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γιατί ξύλινο κούφωµα;
Το ξύλο, καθώς έχει απεριόριστες δυνατότητες εφαρµογών, θεωρείται ενδεδειγµένο δοµικό υλικό. Επιπρόσθετα, ως φυσικό προϊόν, υπάρχει άφθονο στη φύση, ανήκει στους ανανεώσιµους πόρους και µε δεδοµένη την κατάλληλη και σωστή διαχείριση του
δεν δηµιουργεί κανένα απολύτως πρόβληµα στο περιβάλλον από το οποίο προέρχεται.
Το ξύλο ως υλικό έχει ιδιαίτερα πλεονεκτήµατα. Κάποια βασικά είναι τα ακόλουθα:
• Κορυφαίες θερµοµονωτικές ιδιότητες • Eξαιρετικές ηχοµονωτικές ιδιότητες • Άριστες µηχανικές ιδιότητες
• Υψηλή αισθητική και διαχρονική αξία λόγω της σχεδίασής του • Πιο “ζεστό” υλικό σε σύγκριση µε άλλα

Θερµοµόνωση και εξοικονόµηση ενέργειας
Tο πλέον ενδεδειγµένο υλικό, όσον αφορά τη θερµοµόνωση, για
κατασκευή κουφωµάτων είναι το ξύλο. Σε σύγκριση µε τα µέταλλα, η θερµοµονωτική ικανότητα του ξύλου είναι 4.000 φορές
µεγαλύτερη από του χάλυβα και 1.800 φορές µεγαλύτερη από τη
θερµοµονωτική ικανότητα του αλουµινίου. Ένα παράδειγµα της
θερµοµόνωσης που προσφέρει το ξύλο είναι πως αιώνες τώρα
χρησιµοποιείται ως χειρολαβή θερµών αντικειµένων και σκευών.
Για τους παραπάνω λόγους το ξύλο ήταν και παραµένει το υλικό
που προτιµάται στην κατασκευή κουφωµάτων σε ιδιαίτερα ψυχρές
περιοχές όπως η Σκανδιναβία, οι ∆ηµοκρατίες της πρώην Σοβιετικής Ένωσης αλλά και γενικότερα οι χώρες της Βορείου Ευρώπης.
∆εύτερη θέση στη θερµοµόνωση καταλαµβάνει το πλαστικό κούφωµα και τελευταία το κούφωµα αλουµινίου, που ως υλικό είναι
άριστος αγωγός θερµότητας.
Το κοινότατο, στην Ελλάδα, κούφωµα αλουµινίου χωρίς θερµοδιακοπή, όχι µόνον αδυνατεί να δράσει θερµοµονωτικά αλλά δρα
θερµοσυσσωρευτικά, “αποθηκεύοντας” στην ουσία το ψύχος ή τη
θερµότητα µέσα του, αυξάνοντας έτσι το κόστος ελέγχου της θερµοκρασίας ενός εσωτερικού χώρου.
Είναι ξεκάθαρο, λοιπόν, πως η χρήση ξύλινων κουφωµάτων σε
ένα κτίριο αυτόµατα µειώνει την κατανάλωση ενέργειας που αυτό
θα χρειαστεί για να θερµανθεί το χειµώνα ή να ψυχθεί το καλοκαίρι. Επιπροσθέτα, τα προηγµένα τεχνολογικά υλικά που χρησιµοποιούνται στην παραγωγή ενός σύγχρονου ξύλινου κουφώµατος
όπως είναι τα διπλά θερµοµονωτικά τζάµια και τα µέσα στεγάνωσης των αρµών, αυξάνουν ακόµα περισσότερο τις θερµοµονωτικές
ικανότητες των κουφωµάτων δηµιουργώντας µε τον τρόπο αυτό
ένα άριστο αποτέλεσµα.

Ηχοµονωτική ικανότητα
Το ξύλο παρουσιάζει πολύ καλές ηχοµονωτικές ιδιότητες που δεν
τις διαθέτουν τα άλλα υλικά. Λόγω της πορώδους δοµής του περιλαµβάνει στη µάζα του αρκετό ποσοστό κενών χώρων, καθένα από
τα οποία παγιδεύει τον ήχο και µειώνει την αντήχηση. Αυτό το κάνει
µοναδικό υλικό για χρήση σε κούφωµα, αν αναλογιστεί κανείς τους
θορύβους των πόλεων και την ανάγκη για ησυχία και ηρεµία που
όλοι θέλουµε να έχουµε όταν επιστρέφουµε στο σπίτι µας.
Σήµερα, κατασκευάζονται ειδικές ηχοµονωτικές πόρτες σε µορφή
ολόσωµης κατασκευής µε αλλεπάλληλες στρώσεις, µε την παρεµβολή ηχοµονωτικού πυρήνα µεταξύ δύο ξύλινων πετασµάτων
που µειώνουν στο ελάχιστο το θόρυβο. Όσον αφορά στην κατασκευή των παραθύρων τα διπλά τζάµια ή τα πολλαπλά µε εσωτερικό διάκενο ή αδρανές αέριο, τα υαλοπετάσµατα µεγάλου
πάχους και οι σύνθετοι υαλοπίνακες µε στρώσεις γυαλιού και ενδιάµεσες ακουστικές µεµβράνες χρησιµοποιούνται στην κατασκευή ξύλινων κουφωµάτων και αυξάνουν σηµαντικά την
ηχοµονωτική ικανότητά τους.

