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  أخشاب الزان المنشورة
-   

شور ، كمـا توضـح         تختص هذه المواصفة بطرق تعيين رتب الجودة عن طريق الفحص الظاهري للخشب المن               ١/١ 

، والمجهزة وتعطى أسس تجميـع        الرتب المختلفة من األخشاب الصلبة بالمناطق المعتدلة،والمنشورة أوليا

وكذلك األخشاب المجففة    ،   وقبولل اللوطات ، ويتم تطبيق هذه المواصفة على أخشاب الزان في الحالة الخضرية            

  :، ويتم تطبيق هذه المواصفة على المنتجات التالية

  ٠وغير المسندقة ) بدون تجفيف ( أخشاب الزان شجر     ١/٢

 .أخشاب الزان المسندقة والشرائح    ١/٣

  ٠األخشاب المجهزة      ١/٤

 :ملحوظة  

ال تنطبق هذه المواصفة على التدريج طبقا للمتانة أو األخشاب اإلنشائية أو األخشاب  المـستخدمة فـي إنتـاج                          

  ٠البالتات 
-       
  :أسس التدريج      ٢/١

يتم تقيم جودة قطعة الخشب المسندقة تماما طبقا للحالة الظاهرية لألوجه والحواف للقطعة ، مـع األخـذ فـى                    

االعتبار حجم ومكان توزيع العيوب ، بها سواء كانت عيوبا نتيجة عملية النشر أو أية عيوب طبيعية أو مظاهر                   

 القطعة ، وتنخفض درجة الجودة للقطعة بتكرار ظهور مجموعة العيوب السابقة ، مـع               تلف يمكن وجودها بهذه   

  ) .السمك و أو العرض (مراعاة عدم وضع دقة األبعاد في االعتبار 

  :  ويتم االتفاق بين البائع والمشترى على مجموع العيوب التى يسمح بهـا عند االستيـراد طبقا للتالي   ٢/٢

 :الدرجة   ٢/٢/١

  ٠توصيف لمجموع السماحات للعيوب الممكن تواجدها بقطعة الخشب طبقا للتدريـج المعمولل به هي 

  :الرتبة   ٢/٢/٢

هى عبارة عن مجموعة درجات بنسب مختلفة طبقا للتدريج المعمولل به ، يتم االتفـاق عليهـا بـين البـائع                     

  ٠م بمجموع درجاتها والمشترى وذلك لخفض تكلفة الشراء ، توصف رتبة رسالة األخشاب بوجه عا

  :توضح الجداولل اآلتية أسس التدريج لألخشاب الصلدة والمنشورة      ٢/٣

  .وغير المسندقة) بدون تجفيف ( التدريج الظاهري الخشاب الزان الشجر  ) ١( جدولل 

  ٠التدريج الظاهري الخشاب الزان المسندقة والشرائح  ) ٢( جدولل 

  ٠األخشاب المجهزة  ) ٣( جدولل 

وتقيم جودة عينات األخشاب المسندقة طبقا للدرجــة المدرج تحتها هذه القطعة ، كمـا أن نـسبة االنكمـاش                     ٢/٣/١

  ٠الحجمى غير مسموح به في هذه األنواع 

  :الخصائص التي تؤخذ في االعتبار       ٢/٤

)  عند االسـتالم     (تحدد الجودة طبقا للقواعد المعطاة فى الجداولل ، حيث ينص علي المحتوى الرطوبى الفعلي               

  . لألخشاب وقت الفحص 

  :خصائص إظهار التدريج الظاهري الخشاب الزان        ٢/٥
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  ٠خاصية متعلقة بالتركيب البنائى للخشب     ٢/٥/١

  )  التوزيع – االرتباط بنسيج الخشب –رتب الجودة – حالة الخشب – شكلل –مقاس ( العقد  ٢/٥/١/١

