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لوح الخشب املضغوط 
يتم تصنيع لوح الخشب املضغوط عن طريق ضغط رقائق الخشب بواسطة الغراء. 

يف لوح الخشب املضغوط املسطح، تكون الرقائق يف األساس موازية للسطح. وتكون 

الرقائق يف الطبقة السطحية أرفع من تلك املوجودة يف الطبقة الوسطى، وبالتايل يكون 

سطح لوح الخشب املضغوط أكرث كثافة وأكرث دمًجا من املنتصف. 

يف لوح الخشب املضغوط القيايس، تُستخدم مواد اليوريا والفورملديهيد يف األساس 

كمواد الصقة. تتواجد كمية الغراء يف لوح الخشب املضغوط بنسبة %10، ويتم 

 .M1 تصنيف العديد من منتجات األلواح املطلية ضمن فئة انبعاثات املواد السطحية

أما بالنسبة لخصائص لوح الخشب املضغوط األساسية، فباإلمكان مقارنته بالخشب. 

ويتمثل الفرق بينهام يف أن لوح الخشب املضغوط متجانس ويتمتع بنفس درجة 

املقاومة يف االتجاهات املختلفة. أما نسبة التعريج »الطبيعي« املوجودة باللوح يف 

اتجاه السطح املستوي فتكاد ال تُذكر. وترتاوح كثافة لوح الخشب املضغوط ما بني

خشب األبلكاش
يتم تصنيع خشب األبلكاش عن طريق دمج طبقة رفيعة )رقائقية( من الخشب 

مبادة الصقة. ويرتاوح ُسمك الرقاقة الفردية ما بني 0.2 إىل 3.2 ملم. وعادًة ما تحتوي 

الطبقات املجاورة عىل ألياف خشب متعامدة عىل بعضها البعض. عادًة ما يحتوي 

لوح األبلكاش املصنوع من شجر البتوال عىل عدد فردي )ثالثة عىل األقل( من طبقات 

القشور الخشبية، وهو ما يعني أن ألياف القشور الخشبية السطحية تتواجد يف نفس 

االتجاه. يف املقابل، قد يحتوي لوح األبلكاش الصنوبري عىل عدد فردي أو زوجي من 

الطبقات. عادًة ما يكون الغراء عبارة عن مادة راتنج الفينول املقاومة لألحوال الجوية 

التي من الواضح أنها داكنة يف اللون أكرث من الخشب. يف املقابل، قد يحتوي لوح 

األبلكاش الصنوبري عىل عدد فردي أو زوجي من الطبقات.

من املمكن مقارنة الخصائص األساسية لألبلكاش بالخشب. إال أن طريقة التصنيع 

متنح األبلكاش العديد من املزايا، مبا يف ذلك القوة، والصالبة، ومقاومة الصدمات، 

وتنوع االستخدامات. يتم تصنيف بعض منتجات خشب األبلكاش باعتبارها من املواد 

.M1 السطحية التابعة لفئة االنبعاثات

منتجات النجارة املستخدمة يف البناء واإلنشاءات
تقوم الصناعات الفنلندية بإنتاج منتجات النجارة عالية الجودة املستخدمة يف البناء 

واإلنشاءات، مثل جملون السقف، والنوافذ واألبواب، والتجهيزات، ومنتجات وحلول 

الديكور الداخيل.

املنازل وبيوت قضاء العطالت
تتوفر مجموعة كبرية من الحلول الجاهزة املختلفة لبناء املنازل وبيوت قضاء العطالت، 

وذلك للمباين التي تم إنشاؤها باستخدام األخشاب وتلك التي تم إنشاؤها باستخدام 

مواد أخرى عىل حٍد سواء. وكل رشكة مصنعة لديها تشكيلة مختلفة من النامذج، 

والتي ميكن تصميمها خصيًصا حسب رغبات العميل. يتم تسليم املنازل للعميل عند 

االنتهاء من تنفيذها.

املنتجات املركبة
يتم إنشاء أنواع جديدة من املنتجات عندما يتم الجمع بني الخشب مع مواد أو أفكار 

أخرى. وهذه املنتجات تشمل املنتجات املركبة املصنوعة من الخشب والبالستيك أو 

الهياكل التي تتأثر بالضغط. ميكن تنفيذ أنواع جديدة من الحلول الخاصة عن طريق 

استخراج ألياف الخشب أو هرس ألياف الخشب. ومن املمكن تحسني خصائص 

الخشب، من خالل تعديل الخشب، والخشب الحراري هو أحد األمثلة عىل ذلك.
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الخشب املُعّدل حراريًا
 .ThermoWood®  يتم يف فنلندا تصنيع الخشب املُعّدل حراريًا باستخدام عملية

 Thermo-S ،وهذا الخشب املُعّدل حراريًا يقع ضمن فئتني للمنتجات

و Thermo-D، والتي تحدد الخصائص النهائية واألخرية للمنتج واستخداماته 

املمكنة. وقبل أن تتم معالجة الخشب، فإنه يتم فرزه إىل فئات الجودة وفًقا ملعايري 

الجودة الفريدة لعملية  ®Thermo Wood. وبعبارة أخرى، ال يتم قياس جودة 

الخشب املُعّدل حراريًا بنفس املعايري التي يتم بها قياس الخشب املنشور غري 

املُعالج. 