Επιλογή κατάλληλου ξύλου
Για την κατασκευή κουφωµάτων µπορούν να χρησιµοποιηθούν διάφορα είδη ξύλου. Από τα Ελληνικά είδη ενδεικτικά αναφέρουµε τη ∆ρυ, την
Πεύκη και πιο σπάνια την Καστανιά ενώ από τα εισαγόµενα είδη αυτά που είναι περισσότερο διαδεδοµένα στους παραγωγούς κουφωµάτων της
Ευρώπης, είναι το Meranti και το Σουηδικό Πεύκο.
Το τελευταίο χρησιµοποιείται κατά κόρον στην Ευρώπη αλλά τυγχάνει µικρότερης αποδοχής στη
χώρα µας. Στην παραγωγή κουφωµάτων, χρησιµοποιούνται, επίσης, τα είδη Τeak, Ιroko, Sipo, Pitch
Pine, Oregon Pine, Sapeli και Niangon.
Τα περισσότερα ξύλα που προέρχονται από τροπικές περιοχές θεωρούνται κατάλληλα για κουφώµατα, διότι συνδυάζουν µικρή περιεκτικότητα σε
ρητίνη µε υψηλή αντοχή στις καιρικές συνθήκες,
ενώ παράλληλα δεν προσβάλλονται εύκολα από
έντοµα και µύκητες. H µεγαλύτερη πυκνότητα ορισµένων Αφρικανικών ειδών, όπως το Iroko και το
Teak, τα καθιστά εξαιρετική λύση για την παραγωγή κουφωµάτων, πολύ υψηλής ποιότητας και
αξεπέραστης αντοχής.

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΕΩΣ ΗΧΟΥ (%)
Συχνότητα (CPS)
Υλικό

125
8

500
6

2000
6

Τοίχος τούβλων

2

3

5

∆άπεδο ξύλου

5

3

5

∆άπεδο ξυλερίου

1

2

2

Γυαλί

3

3

2

Πλάκες ξυλερίου

13

36

70

Μονωτικές ινόπλακες

39

52

59

Τοίχος ξύλου

ΘΕΡΜΙΚΗ ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ ΣΕ Kcal/mh o C
Αλουµίνιο
Σίδηρος
Ατσάλι
Σκυρόδερµα
Ξύλο (∆ρυός)
Ξύλο (Πεύκης)
Τούβλα

203,88
69,05
45
1,2
0,149
0,104
0,10

Πηγή : Hoyle, R.J. 1975. Physical character of wood In wood
Structures (pp 1-31). American Society Civil Engineers ASCE, N.Y.

eco-λογική
διαχείριση
των δασών
Τις προηγούµενες δεκαετίες, η αποψίλωση (ολική υλοτοµία των
δέντρων), η καταστροφή των τροπικών και άλλων αρχέγονων
δασών και η µη αειφορική διαχείριση (διαχείριση µε τρόπο ώστε
να µη µειώνεται ο δασικός πλούτος) της πλειοψηφίας των δασών
του πλανήτη, είναι παράγοντες που οδήγησαν στην ανάγκη δηµιουργίας παγκόσµιων οργανισµών δασικής πιστοποίησης της σωστής διαχείρισης, προωθώντας την ιδέα εφαρµογής των αρχών
αειφορικής διαχείρισης των δασικών εκτάσεων.
Οι δυο βασικότεροι είναι το F.S.C. (Forest Stewardship Council Συµβούλιο ∆ιαχείρισης ∆ασών, www.fsc.org) και το P.E.F.C. (Program for the Endorsement of Forest Certification - Πρόγραµµα για
την προώθηση της δασικής πιστοποίησης, www.pefc.org). Παράλληλα όµως, µεµονωµένα κράτη ή οµάδες κρατών σε περιφερειακό επίπεδο, όχι µόνο ακολουθούν τις οδηγίες των παραπάνω
οργανισµών, αλλά επιπρόσθετα, έχουν υπογράψει και διεθνείς
συµβάσεις που τις υποχρεώνουν για τη διατήρηση της βιοποικιλότητας, ή την απαγόρευση της εµπορίας των υπό εξαφάνιση ειδών
χλωρίδας και πανίδας κ.α.
Η υλοτόµηση των δασών στις µέρες µας δε γίνεται αλόγιστα. Οι κανονισµοί που ισχύουν είναι πολύ αυστηροί και οι κυρώσεις για
εκείνους που υλοτοµούν παράνοµα ή εµπορεύονται µη νόµιµη ξυλεία, είναι µεγάλες. Τα ξύλινα προϊόντα που παράγονται στις µέρες
µας, προέρχονται από πιστοποιηµένη-νόµιµα υλοτοµηµένη ξυλεία
από αειφόρα δάση. Αυτό σηµαίνει ότι το ξύλο προέρχεται από δάση
όπου δέντρα ξαναφυτεύονται µε την ίδια, ή τις περισσότερες φορές
µε µεγαλύτερη συχνότητα από αυτήν που κόβονται.
Έτσι, σήµερα, σε δεκάδες χώρες υπάρχουν εκατοµµύρια στρέµµατα πιστοποιηµένων δασικών εκτάσεων σύµφωνα µε τα πρότυπα
του P.E.F.C. ή του F.S.C. από τα οποία παράγονται εκατοµµύρια κυβικά πιστοποιηµένης ξυλείας που διακινούνται στην παγκόσµια
αγορά. Σύµφωνα µε στοιχεία του 2005, σε όλο τον κόσµο τα στρέµµατα δάσους που έχουν λάβει πιστοποίηση ξεπερνούν τα
1.570.000.000.
Συµπερασµατικά, καταλήγει κανείς πως χρησιµοποιώντας ξύλινα
προϊόντα, βοηθούµε την ανάπτυξη των δασών και δε συµβάλουµε
στην καταστροφή τους.