  ٠التصدعات والتشققات  ٢/٥/١/٢

  ٠األلياف  ٢/٥/١/٣

  ٠ الجيوب القلفية ٢/٥/١/٤

  ٠    خصائص التلويح ٢/٥/٢

  ٠خشب منشور تربيعا  ٢/٥/٢/١

  ٠خشب منشور مستو٢/٥/٢/٣ 

  ٠ سندقه قلب الشجرة ٢/٥/٢/٤

  ٠تلويح القلب المعرض  ٢/٥/٢/٤

 ٠صفاطة  ٢/٥/٢/٥

  :   االلتواء ٢/٥/٣

    ٠)على امتداد ألياف الخشب (  تقوس ٢/٥/٣/١

  ٠) عمودي على اتجاه األلياف (  تقعر األلياف ٢/٥/٣/٢

   ٠) أحرف اللوح في مستويين مختلفين ( التفاف   ٢/٥/٣/٣

  ٠ مغزلي  ٢/٥/٣/٤

  ٠     هجوم الناخرات الخشبية ٢/٥/٤

  :    التصبغ ٢/٥/٥

  ٠قلب احمر ٢/٥/٥/١

  ٠ خطوط سوداء ٢/٥/٥/٢

  األلوان األخرى ٢/٥/٥/٣

  :    هجوم الفطريات ٢/٥/٦

     ٠ بقع فطرية أولية ٢/٥/٦/١

 ٠ عفن ٢/٥/٦/٢
-    
  ٠خاصية  ) ٦ ٣( عموما تشملل الخصائص من       ٣/١

  ٠لألخشاب الزان  ) F( الحرف األولل الالتيني    ٣/١/١

 ٠الحرف الثاني يشير ألي نوع المنتج    ٣/١/٢
٣/١/٢/١ )B   (  ٠زان شجر  

٣/١/٢/٢ )F ( ٠ وشرائح ألواح خشب زان مسندق  

٣/١/٢/٣ )P (  ٠تصنيف المراين 

٣/١/٢/٤ )D (  ٠األخشاب الزان المجهزة  

  :    الحرف الثالث يشير ألي درجة الجودة ٣/١/٣

  ٠يشير ألي نوع درجة ممتازة  ) A(  الحرف ٣/١/٣/١
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   ٠  )QB( رة مثلل   وفى بعض الحاالت يقسم مرة أخرى بحروف صغي٠تمثلل التدريج الذي يليه  ) ٢ ، ١(األحرف  ٣/١/٣/٢

  ٠) F(        خشب الزان ٣/٢

   :شجر زان    ٣/٢/١

   خـشب زان مـسندق   ٣/٢/٢                                      ٠ )  F.B.3(، ثالثة  )  F.B.2(، ثانية  )  F.B.1(، أولى  )  F.B.A(ممتاز            

  ٠وشرائح

                                         ٠ )  F.F.3(، ثالثة  )  F.F.2(، ثانية  )  F.F.1(، أولى  )  F.F.A(          ممتاز 

            ٠   أخشاب مجهزة٣/٢/٣

   ٠) F.D.2(، ثانية ) F.D.1(، أولى ) F.D.A(         ممتاز 
-    
ة الموضحة عالية ، و تشير جداولل التدريج ألي أقصى حدود مسموح بها                 تعتبر العينة هى الممثلة للرسالة وتوضح التوزيع الطبيعي للجودة وحدود الدرج              ٤/١

٠  

  ٠) بين البائع والمشترى (      يتم تطبيق هذه الجداولل فى آي نزاع ، وبخالف وجود وثائق تجارية تشير إلى عدم تطبيقها ٤/٢
 

-    
                                                 :                          زان شجر وخشب غير مسندق تماما ٥/١

  .إذا لم يذكر ضمن مستندات التعاقد فعند قيام المشترى باالستالم لهذه النوعية من الخشب يسمح بقيمة االنكماش الحجمى لدى البائع

  :      خشب الزان المسندق ٥/٢

  عن طريق سحب العينات العشوائية) البائع والمشترى ( يتم االستالم طبقا لالتفاق بين الطرفين 



      
   )٥  ١يتم استخدام هذه الجداولل مع تطبيق الفقرات من ( التدريج الظاهرى الخشاب الزان الشجر وغير المسندقة 

