέλδπζε ξνκπνηέ γηα ηνίρνπο θαη ηαβάληα θαη ζαλ δηαθνζκεηηθφο θαπιακάο, κε ηελ νλνκαζία 
"θαξνιάτλ πάτλ". 

Οξεγγθνλ Πάτλ - Douglas Fir (Pseudotsuga Menziesll) 

Φχεηαη ζηηο Γπη. ΖΠΑ θαη Καλαδά. Καιιηεξγείηαη ζην Ζλ. Βαζίιεην, Νέα Εειαλδία θαη 
Απζηξαιία. ηηο πεξηνρέο φπνπ είλαη απηνθπέο ζπρλά κεγαιψλεη ζε χςνο έσο θαη 50κ. θαη κε 
πάρνο θνξκνχ έσο  1,5κ. Πνιιέο θνξέο δελ έρεη θαζφινπ θιαδηά έσο χςνο 30κ. . πλήζσο 
δηαηίζεηαη μεθαξδηζκέλν ζε πάρε έσο 100 ριζ. , πιάηνο έσο 300 ριζ. θαη κήθε 4,2κ. κε 4,8κ. 
Γεληθψο εμάγεηαη ζε φιν ηνλ θφζκν ππφ κνξθή αξίζηεο μπιεία θαη θφληξα πιαθέ. Έρεη ρξψκα 
πνπ πνηθίιιεη απφ θίηξηλν θαθέ έσο αλνηρηφ θφθθηλν θαθέ, κε ίζα λεξά πνπ κεξηθέο θνξέο 

είλαη θπκαηνεηδή ή ζπηξάι. Έρεη κέζε ππθλφηεηα 0.53 (530 θηιά/κ³). Έρεη ηελ ηάζε λα είλαη 

ξεηηλψδεο. Ξεξαίλεηαη γξήγνξα θαη θαιά ρσξίο κεγάιεο παξακνξθψζεηο ή ζθηζίκαηα, αιιά νη 
ξφδνη έρνπλ ηελ ηάζε λα αλνίγνπλ θαη λα ραιαξψλνπλ. Παξνπζηάδεη κηθξή θίλεζε. Σν μχιν 
απφ ηηο παξαζαιάζζηεο πεξηνρέο ηνπ Δηξεληθνχ είλαη βαξχηεξν, ζθιεξφηεξν θαη δπλαηφηεξν 
απφ ην μχιν ησλ νξεηλψλ πεξηνρψλ. 

Γνπιεχεηαη πην δχζθνια απφ ηα άιια εκπνξηθά καιαθά μχια, κε εξγαιεία ρεξηνχ ή κεραληθά 
θαη ζηνκψλεη ηα εξγαιεία πνπ πξέπεη λα είλαη πάληα θαιναθνληζκέλα. Οη ζθιεξνί ξφδνη 
κπνξεί λα δεκηνπξγήζνπλ πξνβιήκαηα. Γηα θαξθψκαηα, ζπλίζηάηαη ηξχπεκα. Βηδψλεηαη θαη 
θνιιηέηαη εχθνια. θνπξαίλεη εχθνια κε ρξσζηηθέο θαη δίλεη πνιχ φκνξθν θηλίξηζκα. 

Σν "Όξεγθνλ Πάτλ" έρεη ζαλ θχξην ραξαθηεξηζηηθφ ηνπ ηε δχλακε ηνπ θαη ηε δηάζεζε ηνπ ζε 
κεγάιεο δηαζηάζεηο. Δίλαη απφ ηα πην γλσζηά μχια γηα βαξηέο νηθνδνκηθέο θαηαζθεπέο θαη γηα 
δνθάξηα ζε ζηέγεο. Δπίζεο ρξεζηκνπνηείηαη ζηελ μπινπξγηθή γηα εζσηεξηθέο θαη εμσηεξηθέο 
θαηαζθεπέο, παζζάινπο, ζε θαηαζθεπέο γηα παξαζαιάζζηεο απνβάζξεο, ζηε λαππεγηθή θαη 
ζηε βαξεινπνηία. 

ηελ Διιάδα εηζάγνληαη, επίζεο ηα είδε: πφπιαξ (ιεπθά), θεξαζηά, θαξπδηά, ιεπθή δξπο, 
δεζπνηάθη ή ζθέλδακνο ή θειεκπέθη. 

Ιξόθν (Chlorophora Excelsa θαη C. Regia). 

Ζ εκπνξηθή νλνκαζία Ηξφθν πξνέξρεηαη απφ ηε Νηγεξία. ηελ Αλαηνιηθή Αθξηθή είλαη γλσζηφ 
σο Mvule. Φχεηαη ζε φιε ηελ Αθξηθαληθή ήπεηξν απφ Αλαηνιή έσο ηε Γχζε. Ζ παξαγσγή ηνπ 
απμήζεθε θαηά ην Β' Παγθφζκην Πφιεκν ζε αληηθαηάζηαζε ηνπ ηηθ. Δμάγεηαη ζε θνξκνχο 
δηακέηξνπ 0,6κ. θαη 1,3κ. θαη κήθνπο άλσ ησλ 4κ. θαη νξζνγψληα θνπή κε πάρνο 16 θαη 
100ριζ., κε πιάηνο 75 έσο θαη 600ριζ. θακηά θνξά θαη πεξηζζφηεξν θαη κήθνο 1 έσο θαη 6κ. 
Δπίζεο ζαλ δηαθνζκεηηθφο θαπιακάο. Φξεζθνθνκκέλν έρεη ρξψκα αλνηθηφ θίηξηλν έσο 
αλνηθηφ θαθέ αιιά γξήγνξα ζθνπξαίλεη ζε έλα νκνηφκνξθν θαθέ. Δθηεζεηκέλν ζε εμσηεξηθέο 