يتم تصنيع الخشب املُعّدل حراريًا من الصنوبر أو التنوب أو الخشب النفيض 

بطرق تعتمد عىل املعالجة الحرارية. تعتمد عملية املعالجة عىل مزيج من درجة 

الحرارة املرتفعة وبخار املاء. وال يتم استخدام أية مواد كيميائية. باملقارنة مع 

الخشب الذي مل يتعرض للمعالجة الحرارية، يتميز الخشب املُعّدل حراريًا بدرجة 

متانة متفوقة وثبات باألبعاد يف الرطوبة. وإضافة إىل ذلك، ميكن استخدام املعالجة 

الحرارية لتغيري لون الخشب ليصبح شبيًها بأخشاب الشجر القدمية. ميتد تغري 

اللون خالل قطعة الخشب بأكملها عوًضا عن حرص اللون يف السطح فقط.

يتوفر الخشب املُعّدل حراريًا باألبعاد واألشكال القياسية املستخدمة يف أعامل 

العزل الداخلية والخارجية األكرث شيوًعا. ويوجد لدى الرشكات املصنعة أشكال 

الخشب الخاصة بهم أيًضا ملنتجات الخشب الخاصة بالرشفات وشبكات العزل. 

ميكن زيادة األبعاد بجعلها أكرث ُسمًكا/توسيعها عن طريق التغرية.

الخشب املرُشّب
الخشب املرُّشب يف فنلندا عبارة عن خشب الصنوبر املرُّشب مبركبات النحاس 

املُشبّعة لتلبية متطلبات الدرجات A و AB. وباإلضافة إىل اللون األخرض املعتاد، 

يتوفر الخشب املرُّشب أيًضا باللون البني، والذي يتحقق من خالل إضافة صبغة 

لون إىل عامل الترشيب.

الترشيب هي طريقة فعالة لتحسني درجة مقاومة الخشب للتعفن يف األجواء 

واألماكن الخارجية الرطبة. ميكن للخشب املرُّشب تحمل االستخدام يف األماكن 

الخارجية مبعدل يرتاوح من 3 إىل 5 مرات أطول من الخشب العادي. ومع ذلك، ال 

يتم بشكٍل كبري تحسني خصائص املقاومة للخشب بواسطة عملية املعالجة. 

املزيد من منتجات الخشب املُعالَجة
متتثل عملية ترشيب الخشب يف فنلندا إىل متطلبات ومعايري الجودة الشائعة. 

وتتسم مركبات الترشيب الحديثة القامئة عىل النحاس باألمان والفعالية، حيث 

تخضع عمليات إنتاج الخشب املرُّشب ملراقبة الجودة.

إن األبعاد ودرجات التحمل املقطعية األكرث شيوًعا للخشب املرُّشب هي نفسها 

للخشب املنشور واملستوي. عادًة ما يتوفر الخشب املرُّشب بأطوال ترتاوح من 1.8 

و5.4 مرت، مبسافات تبلغ 300 ملم.

املنتجات املستوية: األلواح، العوارض الخشبية املثبتة، األرضيات
األلواح، والعوارض الخشبية املثبتة، واألرضيات هي منتجات خشب تتم تسويتها 

حتى تصل إىل الشكل املناسب ويتم تجفيفها خصيًصا. يتم يف األساس استخدام 

أشجار الصنوبر والتنوب لتصنيع هذه املنتجات، وأشجار البتوال أيًضا إىل حٍد 

ما. تتوفر كذلك أنواع الخشب األكرث ندرة مثل األسنب، وجار املاء، والَحْور تتوفر 

املنتجات كذلك وهي مجهزة باملعالجة السطحية مسبًقا. هناك عدد ال نهايئ من 

األشكال املختلفة، واملنتجات يتم إنتاجها خصيًصا أيًضا لتالئم احتياجات العميل.

الخشب الرقائقي امللتصق
الخشب الرقائقي امللتصق هو منتج خشبي هيكيل يتألف من عدة طبقات من 

الخشب محدد األبعاد والتي يتم لصقها ببعضها البعض باستخدام الغراء. ويتم 

استخدام ما ال يقل عن طبقتني يصل سمكهام إىل 45 ملم من الخشب محدد 

األبعاد، ويكون اتجاه ألياف الخشب طويل بالنسبة للمنتج النهايئ الرقائقي 

امللتصق. يُستخدم الخشب الرقائقي امللتصق يف معظم األحيان يف الهياكل الحاملة. 

 .SFS-EN 14080 ويتم تحديد خصائص الخشب الرقائقي امللتصق وفًقا للمعيار

يُوىص بإجراء تصنيف للمقاومة بحسب GL30c للخشب الرقائقي امللتصق الذي 

يلبي املتطلبات املذكورة أعاله. 

تتم يف العادة تسوية جميع أسطح الخشب الرقائقي امللتصق. وهو متوفر يف 

مجموعة متنوعة من عنارص املعالجة السطحية ويف صورة الخشب املرُّشب 

بالضغط. عادًة ما يبلغ ُسمك طبقات الخشب محدد األبعاد 45 ملم يف الدعائم 

املستقيمة و33 ملم يف الدعائم املنحنية. وباإلضافة إىل األبعاد املقطعية القياسية، 

يتوفر الخشب الرقائقي امللتصق أيًضا بأحجام خاصة. ترتاوح الحدود القصوى 

الرتفاع وطول الخشب الرقائقي امللتصق ما بني 2 و30 مرتًا تقريبًا، عىل التوايل 

)يتباين الحد األقىص لألبعاد بحسب الرشكة املصنعة(.