 الدرجـــــة
 خصائص األبعاد 

 F.B.3زان درجة ثالثة  F.B.2زان درجة ثانية  F.B.1زان درجة أولى  F.B.Aزان ممتاز 

 دنيا لقبولل الدرجةالحدود ال

 .يتم قياس األبعاد الموضحة فيما يلي في منتصف اللوح ومقاسه عند منتصف طولل اللوح المنشور حديثا ، مع استبعاد القلف والقطع الحديث مع عدم احتساب خصم نتيجة االنكماش 

 ) ٢٠(مم مع السماح بنـسبة         ) ٤٠٠ (

من الزان الشجر بعـروض مقاسـه عنـد         

 مم  ) ٣٩٠ – ٣٥٠(منتصف اللوح بين 

 ٢٠(مـم مع السماح بنسبــة      ) ٣٥٠ (

 من الزان الشجر بعروض مقاسه عند  )

 ٠مم  ) ٣٤٠ ٣٠٠(منتصف اللوح بين      

 العرض  
 

 ) ١٠(مم مـع السمـاح بنـسبـة      ) ٤٠٠(

من الزان الشجر بعروض مقاسه عند منتصف       

    ٠مم  ) ٣٦٠ – ٣٥٠(ح بين اللو

  
 

  مم ) ٣٥(مم فى الزان الشجر الذى يقلل سمكه عن   ) ٣٠٠(ا العرض الى يقلل هذ
 

 مم ) ٣٠٠(

   الطولل 

   زان الشجر أ 

   زان غير مسندق ب
 

  

   ٠متر ) ٢,٩ ٢,٥( من الكمية  )  ١٠(مم مع السماح بنسبة  ) ١٠٠(متر فما فوق مع زيادة تدريجية  ) ٣( 

  ٠متر ) ١,٧ – ١(  من الكمية بطولل )١٠(اح بنسبة مم مع السم) ١٠٠(متر فما فوق مع زيادة تدريجية  ) ١( 
 

 يتم قياسه عند منتصف طولل اللوح تماما

   أضيق عرض 

  ٠ زان شجر–أ 

  ٠ زان غير مسندق  ب
 

  مم ) ١٥٠(

 مم ) ١٠٠(

  مم ) ١٢٠(

 مم) ١٠٠(

  مم ) ١٢٠(

 مم ) ١٠٠(

  مم ) ١٢٠(

 مم ) ١٠٠(

   العقد 

  

  ٠ عقد حافة ملتصقة  أ 

 ٠لتصقة نسبياً  عقد حافة م ب 

 ٧٠(غير مسموح بوجودها على الوجه فى         

من قطع العينة ويسمـح بوجودهــا فـى        ) 

  من قطع العينة  )٣٠(

غير مسموح بوجودها علـى الوجـه فـى         

 من قطع العينة ويسمح بوجودهـا        )٥٠(

 من قطع العينة   ) ٥٠(فى      

 ) ٣٠(غير مسموح بوجودها على الوجه فـى        

من  ) ٧٠(ة ويسمح بوجودها فى     من قطع العين  

 قطع العينة  

 مسموح بها بغير حدود

  العقد الميتة جـ 
 )٧٠(غير مسموح بوجودها على الوجه فى       

 )٣٠(من قطع العينـة ومسمـوح بهـا فى       

غير مسموح بوجودها علـى الوجـه فـى         

) ٥٠( فى    من قطع العين مسموح    )٥٠(

  )٣٠(غير مسموح بوجودها على الوجه فـى        

 مـن   )٧٠(من قطع العينة ومسموح بها فـى        

مسموح بها بشرط حـدوث انكمـاش حجمـي         

   ) ٤( ملحوظة 
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من العينة بشرط حـدوث انكمـاش حجمـي         

  ) ٤( ملحوظة 
 

من العينة بشرط حدوث انكمـاش حجمـي        

  ٠ ) ٤( ملحوظة    

  
 

(  حجمي ملحوظـة     شالعينة بشرط حدوث انكما   

٤  (   
 

 