τα σήµατα των
οργανισµών που
πιστοποιούν τη σωστή
διαχείρηση των δασών
που προέρχεται η ξυλεία

εξοικονόµηση
ενέργειας

Οι βασικές λειτουργίες για τις οποίες χρησιµοποιούνται τα κουφώµατα είναι η ηχοµόνωση, η προστασία από τις εξωτερικές καιρικές
συνθήκες και η διασφάλισή µας από τους εξωτερικούς κινδύνους.
Για να παραχθεί ένα κούφωµα από οποιοδήποτε υλικό καταναλώνεται κάποια ποσότητα ενέργειας άρα επιβαρύνεται το περιβάλλον.
Ο διεθνής οργανισµός προστασίας του περιβάλλοντος WWF
(www.wwf.org.uk) σε µια δηµοσιευµένη έκθεσή του αναφέρει τα
ξύλινα κουφώµατα ως τα πιο φιλικά προς το περιβάλλον, σε σχέση
µε τα κουφώµατα από υπόλοιπα υλικά.
Στη µελέτη επισηµαίνεται πως για την παραγωγή παραθύρων από
PVC απαιτείται 8 φορές περισσότερη ενέργεια από αυτήν που θα
χρειαστεί για να παραχθεί ένα ξύλινο. Όσον αφορά την κατανάλωση ενέργειας που απαιτείται για την παραγωγή αλουµινίου είναι
ακόµα υψηλότερη από του PVC αφού απαιτούνται µεγάλες ποσότητες ηλεκτρισµού για την ηλεκτρόλυση του στοιχείου από τις πρώτες ύλες του. Εδώ αναφέρουµε ένα χαρακτηριστικό παράδειγµα,
το Αµερικανικό Υπουργείο Ενέργειας, αναφορικά µε την κατανάλωση ενέργειας που απαιτείται στη παραγωγή αλουµινίου, τονίζει
πως η βιοµηχανία παραγωγής αλουµινίου είναι ο µεγαλύτερος καταναλωτής ηλεκτρικής ενέργειας κατά µονάδα βάρους προϊόντος
και γενικότερα η πιο ενεργoβόρος όλων των βιοµηχανιών! Τα νούµερα είναι οι πιο αδιάψευστοι µάρτυρες: H αµερικανική βιοµηχανία αλουµινίου καταναλώνει ενέργεια που θα αρκούσε για να
καλύψει τις ενεργειακές ανάγκες περισσότερων από 7 εκατοµµύρια νοικοκυριά ετησίως!

νέα γενιά κουφωµάτων
Οι νέες τεχνολογικές µέθοδοι µε τις οποίες παράγονται σήµερα τα ξύλινα κουφώµατα διασφαλίζουν την άριστη ποιότητά τους και
την αξεπέραστη αντοχή τους στο χρόνο. Οι νέες τεχνολογίες βαφής έχουν εξαλείψει την ανάγκη για τη συντήρησή τους, έτσι τα
σύγχρονα ξύλινα κουφώµατα µπορούν να µείνουν πάντα καινούρια µε απλή φροντίδα και καθαριότητα.