)LVL( الخشب الرقائقي ذو القرشة الخشبية
الخشب الرقائقي ذو القرشة الخشبية هو منتج خشبي هيكيل يتم تصنيعه عن طريق 

تغرية طبقات رفيعة من الخشب مع بعضها البعض. الخشب الرقائقي ذو القرشة 

الخشبية مناسب لجميع أنواع اإلنشاءات والبناء والتجديدات ومناسب أيًضا لالستخدام 

الصناعي. تتضمن بعض األمثلة عىل استخدامات الخشب العوارض الخشبية، واألعمدة، 

والجملون، واإلطارات، فضالً عن مكونات تصنيع النوافذ واألبواب.

يتم تصنيع الخشب الرقائقي ذو القرشة الخشبية الفنلندي عن طريق تغرية طبقات 

خشب التنوب الرقائقية بُسمك يبلغ 3 ملم ببعضها البعض. وبناًء عىل املنتج، ميكن أن 

تتشكل ألياف الخشب يف االتجاه الطويل يف كل طبقة من طبقات الخشب الرقائقي أو 

ميكن تغرية بعض طبقات الخشب الرقائقي بالعرض. 

ال يتم يف العادة تسليم الخشب الرقائقي ذو القرشة الخشبية وقد متت صنفرته أو 

طالؤه، ولكن ميكن صنفرة الطبقات العلوية باعتبار أن ذلك يتم كطلب خاص. يتوفر 

الخشب الرقائقي ذو القرشة الخشبية مع مجموعة مختلفة من عنارص املعالجة 

السطحية ويف صورة الخشب املرُّشب بالضغط بدرجة AB أيًضا. ويتم تحديد الخشب 

 .EN-SFS 14374 الرقائقي ذي القرشة الخشبية وفًقا للمعيار

الحد األقىص لعرض الخشب الرقائقي ذي القرشة الخشبية يبلغ 2.5 مرت تقريبًا، وتتيح 

تقنية التصنيع إنتاج أطوال ترتاوح من 24 إىل 25 مرتًا تقريبًا. متيل رشوط ومتطلبات 

النقل إىل تقييد الحد األقىص للطول عند 25 مرتًا تقريبًا. يتباين ُسمك العوارض الخشبية 

املزودة من 27 إىل 75 ملم. وتختلف االرتفاعات القياسية بحسب الرشكة املصنعة.

)CLT( الخشب املغلف
يتشكل الخشب املغلف) CLT = Cross Laminated Timber( عن طريق التغرية 

العرضية للعديد من طبقات لوح الخشب، حيث عادًة ما تكون ثالث أو خمس طبقات 

أو أكرث. يتمتع لوح اإلنشاء الناتج مبقاومة جيدة للغاية للحرائق والقوة واملتانة، إال أنه 

يف نفس الوقت خفيف الوزن بالنسبة إىل خصائصه. 

وعادًة ما تكون املادة الخام من شجر التنوب أو الصنوبر. يتم فرز األلواح املستخدمة 

لتشكيل الخشب املغلف وفًقا لدرجة مقاومتها، والوصالت يتم تصنيعها عىل هيئة 

وصالت مفصلية. وإذا رغب العميل بذلك، ميكن أن تكون األسطح املرئية من الخشب 

املعلف مصنوعة من أنواع معينة من الخشب. وبعد إجراء عملية التغرية، يتم تقطيع 

ومعالجة األلواح آليًا لتصل إىل الحجم والشكل املالئم باستخدام مخرطة CNC. إن 

فتحات النوافذ، واملداخل، وأية فتحات دخول مطلوبة لتقنيات البناء، وأدوات التثبيت، 

والرفع، الخ يتم تصنيعها يف املصنع. تبلغ دقة املقاس ± 1 ملم. وتعتمد عنارص املعالجة 

السطحية والتشطيبات عىل االستخدام املطلوب للوح الخشب. تتم صنفرة وتشطيب 

األسطح املرئية بناًء عىل طلبات العميل. هناك العديد من تقنيات التصنيع للخشب 

املغلف. تتباين أبعاد لوح الخشب وتقنيات التصنيع بحسب الرشكة املصنعة.

الخشب املنشور امللتصق 
الخشب املنشور امللتصق يعني منتج مصنوع عن طريق تغرية قطعتني أو أكرث من 

الخشب املنشور ببعضها البعض، ولكنه ال يلبي معايري الخشب املغلف امللتصق. 

يُستخدم الخشب املنشور امللتصق كجذوع خشبية، عىل سبيل املثال، يف تصنيع إطارات 

النوافذ واألبواب، وألواح العزل الداخلية والخارجية، وخشب للمنازل. وتُستخدم األلواح 

الخشبية امللتصقة يف الديكور الداخيل، وعىل سبيل املثال، يف تصنيع األثاث والتجهيزات. 

تتوفر منتجات الخشب املنشور امللتصق وقد تم فرزها مسبًقا بحسب درجة املقاومة 

ومجهزة باملعالجة السطحية. 
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الفوائد املتاحةالخصائص البيولوجية للخشب

ميكن تصنيع ألواح خشبية بسيطة مكونة من سطح وجوانب تتميز بوجود عدد قليل للغاية عادًة ما يحتوي الجذع عىل جزء طويل خاٍل من العقد. 
من العقد.