  العقد المتعفنة د 

 ) ٧٠(وح بوجودها على الوجه فى      غير مسم 

 )٣٠( من قطع العينة ومسموح بها فى حدود   

من العينة بشرط حـدوث انكمـاش حجمـي         

   ) ٤( ملحوظة 
 

غير مسموح بوجودها علـى الوجـه فـى         

   من قطع العينة )٥٠(

 مـن العينـة     )٥٠(مسموح بها فى حدود     

 ٤( بشرط حدوث انكماش حجمي ملحوظة      

 (  
 

 ) ٣٠(ها على الوجه فـى    غير مسموح بوجود  

 ) ٧٠( من قطع العينة ومسموح بها فى حدود        

من العينة بشرط حدوث انكماش حجمي ملحوظة       

 )٤(  

 مسموح بها مع وجود انكماش حجمي 

 يسمح بها فى نفس الحدود المسموح بها بالنسبة للعقد المنفردة  تجمع عقد دبوسيه هـ 

   االنفصاالت 

  

 ثلجية انفـصاالت حلقيـة،      شقوق( قلب  انفصاالت بال 

  )انفصاالت نجمية

  

  

  
 

 مـن القطـع     ) ٧٠(غير مسموح بها فـى      

 مـن   )٣٠(الخاصة بالعينة ومسموح بها فى      

العينة إذا كان جهة الوجه ، مع حدوث انكماش         

 ٠ ) ٤( حجمى ملحوظة 

مسموح به إذا كان جهة الوجه مع حـدوث         

 ٠ ) ٤( انكماش حجمى ملحوظـة  

(  جهة الوجه كما انه يحدث انكماش فى الحجم اذا كان قريبا من الوجه ملحوظة                مسموح به إذا كان   

٠ ) ٤ 

  غير مسموح بها  غير مسموح بها  )فزور(  تشققات  
  مسموح بها أحيانا

   )٥( ملحوظة 
  مسموح بها

   األلياف 

يتم تقدير ميلل األلياف بالعين المجردة ما لـم يكـن            ( 

  )مخالف لشروط العقد 

  اف ميلل األلي 

  

  

  

  

  تقريبا مستقيمة

  

  

  

  )إذا كان طفيفا( يسمح بميلل 

  

  

  

  )إذا كان طفيفا ( يسمح بميلل 

  

  

  

  ال يتم أخذه فى االعتبار 

 غير مسموح بها غير مسموح بها  األلياف المجعدة 
مسموح بها نسبيا مع حدوث انكماش حجمي  

 )٥ ، ٤(ملحوظة 
  مسموح بها

 

مسموح بها باإلضافة لحدوث      مسموح بها باإلضافة لحدوث انكماش حجميمسموح بها باإلضافة لحدوث انكمـاش        العينة  )٧٠(غير مسموح بها  فى   



  

                                                                                                            

  
/ 

/  

   الجيوب القلفية 

 )قة سطحية أو متعم ( 

من العينة مع    ) ٣٠( ومسموح بها فى    

  حدوث انكماش حجمي

 ٠ ) ٤ ، ١(ملحوظة 

  ٠ ) ٤ ، ١(حجمي ملحوظة         
 

  ش حجميانكما ٠ ) ٤ ، ٢(ملحوظة 

  )٤ ، ٣(ملحوظة 

  غير مسموح به   العفن المبكر 
مسموح به مع انكمـاش فـى الحجـم         

  )٤ ، ١(ملحوظة 
   )٤ ، ٢(مسموح به مع حدوث انكماش حجمى ملحوظة 

مسموح بـه مـع حـدوث       

 ، ٣(انكماش حجمي ملحوظة 

٤(   

   )٤ ، ٢    (مسموح بها مع انكماش حجمي ملحوظة      غير مسموح به  غير مسموح به   العفن 

مسموح بهـا مـع انكمـاش       

 ،  ٣(حجمي ملحوظة                 

٤(   

  غير مسموح به  ٠ هجوم الناخرات الخشبية  
مسموح به مع حدوث انكماش حجمـى       

   )٤ ، ١(ملحوظة 
  مسموح به   )٤ ، ٢(مسموح به مع حدوث انكماش حجمى ملحوظة 

 يجب أن يتم ذكرة فى العقد  االلتواء 

 بالقلب األحمر إذا كان ضئيالً ومنتظم طبقاً للحدود التاليةيسمح به  غ األصبا 

  مسموح بها بال حدود   من عرض القطعة٣٣   من عرض القطعة٢٥   من القطعة٢٠   قلب أحمر جاف 