ζπλζήθεο, ζε ρξήζε ζαλ θαηάζηξσκα πινίνπ ή έπηπια θήπνπ, ην ρξψκα ηνπ μαλνίγεη θαη 

κνηάδεη κε ηηθ. Έρεη κέζε ππθλφηεηα 0,64 (648 θηιά/κ³). πεξίπνπ φζε θαη ην ηηθ κε ην νπνίν 

κνηάδεη ζρεηηθά αιιά δελ έρεη ηε ραξαθηεξηζηηθή ιαδσκέλε πθή θαη ηε κπξσδηά απφ δέξκα 
ηνπ ηηθ. 

Ξεξαίλεηαη αξθεηά γξήγνξα θαη έρεη πνιχ κηθξή "θίλεζε". Όληαο μεξφ έρεη κεγάιε αληνρή 
ζηνπο κχθεηεο θαη ηα έληνκα. Γελ εκπνηίδεηαη απνηειεζκαηηθά απφ ζπληεξεηηθά.  

Παξνπζηάδεη κηθξή δπζθνιία ζηελ θαηεξγαζία ηνπ κε εξγαιεία ρεξηνχ θαη κεραληθά. Γέρεηαη 
θάξθσκα θαη βίδσκα αξθεηά εχθνια. Μεηά απφ ζηνθάξηζκα ε επηθάλεηά ηνπ βεξληθψλεηαη 
φκνξθα. ηηο ρψξεο παξαγσγήο ηνπ ην ηξφθν ζεσξείηαη εθάκηιιν ηνπ ηηθ. ηελ Δπξψπε 
ρξεζηκνπνηείηαη ζαλ ππνθαηάζηαην ηνπ ηηθ, φληαο πνιχ θζελφηεξν. Βξίζθεη επίζεο εθαξκνγή 
ζηε λαππεγηθή, ζηε μπινπξγηθή πςεινχ επηπέδνπ, ζε δεκφζηα θηήξηα, γηα έπηπια θήπνπ, 
εξγαζηεξηαθνχο πάγθνπο θαη θαηαζθεπή παησκάησλ. 

Νηαγθόλ - Niangon (Tarrieta Utilis) 

Ζ εκπνξηθή νλνκαζία ηνπ μχινπ πξνέξρεηαη απφ ηελ Αθηή ηνπ Διεθαληνζηνχ. Ζ πνηθηιία ηελ 
Γθάλα ιέγεηαη Νηαγθφλ. Φχεηαη ζηηο δαζψδεηο αθηέο ηεο Γπηηθήο Αθξηθήο απφ ηε ηέξα Λεφλε. 
ηε Ληβεξία θαη ηελ Αθηή ηνπ Διεθαληνζηνχ κέρξη ηε Γθάλα. Δμάγεηαη ζε νξζνγσληθή θνπή 25 
κε 50ριζ. πάρνο, 150ριζ. θαη πάλσ πιάηνο θαη κήθνο πάλσ απφ 2κ. Μνηάδεη κε 

αλνηρηφρξσκν καφλη αιιά είλαη ιίγν βαξχηεξν κε κέζε ππθλφηεηα 0,64 (648 θηιά/κ³) θαη έρεη 

ξεηηλψδεηο ρπκνχο πνπ ην θάλνπλ ιαδεξά ζαλ ην ηηθ. 

Ξεξαίλεηαη αξθεηά γξήγνξα θαη έρεη κεζαία "θίλεζε". Δίλαη δπλαηφ ζαλ ην καφλη, αιιά γεληθά 
ζθιεξφηεξν θαη έρεη κεγαιχηεξε αληίζηαζε ζην ζθίζηκν θιπ. Δίλαη θαηάιιειν γηα εμσηεξηθή 
ρξήζε θαη πάξα πνιχ δχζθνιν λα εκπνηηζηεί κε ζπληεξεηηθά. 

Δπεμεξγάδεηαη εχθνια κε εξγαιεία ρεξηνχ θαη κεραληθά. Έρεη ηελ ηάζε λα αλνίγεη ζην 
θάξθσκα. Οη δπζθνιίεο ζην βεξλίθσκα (εμ' αηηίαο ηνπ ιαδηνχ) μεπεξληνχληαη κε ηε ρξήζε ελφο 
αιθαιηθνχ δηαιχκαηνο. Με ηελ πξνυπφζεζε ζηνθαξίζκαηνο βεξληθψλεηαη πνιχ θαιά. 

Δθαξκφδεηαη επξέσο ζηελ Δπξψπε γηα εμσηεξηθή θαη εζσηεξηθή ρξήζε ζηελ μπινπξγηθή ζην 
θπζηθφ ηνπ ρξψκα. Δπίζεο ρξεζηκνπνηείηαη ζηε λαππεγηθή θαη γηα παηψκαηα. Ζ ρξήζε ηνπ 
νθείιεηαη θαη ζηε ρακειή ηνπ ηηκή ζε ζρέζε κε ην καφλη. (ηελ Διιάδα εηζάγνληαη, επίζεο ηα 
είδε: ακπνπξά - ιίκπα, κπεηέ, ηηάκα, θάγα, εμπειέ, ζίπν ή βελγθέ). 