والجوانب الداخلية للخشب من الجزء املركزي يف الجذع تحتوي يف كثري من األحيان عىل كام أن الجزء الذي يوجد به عقد جافة يف الجذع يحتوي يف كثري من األحيان عىل عقد سليمة أيًضا.
عقد سليمة

إن زاوية منو غصن الشجرة فيام يتعلق بقلب الجذع تكون قامئة. تكون نسبة كثافة الخشب املوجودة 
من السهل تسوية سطح الخشب.يف الغصن منخفضة. 

تؤدي عملية تسوية الخشب إىل تنعيم الراتنج لتصبح ذات نسيج حريري عىل سطح الخشب. وتتكون مادة الراتنج بالتساوي يف جميع جوانب الخشب.
تعمل مادة الراتنج عىل حامية الخشب يف األجواء الرطبة والساخنة عىل حٍد سواء.

يبلغ معدل كثافة الخشب يف قاعدة الجذع 001 كجم/مرت مكعب مبعدل أكرب من أعىل الجذع. وبنفس 
تكون األلواح واأللواح الجانبية من املصنوعة من قاعدة الجذوع قوية.الطريقة، فإن معدل كثافة الخشب السطحي يف القاعدة أعىل مام هو عليه يف خشب الشجرة القديم.

إن خشب الشجرة القديم يف الطبيعة مقاوم للتآكل وميكنه أيًضا أن يتحمل هجامت يحتوي خشب الشجرة القديم عىل مواد البينوسيلفني التي ال تسمح مبرور املياه.
الحرشات.

ميكن ترشيب الخشب السطحي بسهولة و لذلك هو مناسب جًدا لالستخدام الخارجي.يتسم الخشب السطحي مبساميته الشديدة تجاه املياه.

US IUS IIUS IIIUS IVVVIVIIاالستخدام

منتجات النجارة 
املنتجات التي تتميز مبتطلبات عالية فيام يتعلق باملظهر الخارجي

إطارات النوافذ واألبواب التي يلزم طالؤها

األثاث، األلواح امللتصقة

هياكل اإلطارات، جملون السقف، الهياكل الحاملة

العزل الخارجي 

ألواح التصميم الداخيل

التثبيت بعوارض الخشبية

التسقيف

األرضيات 

املنشآت األرضية

ألواح الباركيه والرقائق الخشبية الخشنة )ألواح سطحية(

الحواجز، وأدوات الحامية من الرياح، وأغطية الوقاية من الثلج

القوالب الخرسانية

ألواح التحميل األوروبية والفنلندية

ألواح التعبئة والتغليف التي ميكن التخلص منها

التعبئة والتغليف 

بناء القوارب

األعامل اليدوية، الحيل والزخارف

ألواح غرف الساونا

االستخدامات األكرث شيوًعا لدرجات الجودة

التنوب
الفوائد املتاحةالخصائص البيولوجية للخشب

تتميز معظم األلواح والقطع الخشبية بوجود عقد سليمة أيًضا.يحتوي الجذع عىل جزء طويل يتميز بوجود عقد سليمة. 

يكون لون سطح خشب التنوب املنشور الذي يتميز بوجود عقد سليمة باهتًا بصورة موحدة.ال يختلف لون العقد السليمة عن لون الخشب املحيط بها. 

تحتوي األلواح والقطع الخشبية عىل عدد قليل من العقد حادة األطراف، وهي صغرية ويكون الجزء الذي يوجد به عقد جافة يف الجذع قصريًا وتكون العقد الجافة صغرية. 
وتسهل تسويتها.

إن ألياف الخشب ال ترتفع عند إجراء عمليات الصنفرة، أو التسوية، أو القطع، أو الطالء.يتميز الخشب باأللياف املستقيمة. 

خصائص التغرية واملعالجة السطحية جيدة.يحتوي الخشب عىل عدد قليل من جيوب الراتنج، وطولها نادًرا ما يزيد عن 04 ملم.

تخرتق الرطوبة الخشب ببطء؛ الخشب متني عىل الواجهات. وإذا تم نرشه جيًدا، فهو لن نسبة خشب الشجرة القديم املوجود كبرية. يسمح الخشب السطحي فقط مبرور كمية قليلة من املياه.
يتجعد بسهولة.

النقل الرسيع عن طريق الرب والبحر
تتم مراعاة عادات كل بلد من البلدان املقصودة عند تصنيع الخشب 

املنشور من بلدان شامل أوروبا.

يتم تسليم الخشب إىل العميل رسيًعا باستخدام أقرص الطرق بناًء عىل 
الرشوط التجارية الدولية الخاصة بالتسليم.

الصنوبر
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الخشب املنشور بوصالت مفصلية
يتم متديد طول الخشب املنشور باستخدام وصالت مفصلية عندما تكون هناك حاجة 

إىل قطع من الخشب أطول من العادي أو عندما تكون هناك حاجة إىل وجود خصائص 

معينة مطلوبة يف الخشب. وباستخدام الوصالت املفصلية، من املمكن عىل سبيل املثال 

إنتاج قطع من الخشب املنشور املصنوع كليًا من خشب الشجرة القديم، والذي يتسم 

بخلوه التام من العقد ومستقيم للغاية. عادًة ما يتم استخدام هذه املنتجات الخاصة يف 

صناعات األثاث والنوافذ.

يتوفر الخشب املنشور بوصالت مفصلية بسطح منشور ومحدد األبعاد ومستٍو، حتى 

تتوافق االبعاد املقطعية األكرث شيوًعا مع الجداول املوضحة فيام سبق. يتباين الحد األقىص 

للطول ما بني الرشكات املصنعة املختلفة، ولكن عادًة ما يرتاوح من 21 إىل 41 مرتًا.