Στην κατασκευή των ξύλινων κουφωµάτων σήµερα εφαρµόζονται
επαναστατικές τεχνολογικές µέθοδοι παραγωγής µε τη χρήση σύγχρονου µηχανολογικού εξοπλισµού, που διασφαλίζει άριστη ποιότητα. Αυτό που ίσως δε γνωρίζουν πολλοί από εµάς, είναι πως τα
σύγχρονα ξύλινα κουφώµατα κατασκευάζονται συνήθως από επικολλητή ξυλεία τριών στρώσεων (τρικολλητή ξυλεία) µε τη χρήση
της οποίας µηδενίζεται ο κίνδυνος να εµφανιστεί οποιοδήποτε
πρόβληµα, αφού η συµµετρική κατανοµή των τάσεων στο ξύλο
διασφαλίζει την απόλυτη σταθερότητα της κατασκευής εξαλείφοντας κάθε ενδεχόµενο στρέβλωσης. Αποτέλεσµα όλων των παραπάνω είναι τα κουφώµατα να έχουν άριστη ποιότητα και
αξεπέραστη αντοχή στο χρόνο.
Η ανάγκη για µεγάλη φυσική αντοχή των κουφωµάτων, κυρίως
αυτών που προορίζονται για εξωτερική χρήση, καθώς έρχονται αντιµέτωπα µε αντίξοες καιρικές συνθήκες, θεωρείται απαραίτητη.
Σε αυτό συµβάλλει σε µεγάλο βαθµό η επιλογή του κατάλληλου
βερνικιού και η τεχνολογία βαφής, παράγοντες που παρατείνουν
τη ζωή των ξύλινων κουφωµάτων, προστατεύοντάς τα από τις αυξοµειώσεις της υγρασίας αλλά και την υπεριώδη ακτινοβολία του
ήλιου.
Oι σύγχρονες βαφές των ξύλινων κουφωµάτων είναι υδατοδιαλυτές, δηλαδή έχουν σαν βάση τους το νερό, είναι φιλικές προς το
περιβάλλον και µη τοξικές για τον άνθρωπο. Ταυτόχρονα, είναι ειδικά προσαρµοσµένες στις µεσογειακές και ιδιαίτερα στις Ελληνικές συνθήκες ηλιοφάνειας ώστε να επιµηκύνουν σηµαντικότατα
το µέσο όρο ζωής των ξύλινων κουφωµάτων. Η εφαρµογή τους γίνεται µέσω ηλεκτροστατικών συστηµάτων βαφής, µέθοδο που
προσφέρει τόσο υψηλή ποιότητα αποτελέσµατος όσο και οµοιογένεια στην κατανοµή των συστατικών τους ακόµα και στα πιο δυσπρόσιτα σηµεία του κουφώµατος.
Πέρα από τις σύγχρονες βαφές και βερνίκια, οι µηχανισµοί που
χρησιµοποιούνται στα ξύλινα κουφώµατα είναι προηγµένης τεχνολογίας µε µεγάλο δείκτη αντισκωριακής προστασίας, απαραίτητο
για τη χώρα µας που έχει υψηλή υγρασία ιδιαίτερα στις παραθαλάσσιες περιοχές. Επίσης, έχουν µεγάλη διάρκειας ζωής, υψηλό
δείκτη ασφαλείας και είναι κατάλληλοι για όλους τους τύπους
ανοίγµατος κουφωµάτων, όπως ανοιγόµενα, ανακλινόµενα, συρόµενα, πτυσσόµενα κ.λπ. καθώς και για όλα τα σχήµατα κυκλικά,
ορθογώνια, τραπέζια, τριγωνικά κ.λπ.
Τέλος, τόσο τα λάστιχα όσο και τα τζάµια που χρησιµοποιούνται
στην κατασκευή είναι τέτοια ώστε να µειώνουν στο ελάχιστο την
απώλεια ή πρόσληψη θερµοκρασίας σε έναν εσωτερικό χώρο,
µειώνοντας το κόστος ψύξης ή θέρµανσης.

Ο µύθος σχετικά µε τη συντήρηση των
ξύλινων κουφωµάτων
Οι νέες τεχνολογίες βαφής έχουν εξαλείψει την
ανάγκη που υπήρχε στο παρελθόν για τη συντήρηση των ξύλινων κουφωµάτων.
Σε αντιδιαστολή µε τα κουφώµατα από άλλα
υλικά, τα ξύλινα κουφώµατα µπορούν να µείνουν πάντα καινούρια µε απλή φροντίδα και καθαριότητα. Ακόµα και αν, µετά από πολλά χρόνια,
παρατηρηθούν αλλοιώσεις στις βαφές, τα ξύλινα
κουφώµατα µπορούν να επισκευαστούν εύκολα
και να ξαναγίνουν σαν καινούρια µε πολύ µικρό
κόστος. Αυτή είναι και η σηµαντική διαφορά µε τα
κουφώµατα από άλλα υλικά, καθώς τα τελευταία
επισκευάζονται µε µεγάλη δυσκολία ή και καθόλου και µπορούν να υποστούν σηµαντικές, µη
αναστρέψιµες, µοριακές αλλοιώσεις.
Η διάρκεια ζωής του ξύλου προσδιορίζεται κατά
µέσο όρο στα 30-40 χρόνια. Eδώ θα πρέπει να
σηµειωθεί πως ξύλινες κατασκευές ιστορικών
µνηµείων, που δε διέθεταν και όλες τις προφυλάξεις, διατηρούνται σε άριστη κατάσταση µέχρι
τις µέρες µας, διαψεύδοντας έτσι αυτόν το χρόνο
ζωής παρατείνοντάς τον ακόµα περισσότερο. Βασιζόµενοι σε όλα τα παραπάνω εύκολα µπορούµε
να συµπεράνουµε πως η διάρκεια ζωής του
ξύλου είναι πρακτικά απεριόριστη µε δεδοµένη
βέβαια τη σωστή χρήση και συντήρησή του µε
έναν απλό καθαρισµό.