 باستثناء القلب األحمر المعروف فيما يلي تكون كلل الخصائص المذكورة عالية صالحة فى كلل درجة

 خصائص الجودة الدرجة

 F.B.2.Rزان احمر درجة ثانية  F.B.1.Rزان احمر درجة أولى  F.B.A.Rن ممتاز احمر زا

   قلب احمر جاف 

  قلب احمر غير جاف 

  منتظم وطفيف

 غير مسموح

  بقع حمراء غير محدودة

 غير مسموح

  بقع حمراء غير محدودة

 غير مسموح

   ) : ١( ملحوظة 

   ٠)عيب واحد للوح (  الملحوظة فى القطعة تكون مسموحا فقط بأحد العيوب المذكورة عند تلك

   ) :٢( ملحوظة 

  ٠يكون مسموحا بحد أقصى عيبين من تلك المذكورة فى القطعة الواحدة 
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  : )٣( ملحوظة  

  ٠عيوب من تلك المذكورة فى القطعة الواحدة  ) ٣( يكون مسموحا بحد أقصى 

   : )٤( ملحوظة 

    ٠)الخصم في الحجم ( ة االنكماش الحجمى يتم االتفاق بين البائع والمشترى على نسب

  : )٥( ملحوظة 

 اصطالح مسموح به جزئيا يعنى أن تلك العيوب تكون محصورة فى عدد محدود من القطع طبقا لالستخدامات التجارية 

  

   )٥ ١يستخدم البنود من )  (  غير مجفف –الحالة الخضرية ( التدرج الظاهري أللواح خشب الزان المسندق   ) ٥( جدولل 

  الدرجـــــة

 F.FA وحدة التدريج خصائص الجودة

  ممتاز أربعة اوجه مجهزة) أ ( زان 

F.F.1  

  اوجه مجهزة ) ٤ ٣(زان درجة أولى من 

F.F.2  

 اوجه مجهزة ) ٣ – ٠( زان درجة ثانية من 

 الحد األقصى للقبولل 

  عقد نامية جافة مرتبطة بالنسيج

  على الوجه األفضلل  أ

أو قطعـة   ( متر طولي   

 ) متر ١طولها اقلل من 
 غير مسموح غير مسموح

( عقدة تمثلل ثلث عرض اللـوح               ) ٣(مسموح بعدد   

 ) مم ٤٠بحد أقصى 

ـ  ( متر طولي      على الوجه المقابلل  ب  ةأو قطع

  )متر ١طولها اقلل من 

كون علـى   عقدة تمثلل ربع عرض اللوح ت      ) ٢( مسموح بعدد    غير مسموح

   ) ١(  أو على الحافة ملحوظة هالوج

بحـد ( عقدة تمثلل ثلث عرض اللوح      ) ٣(مسموح بعدد   

  ٠)  مم ٤٠أقصى 

   على األحرف جـ
أو قطعـة   ( متر طولي   

  ) متر ١طولها اقلل من 
 غير مسموح

عقدة تمثلل ربع عرض اللوح تكون علـى         ) ٢( مسموح بعدد   

   )٦( الوجه أو على الحافة ملحوظة 

بحد أقصى  ( عقدة من سمك اللوح        ) ٣( وح بعدد   مسم

  ) مم ٤٠



  

                                                                                                            

  
/ 

/  

 عقدة ناميـة جافـة مرتبطـة         

  جزئيا بالنسيج

   الوجه األفضلل أ 

  

  

  قطعة

  

  

 غير مسموح به

  

  

 غير مسموح به

  

  