تخضع الرشكة املصنعة للخشب املنشور بوصالت مفصلية املخصص لالستخدام يف أعامل 

البناء واإلنشاءات للرتخيص، وينبغي عىل هذا الخشب أن يحمل ختاًم يشري إىل أن الوصلة 

املفصلية قد تم تنفيذها وفًقا ملعايري املنتج.

T0T1T2T3ةمواقملا تاجرد عيمج

EN 338 التوافق مع معيارC14C18C24C30

EN 338 درجات املقاومة وفًقا ملعيار

C14C16C18C20C22C24C27C30C35C40C45C50جميع درجات املقاومة

درجات املقاومة الشائعة 
يف فنلندا

XXXXX

INSTA 142درجات املقاومة وفًقا ملعيار

عالمة »املطابقة لألمان والسالمة األوروبية« وفًقا 

93/68/EEC لتوجيهات

رمز التعريف لجهة االعتامد قيد البحث والنقاش

اسم الرشكة املصنعة أو رمز التعريف 

مالحظة: ميكن كذلك إضافة العنوان املسجل للرشكة 

املصنعة إىل عالمة املطابقة لألمان والسالمة األوروبية.

آخر رقمني للعام الذي تم فيه منح عالمة املطابقة لألمان 

والسالمة األوروبية.

املعلومات املوضحة لخشب البناء واإلنشاء، مبا يف ذلك رمز 

التعريف له.

الخصائص االساسية املرّصح بها

ومن بني غابات فنلندا التي تُستخدم ألغراض تجارية، 
هناك ما يزيد عىل 59% من الغابات تخضع 

إلصدار الشهادات الحرجية من جهات خارجية.

01234

AnyCo Ltd

11

M / Kuivana lajiteltu
AnyCo No. 789/2010

C24

عبوات الخشب املغلفة
يتم تسليم الخشب املنشور بصورة معبأة ومغلفة 

مسبًقا. 

عبوات الخشب املغلفة بالشاحنات

األبعاد تقريبًا 1 مرت × 1 مرت × 1.8-6.0 مرت )االرتفاع 

×العرض× الطول(. ميكن أن تتكون عبوات الخشب 

املغلفة بالشاحنات من أي أطوال متنوعة. 

عبوة محددة الطول

األبعاد تقريبًا 1 مرت × 0.5 مرت × 1.8-6.0 مرت. عادًة 

ما تتكون العبوة محددة الطول من طول واحد فقط. 

عبوة املستهلك، أي الخشب املعبأ يف ورق القصدير. 

عادًة ما تحتوي عىل كميات صغرية من الخشب 

بطول واحد محدد ملفوف يف ورق القصدير.

التجفيف
عادًة ما يتم تجفيف الخشب املنشور صناعيًا ملستوى 

ال يقل عن املستوى املقبول للشحن. ويف هذه الحالة، 

تحتوي قطع الخشب املوجودة بنسبة 97% عىل 

األقل يف دفعة الخشب املنشور عىل محتوى رطوبة 

ال يزيد عن 24%. وعادًة ما يرتاوح محتوى الرطوبة 

من 18 إىل 20%. ينبغي ذكر متطلبات محتوى 

الرطوبة املختلفة عن هذه النسب خصيًصا يف العقد/

تأكيد الطلب. ومبوجب االتفاق املربم، ميكن تجفيف 

الخشب املنشور ليصل إىل مستويات محتوى الرطوبة 

املطلوبة لالستخدام يف أغراض مختلفة.

فرز الخشب املنشور فيام يتعلق بدرجة املقاومة
يتم فرز معظم كميات الخشب املنشور باستخدام 

وسائل فرز حديثة ومتطورة للغاية وميكانيكية قامئة 

عىل املقاومة، مثل قياس الرؤية الحاسوبية، وقياس 

تردد محدد، وقياس األشعة السينية، وقياس التصوير 

باألمواج فوق الصوتية. وسائل الفرز التقليدية 

امليكانيكية القامئة عىل املقاومة لثني القطع الخشب 

املنشور، حيث أن بناًء عىل ذلك ميكن تحديد ُمعامل 

املرونة وبالتايل تأسيس درجة املقاومة لقطعة 

الخشب. ميكن أيًضا فرز الخشب املنشور برصيًا 

وفًقا لدرجة املقاومة، حيث أن املعلامت مثل عدد 

العقد، وموقع وجودة قطعة الخشب ميكن التحقق 

منه برصيًا، إضافة إىل التحقق من وجود أي عيوب 

مثل الشقوق والتجعد والتشوه والعيوب األخرى. 

ميكن كذلك التحقق من ُسمك حلقات النمو بقطعة 

الخشب.

وفًقا للمعيار EN 338، يتم فرز خشب الصنوبر 

املنشور من خالل نسبة املقاومة إىل درجات املقاومة 

كام هو موضح يف الجدول التايل. ميكن فرز درجات 

املقاومة C14 - C30 إما برصيًا أو آليًا، أما درجات.