Πίλαθαο κέηξεζεο ηεο ζθιεξόηεηα ηνπ μύινπ: 

Μαιαθά μύια 
Βαζκόο 

ζθιεξόηεηαο 
Ηκίζθιεξα μύια 

Βαζκόο 
ζθιεξόηεηαο 

Σθιεξά μύια 
Βαζκόο 

ζθιεξόηεηαο 

Έιαην 1,5 Αθξνθεξαζηά 3,3 Φηειηά 4,2 

Πεδηλή Πεχθε 2 Iroko 3,3 θελδάκη θαλαδηθφ 4,8 

Καζηαληά 2,3 θελδάκη 3,4 Mertau 4,9 

Λάξηδηλν 2,3 Ομηά 3,7 Angelique 4,9 

εκχδα 2,6 Γξπο 3,7 Werge 5,6 

Teck 2,8 Kambela 3,7     

    Μειηά 3,8     

  

Πίλαθαο Θεξκηθήο ζπκπεξηθνξάο ηνπ μύινπ: 

Βεινλφθπιια 0,13 

Ομηά 0,20 



Γξπο 0,20 

Φηειηά 0,17 

(Όιεο νη ηηκέο είλαη πξνζεγγηζηηθέο) πληειεζηήο ζεξκηθήο αγσγηκφηεηαο ζε W/mK 

  

Πίλαθαο πγξαζίαο μπιείαο & πεξηβάιινληνο: 

Τγξαζία ηνπ πεξηβάιινληνο αέξα (%)** Τγξαζία ηζνξξνπία ηνπ μχινπ (%)* 

30 6 

40 8 

50 9 - 10 

65 12 

70 13 - 14 

75 15 

80 17 

85 19 

* πξφθεηηαη γηα ηηκέο κέζεο πγξαζίαο 

 Ζ πγξαζία ηνπ πεξηβάιινληνο αέξα, δελ πξέπεη λα ππεξβαίλεη ην 60% θαηά ηελ ηνπνζέηεζε 

Ζ μπιεία ηεο επίζηξσζεο παξαδίδεηαη απφ ην εξγνζηάζην ζε κηα πγξαζηαθή θαηάζηαζε 
ηέηνηα, ψζηε λα έρεη ηηο κηθξφηεξεο δπλαηέο απμνκεηψζεηο δηαζηάζεσλ θάησ απφ 
ζπλεζηζκέλεο ζπλζήθεο ρξήζεο. Ζ πγξαζία απηή θπκαίλεηαη γεληθά κεηαμχ 7% θαη 11%. 

Ζ πγξαζία ηνπ ππφβαζξνπ, πξέπεη λα θπκαίλεηαη κεηαμχ 2% θαη 3%. Γηα ππφβαζξν κε 
εγθαηάζηαζε ζπζηήκαηνο ελδνδαπέδηαο ζέξκαλζεο ε ζηάζκε απηή είλαη 1,5%. Ζ γλψζε ηεο 
πγξνκεηξηθήο θαηάζηαζεο ηνπ πεξηβάιινληνο αέξα είλαη νπζηψδεο γηαηί απηή πξνζδηνξίδεη 
ηελ πγξαζία ηζνξξνπίαο ηνπ μχινπ. 

4. Πξνζηαζία θαη Σπληήξεζε 

Οη θχξηνη παξάγνληεο πνπ είλαη πηζαλφ λα πξνζβάινπλ ηα μχια ππνβαζκίδνληαο ηελ αληνρή, 
ηελ πγηεηλή θαη ηελ αηζζεηηθή ηνπ δεπθηνύ είλαη: 

Η πγξαζία: 

Σν μχιν ππφ ηελ επίδξαζε ηεο πγξαζίαο, ζε ζπλδπαζκφ κε ζεξκνθξαζηαθέο κεηαβνιέο θαη 
ειιηπή αεξηζκφ, θηλδπλεχεη λα αλαπηχμεη θπηηθνχο θαη δσηθνχο κχθεηεο. Γηα ηελ απνθπγή 
ηέηνησλ θαηλνκέλσλ, αξρηθά ηα μχια πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπ δεπθηνχ 
πξέπεη λα είλαη ζηεγλά θαη κεηά ηελ ηνπνζέηεζή ηνπ είλαη απαξαίηεην λα εμαζθαιίδεηαη ν 
αεξηζκφο ηνπο. Ζ επαθήο ηνπο κε πγξά ή πγξνζθνπηθά πιηθά πξέπεη λα απνθεχγεηαη, ηηο 
πεξηνρέο πνπ ηα μχια εθάπηνληαη κε ζθπξφδεκα ή ηνηρνπνηίεο ρξεηάδεηαη λα παξεκβάιινληαη 
ζηεγαλσηηθά κέζα. Γηα πξνζηαζία απφ ηελ πγξαζία ηα μχια πεξληνχληαη κε ζηεγαλσηηθά 
βεξλίθηα ηα νπνία εηζρσξνχλ κέζα ζηνπο πφξνπο ηνπο. 