µύθοι και πραγµατικότητα
Στο παρελθόν τα κουφώµατα δεν έτυχαν της σωστής αποδοχής από το αγοραστικό κοινό. Αυτό µπορεί να αποδοθεί σε πολλούς
παράγοντες δύο από τους οποίους - ίσως και οι σηµαντικότεροι- είναι η ελλιπής γνώση των δυνατοτήτων του ξύλου ως υλικό
αλλά και η µη σωστή ενηµέρωση σχετικά µε τις νέες µεθόδους κατασκευής των κουφωµάτων µε σύγχρονο εξοπλισµό που διασφαλίζει την καλή τους ποιότητα. Οι επαναστατικές τεχνολογικές µέθοδοι παραγωγής που εφαρµόζονται από τις βιοµηχανίες κουφωµάτων δίνουν µια νέα ώθηση στο ξύλινο κούφωµα και αποκαθιστούν την αλήθεια για το υλικό αυτό. Στην προσπάθεια της
αποκατάστασης της αλήθειας συγκεντρώθηκαν οι µύθοι και οι ανακρίβειες που έχουν κατά καιρούς ειπωθεί µε ταυτόχρονη διατύπωση της αλήθειας για τα σύγχρονα ξύλινα κουφώµατα.

1ος ΜΥΘΟΣ

2ος ΜΥΘΟΣ

3ος ΜΥΘΟΣ

Τα κουφώµατα από ξύλο είναι πιο ακριβά από τα κουφώµατα άλλων υλικών και θα χρειάζονται µελλοντική
συντήρηση µε αποτέλεσµα να αυξάνεται ακόµα περισσότερο το κόστος.

Προκειµένου να κατασκευαστούν ξύλινα κουφώµατα, πρέπει να κοπούν
δέντρα, γεγονός που έχει µεγάλη επίδραση στην κλιµατική αλλαγή εξαιτίας
της αποψίλωσης των δασών.

Τα ξύλινα κουφώµατα σαπίζουν.

Πραγµατικότητα
Η έννοια ακριβός ή φθηνός θα πρέπει
να συσχετίζεται όχι µόνο µε το κόστος
κτήσης αλλά µε όλο το κόστος χρήσης
του προϊόντος. Αν λοιπόν αναλογιστεί
κανείς την οικονοµία σε ενέργεια που
παρέχει ένα ξύλινο κούφωµα τότε φυσικά και το κόστος του µειώνεται και
γίνεται πολύ µικρότερο από τα άλλα
ανταγωνιστικά προϊόντα που ούτως ή
άλλως στερούνται αισθητικής αξίας.
Aναφορικά µε τη συντήρησή τους οι
σύγχρονες µέθοδοι παραγωγής έχουν
µειώσει την ανάγκη για συντήρηση στο
ελάχιστο. Βέβαια µετά τη συντήρηση τα
κουφώµατα επανέρχονται στην κατάσταση που αγοράστηκαν σε αντίθεση
µε ανταγωνιστικά υλικά που δεν υπάρχει η δυνατότητα συντήρησης και στα
οποία εµφανίζεται µη αναστρέψιµη αλλοίωση του χρώµατος είτε της µοριακής δοµής τους.

Πραγµατικότητα
Τόσο για τα ξύλινα κουφώµατα όσο
και για τα ξύλινα προϊόντα που κατασκευάζονται σήµερα χρησιµοποιείται
πιστοποιηµένη ξυλεία που προέρχεται
από δάση µε αειφόρο διαχείριση. Αυτό
σηµαίνει ότι τα δάση αυτά διαχειρίζονται µε τέτοιο τρόπο ώστε το ξυλώδες
κεφάλαιο όχι απλώς να µένει σταθερό
αλλά να αυξάνεται. Γι’ αυτό το λόγο η
µελέτη του κύκλου ζωής του κάθε υλικού που χρησιµοποιείται για την κατασκευή κουφωµάτων δείχνει ότι το
ξύλο είναι το µόνο υλικό που όχι µόνο
δεν επιβαρύνει το περιβάλλον αλλά
παρουσιάζει και αρνητικό δείκτη εκποµπών διοξειδίου του άνθρακα κατά την παραγωγή του (δείτε τον πίνακα
στην επόµενη σελίδα).