  

INSTA 142 هو معيار خاص بجميع بلدان شامل 

أوروبا، حيث أنه يتم وفًقا له فرز خشب الصنوبر 

املنشور بحسب نسبة املقاومة برصيًا إىل درجات 

املقاومة كام هو موضح يف الجدول التايل. لقد 

متت املوافقة عىل درجات املقاومة الخاصة مبعيا

 C حيث أنها مناسبة لدرجات املقاومة INSTA142

.EN 338 وفًقا ملعيار

ختم الخشب املنشور فيام يتعلق بدرجة املقاومة

يتم ختم الخشب املنشور الذي تم فرزه وفًقا لدرجة 

املقاومة إما عىل كل عبوة أو عىل كل قطعة خشب 

تم فرزها. وعادًة ما تتم طباعة املعلومات املطلوبة 

عىل الختم يف صورة نص متواصل عىل وجه كل 

قطعة من الخشب. وبدالً من ذلك، ميكن استخدام 

ختم فردي يوضح املعلومات الرضورية. ميكن للرشكة 

املصنعة للخشب املنشور وضع عالماتها الخاصة أيًضا 

عىل قطع الخشب.
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ومع ذلك، فإن متوسط القيم املرتبطة مبقاس الُسمك والعرض الفعيل للقطع الخاصة بدفعة 
من الخشب املنشور ال ميكن أن تقل عن قيم الحجم االعتباري. يتم السامح بانحرافات أبعاد 

IIV أكرث من املحددة أعاله، وذلك يف درجة الخشب

انحراف األبعادالبعد
± 0,5 ملمالُسمك ≥ 20 ملم

± 1,0 ملمالُسمك < 20 ملم 1(

± 1,0 ملمالعرض ≥ 100 ملم

± 1,5 ملمالعرض < 100 ملم

- 25 … + 50 ملمالطول عند الفرز وفًقا للطول

طول الخشب عند قطعه حتى 
يتناسب مع الحجم املحدد

± 2,0 ملم

انحراف األبعادالبعد
- 1,0 … + 3,0 ملمالُسمك والعرض ≥ 100 ملم

- 2,0 … + 4,0 ملمالُسمك والعرض < 100 ملم

- 0 … + 50 ملمالطول 1800…6000 ملم

طول الخشب عند قطعه حتى 
يتناسب مع الحجم املحدد

± 2,0 ملم

1( الحد األقىص النحراف األبعاد املسموح به بالنسبة لُسمك الخشب يف ألواح األرضيات دامئًا ما يكون ± 0.5 ملمالخشب املنشور محدد األبعاد

US ،التنوب

درجات الخشب املنشو

US
VVIVII

US IUS IIUS IIIUS IV

الُسمك 
)ملم(

العرض )ملم(
5075100125150175200225250

(119

(2 22JHJH

(1 25

32 

38 

(2 44

50 JH

63 

75 JH

100 

125 

150 

األبعاد املقطعية الشائعة
الخشب املنشور

الصنوبر يف العادة1(
التنوب يف العادة2(

JH = عادًة ما يتم تنفيذه عن طريق الفصل فيام بعد، حيث يكون العرض أقل مبقدار 2 ملم من الحجم االعتباري
= الحجم املنتج نادًرا       = الحجم القيايس                 

الُسمك 
)ملم(

العرض )ملم(
15212833457095120145170195

8

12

(1 15

(2 18 

(1 21 

28

33

45

70

درجات وأسامء وأبعاد الخشب املنشور
يتم نرش وتجفيف وفرز الصنوبر )املعروف تجاريًا باسم 

السكويا( والتنوب )املعروف تجاريًا باسم التنوب األبيض( وفًقا 
للمعايري الفنية ومحتوى الرطوبة واألبعاد.

الدرجات الرئيسية
.VII و ،VI و ،V و ،US الدرجات الرئيسية هي •

• US هي أعىل درجات اإلنتاج، وهي تنقسم إىل الدرجات 
الفرعية US I إىل US IV، حيث أن US I هي األعىل.

• ال يوجد لدى درجات اإلنتاج V و IV أية درجات فرعية. 
• ال يوجد لدى درجة IIV أية قيم عددية. جميع خصائص 

الخشب مسموح بها، ولكن قطعة الخشب املنشور ينبغي أن 
تظل قطعة واحدة. ينبغي عىل نصل املنشار أن يلمس معظم 

أسطح قطعة الخشب، ولكن ال يزال مسموًحا بقطعة واحدة مل 
يتم ملس ثلث طولها بواسطة النصل. 

 

الخشب املنشور محدد األبعاد يعني الخشب املنشور، الذي تتم 
تسويته ليصبح خشًنا ويصل إىل مقاس دقيق. يتم تحديد أبعاد 

الخشب املنشور عن طريق تسوية مقدار 1 ملم تقريبًا من 
جميع الجوانب برسعة تلقيم هائلة. تكون نتيجة التسوية إنتاج 
خشب خشن وقد يظهر عىل املنتج أجزاء وحواف غري مستوية. 
عادًة ما يتوفر الخشب املنشور محدد األبعاد بأطوال ترتاوح من 

2.7 و5.4 مرت، مبسافات تبلغ 300 ملم.

الخشب املنشور املستوي يعني الخشب املنشور املستوي من 
جميع الجوانب عىل شكل مستطيل. ويتم يف عملية تسوية 

الخشب املنشور، تسوية ما ال يقل عن 2 ملم من جميع 
الجوانب. ينبغي أن يكون السطح ناعاًم وال ينبغي أن توجد 

خشونة أو حواف ناتجة عن عملية النرش. عادًة ما يتوفر 
الخشب املنشور املستوي بأطوال ترتاوح من 2.7 و5.4 مرت، 

مبسافات تبلغ 300 ملم.