Τα έληνκα: 

Σν ζαξάθη απνηειεί ην ζπνπδαηφηεξν ερζξφ ησλ θαηεξγαζκέλσλ μχισλ. Δπλνείηαη απφ ηελ 
έιιεηςε αεξηζκνχ θαη θπζηθνχ θσηηζκνχ. Αλ δελ θαηαπνιεκεζεί έγθαηξα, εμαπιψλεηαη θαη 
θαηαζηξέθεη πνιχ γξήγνξα κεγάιεο κάδεο μχινπ. Ζ εμπγίαλζε ησλ πξνζβεβιεκέλσλ μχισλ 
γίλεηαη κε ηελ αθαίξεζε φισλ ησλ πξνζβεβιεκέλσλ ηκεκάησλ ζε βάζνο θαη ηνλ θαπηεξηαζκφ 
ηνπο κε θιφγα. Αθνινπζεί βνχξηζηζκα κε κεηαιιηθή βνχξηζα ή ηξίςηκν κε γπαιφραξην. ηε 
ζπλέρεηα ην ζχλνιν ηνπ θνξέα ςεθάδεηαη κε εηδηθά εληνκνθηφλα πιηθά. Άιιε ηερληθή 



ζπλίζηαηαη ζηνλ εκπνηηζκφ ηνπ μχινπ κε εληνκνθηφλν πιηθφ κε ηε κέζνδν ησλ ελέζεσλ, κέζα 
απφ νπέο δηακέηξνπ 7 - 12 ΠΗΠΗ πνπ αλνίγνληαη ζηνλ μχιηλν θνξέα αλά 15 εθ. Σα μχια πνπ 
έρνπλ πξνζβιεζεί απφ έληνκα άιινπ είδνπο εμπγηαίλνληαη επίζεο κε αθαίξεζε ησλ 
πξνζβεβιεκέλσλ ηκεκάησλ. Οη νπέο αθήλνληαη αλνηρηέο επί αξθεηέο κέξεο ζε ζπλζήθεο 
θαινχ αεξηζκνχ, θαπηεξηάδνληαη κε θαπηφ αέξα ή εηδηθά αέξηα θαη ζηε ζπλέρεηα θιείλνληαη κε 
θεξί. Σειηθά ην ζχλνιν ηνπ θνξέα ςεθάδεηαη κε θαηάιιειν εληνκνθηφλν πιηθφ. 

Οη κύθεηεο: 

Πξνυπφζεζε γηα ηελ αλάπηπμε κπθήησλ απνηειεί ε απνζχλζεζε ησλ ηλψλ ηνπ μχινπ απφ ηελ 
πγξαζία ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ έιιεηςε αεξηζκνχ. Δίλαη ραξαθηεξηζηηθφ φηη δελ αλαπηχζζνληαη 
κχθεηεο ζε μχια κε πγξαζία κηθξφηεξε απφ 20%. Οη κχθεηεο πξνζβάιινπλ ην εζσηεξηθφ ησλ 
θπηηάξσλ ηνπ μχινπ θαη ηνπο πξνζδίδνπλ ραξαθηεξηζηηθφ γαιαδσπφ ρξψκα. Σα ξεηηλψδε 
μχια πξνζβάιινληαη απφ έλαλ εηδηθφ κχθεηα επνπιέηνλ απηψλ πνπ πξνζβάιινπλ ηα άιιε 
μχια. Γεληθά ε πξνζβνιή μεθηλά απφ κέζα πξνο ηα έμσ θη έηζη δελ γίλεηαη άκεζα αληηιεπηή. 

Η θσηηά: 

Ζ πξνζηαζία ησλ μχιηλσλ ζηνηρείσλ απφ ηε θσηηά αθνξά θπξίσο ηηο απνζηάζεηο ηνπο απφ 
θαπλνδφρνπο, εζηίεο θσηηάο, εχθιεθηα πιηθά θιπ. (DIN 4102). Τπάξρνπλ επίζεο 
ππξνπξνζηαηεπηηθά πιηθά πνπ εθαξκφδνληαη ζηα μχια κε επάιεηςε ή ςεθαζκφ. Ο 
ζπλδπαζκφο ξεηηλψδνπο επάιεηςεο κε αθξψδεο ππξνπξνζηαηεπηηθφ πιηθφ απνηειεί κηα 
απνηειεζκαηηθή επηινγή. Σα ππξνπξνζηαηεπηηθή πιηθά πξέπεη γεληθά λα εθαξκφδνληαη ζηα 
μχια ηειεπηαία, κεηά απφ ηα ζηεγαλσηηθά θαη κπθεηνθηφλα πιηθά.  

ηε ζχγρξνλε αγνξά ππάξρνπλ πιηθά πνπ πξνζθέξνπλ ζην μχιν ζπλδπαζκέλε πξνζηαζία 
απφ θάπνηεο απφ ηηο επηδξάζεηο πνπ αλαθέξζεθαλ πξνεγνχκελα, ελψ ηαπηφρξνλα 
πξνζδίδνπλ ζην μχιν δηάθνξεο επηζπκεηέο απνρξψζεηο. Γεληθά ηα πιηθά πξνζηαζίαο ηνπ 
μχινπ είλαη ηνμηθά, γηα ην ιφγν απηφ ε εθαξκνγή ηνπο πξέπεη λα γίλεηαη ζε αεξηδφκελνπο 
ρψξνπο θαη νη ηερλίηεο λα θνξνχλ πξνζηαηεπηηθά γάληηα θαη κάζθεο. 