4ος ΜΥΘΟΣ

5ος ΜΥΘΟΣ

6ος ΜΥΘΟΣ

Τα ξύλινα κουφώµατα καίγονται, καθώς το ξύλο “είναι” εύφλεκτο υλικό.

Στα ξύλινα κουφώµατα εφαρµόζονται
χηµικές επεξεργασίες που βλάπτουν
τόσο τον άνθρωπο όσο και το περιβάλλον.

Τα ξύλινα κουφώµατα δεν έχουν καλή µόνωση.

Πραγµατικότητα
Το ξύλο δεν είναι εύκολο να αναφλεγεί και αυτό µπορεί να συµβεί µόνο
όταν οι θερµοκρασίες φτάσουν από
370ο - 500οC.
Tα ξύλινα µέρη καίγονται δύσκολα και
η αντοχή τους ελαττώνεται βαθµιαία
σε σύγκριση µε τα µέταλλα τα οποία,
κάµπτονται µε την επίδραση µεγάλων
θερµοκρασιών που συνήθως αναπτύσσονται σε µια πυρκαγιά. Ταυτόχρονα
λόγω της µικρής θερµοαγωγιµότητας
και της µεγάλης ειδικής θερµότητας
του ξύλου, απανθρακώνεται µόνο ένα
επιφανειακό στρώµα το οποίο λειτουργεί ως θερµοµονωτικό και καθυστερεί την πρόοδο της καύσης. Βεβαίως
και τα ξύλινα προϊόντα, υπό προϋποθέσεις καίγονται, όπως καίγονται και
όλα τα άλλα υλικά από τα µέταλλα
µέχρι και το οπλισµένο σκυρόδεµα.

Πραγµατικότητα
Πλέον, η σύγχρονη βιοµηχανία κουφωµάτων εφαρµόζει επεξεργασία και
συστήµατα βαφής που χρησιµοποιούν
ως διαλύτη το νερό και όχι οργανικούς
διαλύτες.
Τα προϊόντα αυτά είναι ακίνδυνα τόσο
για τον άνθρωπο όσο και για το περιβάλλον. Έτσι το ξύλινο κούφωµα παραµένει η πιο υγιεινή επιλογή για τον
άνθρωπο αλλά και η πιο φιλική για το
περιβάλλον.

Πραγµατικότητα
Τα ξύλινα κουφώµατα έχουν καλές εγγυήσεις. Mια εταιρεία κατασκευής ξύλινων κουφωµάτων παρέχει εγγύηση
η οποία συνήθως έχει διάρκεια έως 10
έτη. Ένας µέσος όρος εκτιµήσεων για
την ελάχιστη διάρκεια ζωής για τα ξύλινα κουφώµατα φτάνει τα 35 χρόνια.
Παρόλα αυτά, επειδή τα ξύλινα κουφώµατα µπορούν να παρατείνουν τη
διάρκεια ζωής τους µε µια απλή συντήρηση και επαναβαφή µπορεί να
διαρκέσουν µια ζωή. Αυτό αποδεικνύεται περίτρανα από τα άριστα διατηρηµένα ξύλινα κουφώµατα που
υπάρχουν σε ιστορικές κατοικίες ή µοναστήρια τόσο στην Ελλάδα όσο και στο
εξωτερικό και χρονολογούνται πάνω
από έναν αιώνα.
Πρόσφατη έκθεση του ∆ιεθνούς Οργανισµού Προστασίας του Περιβάλλοντος WWF αναφέρει ότι η αναµενόµενη
ζωή ενός ξύλινου παράθυρου 1,5 m2
είναι 60 έτη, ενώ η αντίστοιχη ζωή για
ένα όµοιο παράθυρο από PVC είναι
µόλις 20.

Πραγµατικότητα
Tα σύγχρονα ξύλινα κουφώµατα παράγονται µε τις πλέον σύγχρονες τεχνολογικές µεθόδους που τους διασφαλίζουν
άριστη ποιότητα.
Xάρη στην υψηλή τεχνολογία παραγωγής τους και στα σύγχρονα υλικά κατασκευής τους µπορούν να προσφέρουν
απόλυτη στεγανότητα, θερµοµόνωση
και ηχοµόνωση.
Oι ιδιότητες αυτές των ξύλινων κουφωµάτων επιβεβαιώνονται και πιστοποιούνται από εργαστηριακές δοκιµές.
Tα στοιχεία αυτά µπορεί να τα ελέγξει
ο ίδιος ο καταναλωτής, απευθυνόµενος στην κατασκευάστρια εταιρεία,
ώστε να κάνει την πιο σωστή επιλογή.