األحجام القياسية: مقاسات الُسمك والعرض والطول

األبعاد تعني األحجام االعتبارية عندما تبلغ نسبة محتوى 
الرطوبة للخشب املنشور %20.

تتباين األطوال األكرث شيوًعا ما بني 2.7 مرت و 6.0 مرت مبسافات 
تبلغ 300 ملم. ينبغي املوافقة عىل األطوال واملعاِمالت األخرى 

بصورة مستقلة. أبعاد الُسمك والعرض تعني األحجام االعتبارية 
للخشب مبحتوى رطوبة تبلغ نسبته %20.

إن املقاسات القياسية للخشب املنشور، والخشب محدد األبعاد، 
والخشب املستوي من جميع األطراف موضحة يف الجداول 

التالية:

درجات وأسامء وأبعاد الخشب املنشور

الُسمك 
)ملم(

االعرض )ملم(
4866739598120123145148173198223248

(1 20

42

48

الخشب املنشور محدد األبعاد

السطح املنشور بدقة1)
= الحجم املنتج نادًرا      = الحجم القيايس                

الخشب املنشور املستوي من جميع الجوانب

الصنوبر يف العادة1(
التنوب يف العادة2(

 = الحجم القيايس              = الحجم املنتج نادًرا

V ،التنوب VI ،التنوب VII ،التنوب

US ،الصنوبر V ،الصنوبر VI ،الصنوبر VII ،الصنوبر

انحرافات األبعاد املسموح بها
إن الحدود القصوى النحرافات األبعاد املسموح بها عن األحجام االعتبارية للخشب املنشور موضحة يف الجداول التالية: 

الخشب املنشور محدد األبعادالخشب املنشور ذو السطح املنشور

انحراف األبعادالبعد

± 1,0 ملمالُسمك والعرض ≥ 100 ملم

± 1,5 ملمالُسمك والعرض < 100 ملم

- 25 … + 50 ملمالطول 1800…6000 ملم

طول الخشب عند قطعه حتى 
يتناسب مع الحجم املحدد

± 2,0 ملم
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إن قيم املقاومة واملرونة هي املتوسط ومبنية عىل قياسات قطع االختبار الكاملة تحت نسبة رطوبة تبلغ %12.
وليس من املقرر استخدامها كقيم للتصميم، حيث يجب استخدام املعايري الوطنية املحددة.

يف األجواء الباردة، ينمو الخشب بصورة بطيئة
فنلندا تعد من أفضل املناطق يف العامل املالمئة لنمو األشجار. وهي تنتمي إىل 
الحزام املناخي البارد الذي تتناوب فيه فصول الشتاء بدرجات حرارة ما دون 

الصفر مع فصول الصيف الدافئة. يستمر موسم الصيف 100 يوم فقط، حيث 
تنمو األشجار يف هذه الفرتة. وموسم النمو القصري يعني منًوا بطيًئا لألشجار، 

وهو ما قد يستغرق فرتة زمنية ترتاوح من 60 إىل 120 عاًما.

النتيجة – خشب مستقيم األلياف وقوي، يوجد به عدد 
قليل من العقد

توفر عملية النمو البطيء هذه أفضل األخشاب املمكنة: يوجد بها عدد قليل 
من العقد، وهي صغرية الحجم. عملية النمو متناسقة والجذوع مستقيمة 

ومستديرة. حلقات النمو رقيقة ومضغوطة بإحكام. تكون نسبة خشب 
الشجرة اليافع صغرية ونسبة خشب الشجرة القديم كبرية. والنتيجة هي 

خشب صلب وشديد ومستقيم األلياف، يتسم بضغط منخفض والقليل من 
الشقوق الداخلية. يعد الخشب الفنلندي الذي يتسم مبعدل راتنج منخفض 

وأمناط متساوية من املواد املمتازة يف العديد من االستخدامات.

خشب قوي ناتج عن حزام الغابات 
الصنوبرية الشاميل

الخصائص الفنية لألشجار الصنوبرية لبلدان شامل أوروبا باملقارنة مع أنواع األشجار األمريكية الشاملية واليابانية

مقاومةمقاومة الضغطاألنواع
الشد

مقاومة
االنحناء

معاِمل
املرونة

مقاومة
الكثافةالكرس

االسم التجاري/العلمي

عىل طول
األلياف

نيوتن/ملم 
مربع

يف عكس 
اتجاه

األلياف
نيوتن/ملم 

مربع

عىل طول
األلياف

نيوتن/ملم 
مربع

نيوتن/ملم 
مربع

نيوتن/ملم 
مربع

نيوتن/ملم 
مربع

نيوتن/ملم 
مربع

األنواع الفنلندية

395,31168710.0006,8470التنوب / التنوب الشوحي

507,0959110.9009,1540الصنوبر / الصنوبر الربي

أمريكا الشاملية 

435,9956611.3007,2520تنوب دوغالسة

304,170506.8006,8430السيكويا الشاطئية / السيكويا دامئة الخرضة

445,2697910.5008,2480أتسوغة متباينة األوراق / الشوكران الغريب

596,91057810.9009,8680صنوبر املستنقعات

506,5979012.5008,2470األرزية األوروبية

أنواع الخشب اليابانية 

ُو اليابان 3590657.5006,0380رَسْ

ُو الهينويك 40120759.0007,5440رَسْ

451409011.5009,5520الصنوبر كثيف األزهار

451408510.5009,0540الصنوبر التونبريجي

3580707.0008,0450الصنوبر صغري األزهار
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 استخدام الخشب يخفف من تغريات املناخ

•  يزيد استخدام الخشب من تجديد الغابات. تحتوي الغابات املتنامية عىل 
معدل من ثاين أكسيد الكربون أكرب من الغابات النامية متاًما.