5. Οη μύιηλεο ζηέγεο 

Α) Ξπιεία 

Ζ μπιεία πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ζπλήζσο γηα ηελ θαηαζθεπή ησλ μχιηλσλ δεπθηψλ πξνέξρεηαη 
απφ καιαθά μχια κε ζθιεξφηεξν ππξήλα φπσο είλαη ην πεχθν, ην έιαην θ.α. ή απφ ζθιεξά 
μχια φπσο είλαη ε δξπο, ην άγξην πεχθν, ε θαξπδηά θ.α. Οη θαηεγνξίεο πνηφηεηαο δνκηθήο 
μπιείαο πεξηιακβάλνληαη ζηα DIN 4074, 1052, 1074, 4074. χκθσλα κε ηνπο θαλνληζκνχο 
απηνχο, ε δνκηθή μπιεία δηαθξίλεηαη ζε ηξεηο θαηεγνξίεο πνηφηεηαο ζηηο νπνίεο ιακβάλνληαη 
ππφςε ε θέξνπζα ηθαλφηεηα ησλ μχισλ, ηα επηηξεπηά ειαηηψκαηά ηνπ, ε ζρέζε ηεο δηαηνκήο 
ηνπ μχιηλνπ ζηνηρείνπ κε ηε δηαηνκή ηνπ θνξκνχ απφ ηνλ νπνίν πξνέξρεηαη θαη ηα πιάηε ησλ 
εηήζησλ δαθηπιίσλ. 

Γεληθά γηα ηελ θαηαζθεπή ησλ δεπθηψλ επηιέγνληαη μχια ηα νπνία έρνπλ αλαπηπρζεί ίζα, 
ρσξίο ζπζηξνθέο θαη θαηά ην δπλαηφ ρσξίο ειαηηψκαηα. Σα ζπλεζηξακκέλα μχια ιαμεχνπλ 
θαηά ηελ μήξαλζε θαη απηά πνπ δελ έρνπλ αλαπηπρζεί ίζα ζπξξηθλψλνληαη αλνκνηφκνξθα θαη 
ζθεβξψλνπλ. 

Οη ξφδνη απνδπλακψλνπλ ηελ αληνρή ησλ μχιηλσλ δηαηνκψλ, ελψ νη βαζηέο ξσγκέο ή 
απνιεπίζεηο θαζηζηνχλ ην μχιν άρξεζην γηα θέξνπζεο θαηαζθεπέο. Αληίζεηα, νη ιεπηέο 
επηθαλεηαθέο ξσγκέο πνπ πξνέξρνληαη απφ ζπξξίθλσζε μήξαλζε ηνπ μχινπ επεξεάδνπλ 
ειάρηζηα ηελ αληνρή ηνπ. 

Υαξαθηεξηζηηθή ηερληθή ηδηφηεηα ηνπ μχινπ είλαη ε αληζνξξνπία ηνπ, δειαδή η ηδηφηεηά ηνπ λα 
έρεη δηαθνξεηηθή ζπκπεξηθνξά θαηά ηε δηεχζπλζε ησλ ηλψλ ζε ζχγθξηζε κε ηε δηεχζπλζε ηελ 
θάζεηε πξνο ηηο ίλεο ηνπ. 



Β) Σπλδέζεηο μύιηλνπ δεπθηνύ 

Απαξαίηεηε πξνυπφζεζε γηα ηελ θαιή ζπκπεξηθνξά ηνπ δεπθηνχ απνηειεί ε ηέιεηα 
κεηαβίβαζε ησλ θνξηίσλ ζηα ζεκεία ησλ θφκβσλ. Παιαηφηεξα, νη παξαδνζηαθνί ηερλίηεο 
ρξεζηκνπνηνχζαλ σο θχξην ηξφπν ζχλδεζεο ηε ζχλδεζε κνξθήο, ηξφπνο πνπ ηείλεη ζήκεξα 
λα εγθαηαιεηθζεί γηαηί εμαζζελίδεη ηηο δηαηνκέο. πλεζέζηεξα ρξεζηκνπνηνχληαη κεηαιιηθνί 
ζπλδεηήξεο, πίξνη, απινί θνριίεο θαη ήινη. Σα κέζα απηά κπνξεί λα δξνπλ ζπκπιεξσκαηηθά 
κε απιέο εγθνπέο ησλ μχισλ, ηεκάρηα μχιηλσλ θχιισλ θαη θνκβνειάζκαηα. 

Ζ ζχλδεζε ησλ μχιηλσλ δνθίδσλ κφλν κε θνριίεο κπνξεί λα πξαγκαηνπνηεζεί κφλν ζε 
πεξηπηψζεηο δεπθηψλ πνπ δέρνληαη πεξηνξηζκέλα θνξηία. ε άιιεο πεξηπηψζεηο, νη κεγάιεο 
δηαηνκέο ησλ δνθίδσλ επηβάιινπλ κεγάια κήθε θνριηψλ ηα νπνία πθίζηαληαη 
παξακνξθψζεηο. 