υπεροχή µε αποδείξεις!
Tο ξύλινο κούφωµα υπερτερεί µε διαφορά έναντι των άλλων υλικών. Σύµφωνα µε δηµοσιευµένα στοιχεία διεθνών οργανισµών,
όπως η WWF, το ξύλο και κατ’επέκταση τα προϊόντα που προέρχονται από αυτό, επιβαρύνει στο ελάχιστο το περιβάλλον και γι’αυτό
κατέχει επάξια την πρώτη θέση στην επιλογή του πλέον οικολογικού υλικού.

Για να αντιληφθούµε την υπεροχή των ξύλινων κουφωµάτων όσον αφορά στη χαµηλή κατανάλωση ενέργειας που απαιτείται για την παραγωγή τους αρκεί να
δούµε τη διαδικασία που ακολουθείται για τους δύο
βασικούς ανταγωνιστές: το PVC και το αλουµίνιο. Το PVC
(πολυβινυλοχλωρίδιο ή κοινώς βινύλιο) είναι θερµοπλαστικό υλικό που παράγεται µε βάση το πετρέλαιο
και το χλώριο και είναι ένα ευρέως χρησιµοποιούµενο
συνθετικό υλικό. Ο διεθνής οργανισµός προστασίας
του περιβάλλοντος WWF υπολογίζει ότι για κάθε παράθυρο που παράγεται από PVC, απελευθερώνονται
συνολικά 49,9 κιλά διοξείδιο του άνθρακα (CO2), 84%
κατά την παραγωγή της πρώτης ύλης και 16% κατά την
παραγωγή του κουφώµατος. Αντίθετα, η παραγωγή ενός
ξύλινου κουφώµατος ίδιου τύπου και µεγέθους συνολικά ελευθερώνει µόλις 5,7 κιλά CO2. Το PVC όµως,
δηµιουργεί επιπρόσθετα και προβλήµατα στο περιβάλλον σε όλον τον κύκλο της ζωής του µε σηµαντικότερο την απελευθέρωση ιδιαίτερα τοξικών ουσιών
(καρκινογόνες διοξίνες, HCl, βαρέα µέταλλα κ.α.) κατά
την καύση του, που συνήθως λαµβάνει χώρα µετά την
αποµάκρυνση του από την χρήση.
Από την άλλη πλευρά, αντίστοιχα προβλήµατα συναντάµε και στην κατασκευή του αλουµινίου. Επικίνδυνοι
ρύποι απελευθερώνονται, κατά την παραγωγή του ενώ
µεγάλες ποσότητες CO2 απελευθερώνονται κατά την
παραγωγή των πολύ µεγάλων ποσοτήτων ενέργειας
που χρειάζονται για την αποµόνωση του υλικού από τις
πρώτες του ύλες. Παράλληλα, όπως επισηµαίνει µελέτη του Αµερικανικού υπουργείου ενέργειας, κατά τη
διαδικασία παραγωγής αλουµινίου απελευθερώνονται µεταξύ άλλων µονοξείδιο του άνθρακα (CO) και
ιδιαίτερα ζηµιογόνοι υπερφθοράνθρακες (PFC). Οι τελευταίοι είναι 6.500 φορές πιο ζηµιογόνοι στη δηµιουργία του φαινοµένου του θερµοκηπίου από το CO2.
Tο ξύλο είναι το µόνο υλικό που όχι µόνο δεν επιβαρύνει το περιβάλλον αλλά παρουσιάζει και αρνητικό
δείκτη εκποµπών διοξειδίου του άνθρακα κατά την παραγωγή του, καθώς εγκλωβίζει µέσα του CO2 κατά την
ανάπτυξή του ως δέντρο.

KAΘAPEΣ EKΠOMΠEΣ ∆IOΞEI∆IOY TOY ANΘPAKA (CO2)
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Πηγή: RTS, Environmental reporting for building materials 1998 - 2001

ΣΎΓΚΡΙΣΗ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕΡΙΚΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ
∆ΙΑΦΟΡΕΤΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ
Eνέργεια
κατά την
παραγωγή

Έτη ζωής

Συντήρηση

Επισκευή

Ανακύκλωση

Επικίνδυνα
απορρίµµατα

Μέση
βαθµολογία

Ξύλο

3

3

2

3

2

3

2.7

Αλουµίνιο και ξύλο

2

3

3

2

2

3

2.5

Αλουµίνιο

1

3

3

1

3

3

2.3

Μέταλλο

2

3

2

1

3

3

2.3

Fiberglass

2

3

3

2

1

3

2.3

PVC

1

1

2

1

1

1

1.2

* (Καλό =3, Μέτριο = 2, Κακό = 1)

Πηγές: WWF report “Window of opportunity”, July 2006,
London Borough of Camden Council, 2004

εφαρµογές υψηλής αισθητικής
Στην ενότητα αυτή µπορείτε να δείτε εφαρµογές του ξύλου σε σύγχρονες κατασκευές σε όλη την Eλλάδα. Eξωτερικές πόρτες,
παράθυρα και µπαλκονόπορτες σε ποικιλία σχεδίων και διαστάσεων επιβεβαιώνουν τις απεριόριστες κατασκευαστικές δυνατότητες που δίνει αυτό το υλικό παράλληλα µε την απαράµιλλη υψηλή αισθητική του.