•  ومعدل استهالك الطاقة واملوارد الطبيعية وانبعاثات ثاين أكسيد الكربون 
( الناتجة عن تصنيع منتجات الخشب أقل من معدل التصنيع 

2
CO(

باستخدام مواد أخرى. يف الواقع، يتم توليد معدل طاقة أكرب من املعدل 
املستهلك، وذلك عند إنتاج املنتجات املنشورة واملستوية.

•  الخشب عبارة عن مخزن للكربون حيث أنه يعزل ثاين أكسيد الكربون 
( من الهواء يف أثناء منوه. ميتص مرت مكعب واحد من الخشب ما 

2
CO(

يقارب طن واحد من ثاين أكسيد الكربون. ويف منتجات الخشب طويلة 
األجل، يتم تخزين الكربون يف الخشب لفرتة زمنية طويلة.

•  ميكن استخدام الخشب الستبدال املواد التي يتسبب تصنيعها يف اإلرضار 
بالبيئة.

•  ويف نهاية دورة حياة منتجات الخشب، ميكن استخدامها لتوليد الطاقة 
املتجددة، وبالتايل استبدال الوقود األحفوري. إن كمية ثاين أكسيد الكربون 

( التي يتم إطالقها عند حرق الخشب تساوي الكمية التي عزلها 
2
CO(

الخشب يف أثناء منوه.

•  وال يصدر عن الخشب وال املنتجات املنتجة من عنارصه أية نفايات خطرة.
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فنلندا معروفة بخرباتها املتقدمة ونظامها التعليمي املمتاز 
وغاباتها. فنلندا إحدى الدول الرائدة يف مجال االقتصاد 

البيولوجي القائم عىل الغابات، وهي تنتج مجموعة متنوعة 
من الحلول املستدامة املكونة من الخشب. والسكان 

الفنلنديون معروفون بكونهم رشكاء مسؤولني وموثوقني، حيث 
يلتزمون بالعقود التي يربمونها. فمن السهل إجراء األعامل 

التجارية مع الفنلنديني.

منتجات الخشب الفنلندية
تقوم صناعة الخشب الفنلندية بتصنيع وتسويق منتجات 

ز تاريخ  الخشب عالية الجودة بالسوق العالمية. يتم�ي
تصنيع منتجات الخشب بالتقاليد العريقة. هناك العديد 

من خيارات المنتجات المتنوعة، بدًءا من الخشب المنشور 
وح�ت المنتجات الصناعية، ومنتجات تصميم الديكور 

. ز ي من أفضل المصمم�ي
ي تأ�ت

، والأثاث ال�ت الداخلي

كات المصنعة تتمتع بالمعرفة  ومن المعروف أن جميع ال�ش
الواسعة بالخشب كمادة أساسية، واستخدام التكنولوجيا 

ي يتم الحصول 
الحديثة والمواد الخام عالية الجودة، وال�ت

عليها من الغابات المدارة بصورة مستدامة. يتم تصميم 
المنتجات خصيًصا بناًء عل متطلبات العميل.

بصمة الكربون يف منتجات اإلنشاء والبناء

خيار مستدام من الناحية البيئية
الخشب هو مادة متجددة. تنتج غابات فنلندا املدارة بصورة مستدامة األخشاب ذات 

الجودة العالية بأعداد أكرب بكثري مام يُستخدم. يبلغ معدل منو الغابات السنوي ما يعادل 
109,9 مليون مرتًا مكعبًا، ويُستخدم نصفها تقريبًا. يبلغ حد قطع األشجار بصورة مستدامة 

70 مليون مرتًا مكعبًا تقريبًا. عندما تشرتي منتجات الخشب الفنلندية، ميكنك التأكد من 
مدى استدامة الخيار الذي قمت به. إن الرشكات الفنلندية العاملة يف مجال الصناعات 

الحرجية تستخدم فقط الخشب الذي تم الحصول عليه بصورة قانونية يف خطوط إنتاجهم. 
والرشكات عىل علم مبنشأ الخشب. تعد معرفة منشأ املادة الخام من الرشوط املسبقة 

الستخدام الغابات بصورة مستدامة.

إن معدل الحفاظ عىل الغابات الفنلندية ال مثيل له يف أوروبا. تقوم فنلندا بحامية 2,7 
مليون هكتار من الغابات عىل نحٍو صارم، أي ما يعادل 12% من املساحة اإلجاملية لغاباتها. 

تدعم الصناعات الحرجية استخدام أنظمة إصدار الشهادات الدولية املصدقة يف كثري من 
البلدان. إن إصدار الشهادات الحرجية ميكنه ضامن تنفيذ املبادئ األساسية الستخدام الغابات 

بصورة مستدامة، وأنه يتم الحفاظ عىل إمكانية املقارنة الدولية.

ومن بني غابات فنلندا التي تُستخدم ألغراض تجارية، هناك ما يزيد عىل 95% من الغابات 
تخضع إلصدار الشهادات الحرجية من جهات خارجية. وبناًء عىل ذلك، يتم إصدار الشهادات 

لنسبة تقل عن 10% من الغابات املوجودة يف أنحاء العامل.
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CO2€ لألبحاث التقنية بفنلندا، مرشوع VTT املصدر: مركز
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