Γ) Αεξηζκόο 

Ο αεξηζκφο φισλ ησλ ζηνηρείσλ κηαο μχιηλεο ζηέγεο απνηειεί πξνυπφζεζε γηα ηελ αληνρή 
φισλ ησλ πιηθψλ ηεο ζην ρξφλν θαη γηα ηελ πγηεηλή ηνπ θηεξίνπ. 

Ζ δηαηήξεζε φισλ ησλ πιηθψλ ζε θαλνληθέο ζπλζήθεο ζεξκνθξαζίαο θαη πγξαζίαο εκπνδίδεη 
ηελ ππνβάζκηζή ηνπο θαη ηηο αλάγθεο ζπληήξεζεο αη αληηθαηάζηαζήο ηνπο. 

 Ο αεξηζκφο  ηνπ μχιηλνπ δεπθηνχ εκπνδίδεη ηε δεκηνπξγία κηθξννξγαληζκψλ πνπ 
πξνθαινχλ ην ζάπηζκά ηνπ.  

 Ο αεξηζκφο ηεο επηθάιπςεο ηεο ζηέγεο δηεπθνιχλεη ην ζηέγλσκα ηνπ πιηθνχ 
επηθάιπςεο απφ ηε βξνρή θαη εκπνδίδεη ηε ζξαχζε ηνπο απφ ηνλ παγεηφ.  

 Ο αεξηζκφο ησλ ζεξκνκνλσηηθψλ πιηθψλ ηα εκπνδίδεη λα απνξξνθνχλ πγξαζία, λα 
ζπγθεληξψλνπλ κηθξννξγαληζκνχ θαη λα ράλνπλ ηε κνλσηηθή ηνπο ηδηφηεηα.  

 Ο αεξηζκφο ηνπ ρψξνπ θάησ απφ ηε ζηέγε εκπνδίδεη ηε ζπγθέληξσζε πδξαηκψλ θα 
ηε ζπκπχθλσζή ηνπο ζηελ θάησ επηθάλεηα ηεο ζηέγεο.  

Γ) Θεξκνκόλσζε 

Ζ ζεξκνκφλσζε κηα μχιηλεο ζηέγεο απνηειεί απαξαίηεην ζηνηρεί γηα ηε ζεξκηθή άλεζε ηνπ 
εζσηεξηθνχ ρψξνπ ηνπ θηεξίνπ. Ωο ζεξκνκνλσηηθά πιηθά ρξεζηκνπνηνχληαη ζπλήζσο ηλψδε 
πιηθά ζε κνξθή παπιψκαηνο π.ρ. παινβάκβαθαο θαη άθακπηεο ή εκηάθακπηεο πιάθεο π.ρ. 
απφ πνιπζηεξίλε ή πνιπνπξεζάλε. ε πεξίπησζε πνπ ν ρψξνο ζην εζσηεξηθφ ηνπ δεπθηνχ 
δελ είλαη θαηνηθήζηκνο, ή ζεξκνκφλσζε ηνπνζεηείηαη πάλσ ή θάησ απφ ηε δηαρσξηζηηθή 
επηθάλεηα πνπ απνηειεί ην δάπεδν ηεο ζνθίηαο θαη ηελ νξνθή ηνπ θαηνηθεκέλνπ ρψξνπ. 

Αλ ν ρψξνο ζην εζσηεξηθφ ηνπ δεπθηνχ είλαη θαηνηθήζηκνο ηφηε ε ζεξκνκφλσζε ηνπνζεηείηαη 
ζην επίπεδν ησλ ακεηβφλησλ. Απηή θαηαιακβάλεη ζπλήζσο ηνπο ρψξνπο κεηαμχ ησλ 
ακεηβφλησλ, αθήλνληαο ηνπο εζσηεξηθφ εκθαλείο ή ηνπο επηθαιχπηεη (εζσηεξηθή 
ζεξκνκφλσζε). Μπνξεί εμάιινπ ην ζεξκνκνλσηηθφ πιηθφ λα ηνπνζεηεζεί πάλσ απφ ηνπο 
ακείβνληεο (εμσηεξηθή ζεξκνκφλσζε). Ζ θάησ πιεπξά ηεο ζεξκνκνλσηηθήο ζηξψζεο πξέπεη 
λα πξνζηαηεχεηαη απφ ηελ πγξαζία πνπ πξνέξρεηαη απφ ηνλ εζσηεξηθφ ρψξν κε ηε ρξήζε 
θξάγκαηνο πδξαηκψλ. 

Δ) Σηεγάλσζε 

ηεγάλσζε ηνπ δεπθηνχ κε κεκβξάλεο. Μεηαμχ  ηνπ δεπθηνχ θαη ηνπ πιηθνχ επηθάιπςεο ηεο 
ζηέγεο πξέπεη ππάξρεη θαηάιιειε ζηεγαλσηηθή ζηξψζε ε νπνία λα πξνζηαηεχεη ην δεπθηφ θαη 
ηε ζεξκνκφλσζε απφ λεξφ ηεο βξνρήο, ην ρηφλη, ηε ζθφλε θαη ηνλ αέξα. Αληίζεηα ε 
ζηεγαλσηηθή ζηξψζε πξέπεη λα είλαη δηαπεξαηή απφ ηνπο πδξαηκνχο πνπ πξνέξρνληαη απφ 
ηνλ εζσηεξηθφ ρψξν, έηζη ψζηε λα απνθεχγεηαη ε ζπκπχθλσζε ηνπο. Οη ζηεγαλσηηθέο 
κεκβξάλεο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ην ζθνπφ απηφ πξέπεη λα δηαζέηνπλ ηελ θαηάιιειε 
αληνρή ζε κεραληθέο θαηαπνλήζεηο φπσο έιμε ζξαχζε, ζρίζηκν, ηξηβή, ζε ζεξκνθξαζηαθέο 
κεηαβνιέο θαη ζε ρεκηθέο επηδξάζεηο. 