“έξυπνα” παράθυρα
Ξέρετε ότι µπορείτε να µειώσετε τις ενεργειακές ανάγκες σας για θέρµανση έως και 30%, αλλάζοντας
απλώς παράθυρα; ∆είτε στους πίνακες πως µπορείτε να το πετύχετε.
TYΠOI ΠAPAΘYPΩN
Π1

Aπλό υαλοστάσιο - Πλαίσιο αλουµινίου

Π2

Aπλό υαλοστάσιο - Πλαίσιο αλουµινίου µε θερµοδιακοπή

Π3

Aπλό υαλοστάσιο - Ξύλινο πλαίσιο

Π4

∆ιπλό υαλοστάσιο - Πλαίσιο αλουµινίου

Π5

∆ιπλό υαλοστάσιο - Πλαίσιο αλουµινίου µε θερµοδιακοπή

Π6

∆ιπλό υαλοστάσιο - Ξύλινο πλαίσιο

Π7

∆ιπλό υαλοστάσιο χαµηλής εκπεµψιµότητας (Low-e)
Πλαίσιο αλουµινίου

Π8

∆ιπλό υαλοστάσιο χαµηλής εκπεµψιµότητας (Low-e)
Πλαίσιο αλουµινίου µε θερµοδιακοπή

Π9

∆ιπλό υαλοστάσιο χαµηλής εκπεµψιµότητας (Low-e)
Ξύλινο πλαίσιο

ΣYMBOΛH TOY TYΠOY TΩN ΠAPAΘYPΩN ΣTHN KATANAΛΩΣH
ENEPΓEIAΣ ΓIA ΘEPMANΣH - ∆POΣIΣMO
Π1

Π2

Π3

Π4

Π5

Π6

Π7

Π8

Π9

Παλιά κτίρια
(χωρίς µόνωση)

100

96

92

88

84

79,5

83,5

80,5

75

Eξοικονόµηση

-

4%

8%

12%

16%

Nέα κτίρια
(µε µόνωση)

100

95

90

86

81

75

80

76

70

Eξοικονόµηση

-

5%

10%

14%

19%

25%

20%

24%

30%

Aξιολόγηση

9

8

7

6

5

2

4

3

1

(συµβατικό παράθυρο µε απλό υαλοστάσιο = 100)

20,5% 16,5% 19,5%

25%

Πηγή: “Πράσινη κατανάλωση”, Greenpeace

Στις κατηγορίες
Π3, Π6 και Π9,
µπορείτε να δείτε
πώς τα αποτελέσµατα εξοικονόµησης ενέργειας
των ξύλινων
παραθύρων είναι
συγκριτικά ανώτερα από τα κουφώµατα άλλων
υλικών.
Τα ξύλινα πλαίσια
προσφέρουν εξοικονόµηση 8-10%
σε σχέση µε τα
αντίστοιχα από
αλουµίνιο.

παραδοσιακή
αρχιτεκτονική

Στην Ελλάδα και ειδικά στην επαρχία, το ξύλο αποτελεί σύντροφο
και συνεργάτη στις ζωές των ανθρώπων, καθώς τους βοηθά είτε
να οικοδοµήσουν είτε να ζεσταθούν είτε το χρησιµοποιούν απλά
ως υλικό διακόσµησης. Άλλωστε δεν είναι τυχαίο που τα περισσότερα παλιά παραδοσιακά σπίτια των ορεινών περιοχών της
χώρας είναι κατασκευασµένα από ξύλο και πέτρα ενώ στους τουριστικούς χειµερινούς προορισµούς αλλά και τα νησιά, όλο και περισσότερο προτιµούνται οι ξενώνες και οι παραδοσιακοί οικισµοί
που έχουν ως βασικό δοµικό υλικό το ξύλο.
Το γεγονός αυτό συµβαίνει διότι το ξύλο, τόσο από άποψη εµφάνισης όσο και χαρακτηριστικών, αναδίδει ζεστασιά δηµιουργώντας
αίσθηση οικειότητας και θαλπωρής. Αυτός είναι και ένας ακόµη
λόγος για τους οποίους προτιµάται η τοποθέτηση ξύλινων κουφωµάτων έναντι των κουφωµάτων κατασκευασµένων από άλλα
υλικά. Η χρήση των ξύλινων κουφωµάτων ενισχύεται ακόµη περισσότερο από “νοµικές διατάξεις” που απαγορεύουν ρητά τη
χρήση οποιουδήποτε άλλου υλικού πέραν του ξύλου στην τοποθέτηση κουφωµάτων σε παραδοσιακούς οικισµούς σε διάφορα
µέρη της Eλλάδας.