Υξεζηκνπνηνχληαη ζπλήζσο κεκβξάλεο απφ αζθαιηηθά ή πιαζηηθά θχιια νη νπνίεο κπνξεί 
λα είλαη εληζρπκέλεο κε ελζσκαησκέλα ιεπηά πιέγκαηα. Γχν κεκβξάλεο πνπ πεξηθιείνπλ 
πιέγκα κεηαμχ ηνπο δεκηνπξγνχλ κηα ζηξψζε κε κεγάιε αληνρή ζην ζρίζηκν. Ζ πάλσ 
πιεπξά ησλ κεκβξαλψλ κπνξεί λα έρεη ελζσκαησκέλε επέλδπζε αινπκηλίνπ γηα λα 
αληαλαθιά ηελ ειηαθή αθηηλνβνιία. Ζ ηνπνζέηεζε ησλ κεκβξαλψλ κπνξεί λα γίλεη: 

α) Διεχζεξα πάλσ ζηνπο ακείβνληεο ρσξίο ηέλησκα. Ζ απιή απηή κέζνδνο αθήλεη ηε 
κεκβξάλε αξθεηά ειεχζεξε λα παξακνξθψλεηαη ή λα αλαδηπιψλεηαη ππφ άζρεκεο θαηξηθέο 
ζπλζήθεο ή αθφκε λα δεκηνπξγεί ζφξπβν φηαλ ν άλεκνο είλαη δπλαηφο. Ζ ιχζε απηή είλαη 
θαιχηεξν λα απνθεχγεηαη ζηελ πεξίπησζε ηεο εμσηεξηθήο ζεξκνκφλσζεο ηνπ δεπθηνχ. 

β) Με ηέλησκα, κε ηελ παξεκβνιή πξφζζεησλ δνθίδσλ πνπ θαξθψλνληαη θάζεηα ζηνπο 
ακείβνληεο ηνπ δεπθηνχ. Ζ κεκβξάλε κπνξεί λα ηελησζεί θαη πάλσ ζε άθακπην 
ζεξκνκνλσηηθφ πιηθφ ή ζε πέηζσκα. Πάλσ ζηηο δνθίδεο ζηεξέσζεο ηεο κεκβξάλεο 
θαξθψλνληαη ζηαπξσηά νη ηεγίδεο ζηήξημεο ηνπ πιηθνχ επηθάιπςεο. 

ΣΤ) Υιηθά επηθάιπςεο: 

α) Αξγηιηθά θεξακίδηα 

Σα θεξακίδηα απνηεινχλ ην ζπλεζέζηεξν παξαδνζηαθφ πιηθφ επηθάιπςεο μχιηλσλ δεπθηψλ 
ζηελ Διιάδα. ηηο ζχγρξνλεο θαηαζθεπέο πξνζαξκφδνληαη ζε πνιιέο αξρηηεθηνληθέο 
επηινγέο θαη πξνηηκψληαη γηα ηελ θαιαίζζεηε παξαδνζηαθή ηνπο εκθάληζε θαη ηε ζηεγαλφηεηα 
πνπ παξέρνπλ ζηε ζηέγε ζε ζπλδπαζκφ κε ηε δπλαηφηεηα αλαπλνήο. Δίλαη άθαπζηα, έρνπλ 
αξθεηά κεγάιε ζεξκνρσξεηηθφηεηα θαη πξνζαξκφδνληαη ζην μχιηλν δεπθηφ κε δηάθνξνπο 
ηξφπνπο, αλάινγα κε ην ζρήκα ηνπο. 

Σα πηπρσηά (γαιιηθά) θαη ηα θπκαηνεηδή (νιιαλδηθά) θεξακίδηα έρνπλ αθκέο δηακνξθσκέλεο 
έηζη ψζηε λα εθαξκφδνπλ κεηαμχ ηνπο. ηελ πίζσ πιεπξά ηνπο έρνπλ εηδηθή πξνεμνρή κε 
νπή, κέζα απφ ηελ νπνία δέλνληαη κε ζχξκα ζηηο ηεγίδεο ηνπ δεπθηνχ. Ζ απφζηαζε κεηαμχ 
ησλ ηεγίδσλ δηακνξθψλεηαη αλάινγα κε ην κήθνο ησλ θεξακηδηψλ. Σα θεξακίδηα δέλνληαη φια 
ζε ζηέγεο κε κεγάιε θιίζε θαη ζε πεξηνρέο κε δπλαηνχο αλέκνπο. ε ζηέγεο κέηξηαο θαη 
κηθξήο θιίζεο θαη ζε πεξηνρέο κε ήπην θιίκα κπνξνχλ δεζνχλ κφλν κεξηθέο ζεηξέο θεξακηδηψλ 
(πεξίπνπ ην 30% ησλ ηεκαρίσλ). 

Σα θνίια βπδαληηλά θεξακίδηα ηνπνζεηνχληαη θνιπκβεηά κε άζβεζην - ηζηκεληνθνλίακα. 
Αλάινγα κε ηελ θιίζε ηεο ζηέγεο θαη κε ηελ έληαζε ησλ αλέκσλ ζηελ πεξηνρή κπνξνχλ λα 
επηθνιιεζνχλ κφλν κεξηθέο ζεηξέο θεξακηδηψλ. Δηδηθέο κνξθέο θνίισλ θεξακηδηψλ κπνξνχλ 
λα εθαξκνζηνχλ ρσξίο επηθφιιεζε ζε ππθλέο ηεγίδεο κε θαηάιιειε απφζηαζε κεηαμχ ηνπο. 

Σα ξσκατθά θεξακίδηα (ζπλδπαζκφο πηπρσηψλ θαη θνίισλ θεξακηδηψλ) ηνπνζεηνχληαη κε 
ζπλδπαζκφ επηθφιιεζεο θαη δεζίκαηνο. 

Σα επίπεδα θεξακίδηα ρξεζηκνπνηνχληαη ζπάληα ζηελ Διιάδα. Αγθπξψλνληαη ζηηο ηεγίδεο κε 
πξνεμνρέο πνπ ππάξρνπλ ζην πίζσ κέξνο ηνπο ή θαξθψλνληαη κέζα απφ 
πξνδηακνξθσκέλεο νπέο. Αιιειεπηθαιχπηνληαη θαηά κήθνο πεξίπνπ θαηά ηα 2/3 ηνπο, ελψ 
θαηά πιάηνο απιψο εθάπηνληαη. Οη δηαδνρηθέο ζεηξέο δηακνξθψλνληαη κε ελαιιαζζφκελνπο 
αξκνχο. 

β) Σρηζηόπιαθεο 

Οη ζρηζηφπιαθεο απνηεινχζαλ ζην παξειζφλ ην πην ζπλεζηζκέλν πιηθφ επηζηέγαζεο ζηα 
νξεηλά ρσξηά ηεο Διιάδαο. ήκεξα ρξεζηκνπνηνχληαη θπξίσο ζην Πήιην θαη ζε κεξηθά ρσξηά 
ηεο Ζπείξνπ, ηεο Μαθεδνλίαο θαη ηεο Θξάθεο. ηηο ζχγρξνλεο θαηαζθεπέο νη ζρηζηφπιαθεο 
κπνξνχλ λα πξνζδψζνπλ ηδηαίηεξν παξαδνζηαθφ ραξαθηήξα ζε ζηέγεο κε κέηξηεο ή κηθξέο 
θιίζεηο. 



πλήζσο ηνπνζεηνχληαη κεγαιχηεξεο πιάθεο ζηελ πεξίκεηξν ηεο ζηέγεο θαη πιάθεο 
ηζησκέλνπ πιάηνπο πξνο ηελ θνξπθή. Σν χςνο ησλ πιαθψλ ηεο ίδηαο ζηέγεο πξέπεη λα είλαη 
πεξίπνπ ζηαζεξφ, ελψ ε πνηθηιία ηνπ πιάηνπο δίλεη ζηε ζηέγε κηα αθαιαίζζεηε θπζηθή 
εκθάληζε. Οη πιάθεο πξέπεη λα είλαη γεληθά ιεπηέο θαη κε επίπεδε θάησ επηθάλεηα γηα θαιή 
έδξαζε. 

Οη πιάθεο ηνπνζεηνχληαη κε ηελ παξεκβνιή πεηζψκαηνο ή ρσξίο απηφ θαη κπνξεί λα 
ζηεξίδνληαη ζε ηεγίδεο. Δθαξκφδνληαη θαηά ηξφπν ψζηε ζε θάζε ζεκείν ην πάρνο ηεο 
επηθάιπςεο λα ηζνχηαη κε ηξία πάρε πιαθψλ θαη ζηεξεψλνληαη ζηηο ηεγίδεο ή απεπζείαο ζην 
πέηζσκα κε θαξθηά ή ζπλδεηήξεο απφ αλνμείδσην ράιπβα ή ραιθφ. Σα θαξθηά εηζρσξνχλ ζε 
πξνθαηαζθεπαζκέλεο νπέο ζηελ πάλσ αθκή ή ζην κέζν ησλ πιαθψλ. Ζ θνξπθνγξακκή ηεο 
επηθάιπςεο δηακνξθψλεηαη κε δχν αληηθξηζηέο ινπξίδεο πιαθψλ νη νπνίεο 
αιιειεπηθαιχπηνληαη θαη ζπλδένληαη κεηαμχ ηνπο κε ειαζηηθφ ηζηκεληνθνλίακα. 

Φπζηθά, εθηφο απφ ηα αξγηιηθά θεξακίδηα ή ηηο ζρηζηφπιαθεο, ππάξρνπλ θαη άιια πιηθά 
επηθάιπςεο: αζθαιηηθά θεξακίδηα, κεηαιιηθά θχιια. 

Οη γξάθνληεο εθθξάδνπλ ηελ παληειή αληίζεζή ηνπο κε απηά ηα πιηθά, ηφζν γηα ιφγνπο 
αηζζεηηθνχο φζν θαη γηα ιφγνπο νηθνινγηθνχο - πεξηβαιινληηθνχο. 

Κείκελν ηνπ Κ. Σ. Τζίπεξα 
 