 غير مسموح به

  غير مسموح به  غير مسموح به  غير مسموح به  قطعة   على األحرف ب 

  غير مسموح به  ر مسموح بهغي  غير مسموح به  قطعة   عقدة متعفنة 

  غير مسموح به  غير مسموح به  غير مسموح به  قطعة   انفصاالت 

  مسموح به  غير مسموح به  غير مسموح به  قطعة  )فزور (  تشققات  

  مسموح به  مسموح بها أحيانا   غير مسموح به  قطعة  سطحية)فزور(تشققات   

   األلياف 

   ألياف مغزلية أ 

  ألياف مجعدة ب 

  

  قطعة

  طعةق

  

  غير مسموح بها

  غير مسموح بها

  

  غير مسموح بها

  غير مسموح بها

  

  مسموح به

  مسموح به

   جيوب قلفية 

   جيوب سطحية أ 

   جيوب متعمقة ب 

  

  قطعة

  قطعة

  

  غير مسموح به 

  غير مسموح به

  

  غير مسموح به

  غير مسموح به

  

  غير مسموح به

  غير مسموح به



  

                                                                                                            

  
/ 

/  

   هجوم الناخرات الخشبية 

  ية ثقوب سطح أ 

   ثقوب عميقة ب 

  

  قطعة

  قطعة

  

  غير مسموح بها

  غير مسموح بها

  

  غير مسموح بها

  غير مسموح بها

  

  غير مسموح بها

  غير مسموح بها

  غير مسموح بها  غير مسموح بها  غير مسموح بها  قطعة   ثقوب بيضاء جـ 

  خصائص النشر 

   نشر القلب 

   نشر خارج القلب 

   صفاطه 

  

  قطعة

  قطعة

  قطعة

  

  ح بهغير مسمو

  غير مسموح به

  غير مسموح به

  

  غير مسموح

  غير مسموح

  غير مسموح

  

  يسمح بدون تشقق

  يسمح بدون تشقق

  اقلل من ثلث سمك القطعة

   االلتواء 

   تقوس أ 

  حلزوني ب

  متقعر جـ 

   التفاف د 

  

  قطعة

  قطعة

  قطعة

  قطعة

  

  م/مم  ) ١٥(

  م/مم )  ١٥(

  غير مسموح به

  غير مسموح به

  

  م/مم  )  ١٥(

  م/مم  )  ١٥(

  مسموح به

  مسموح به

  

  م/مم  )  ١٥(

  م/مم  )  ١٥(

  مسموح به

  مسموح به

   الصبغات 

   القلب األحمر 

  

  قطعة
  غير مسموح به

ال يسمح على األوجه الخالية من العيوب ويسمح به إذا كان 

  جافا على األوجه األخرى

  

  يسمح بها إذا كانت جافة



  

                                                                                                            

  
/ 

/  

   التلون 

وجود ألوان أو صـبغات فـى       ( 

  )لخشب ا

  

  

  قطعة
  غير مسموح به

ال يسمح على األوجه الخالية من العيوب ويسمح به إذا كان 

  جافا على األوجه األخرى

  

  يسمح بها إذا كانت جافة

  الدرجات

 

  الخصائص

  

 

  وحدة التدريج

 
  F-F-1-Rقلب أحمر درجة أولى   F-F-A-Rقلب أحمر درجة ممتازة 

 ماعدا القلب األحمر كلل الخصائص المشار أليها مثلل جميع الخصائص المذكورة عاليه يمكن تواجدها فى كلل درجة

 مسموح به مسموح به قطعة

   القلب األحمر 

   قلب احمر جاف أ 

 غير مسموح به غير مسموح به قطعة  قلب احمر غير جاف  ب 

  

   ) : ٦( ملحوظة 

   ٠ى هذا العينة من القطع ف٪٢٥يمكن تواجد الخصائص المذكورة فى هذه الملحوظة فى 

  

  

  

  



  

                                                                                                            

  
/ 

/  

   )٥ إلى ١من (و تستخدم مع البنود )  ٢±١٢( محتوى رطوبة ( التدرج الظاهري الخشاب الزان المجهزة  ) ٣( جدولل 

 الدرجة

ممتاز أربعة  اوجه ) أ ( زان 

  F.D.Aمجهزة 

 

اوجه  ) ٤ ٣( زان درجة أولى من 

  F.D.1مجهزة 

 

اوجه  ) ٤ – ٠(زان درجة ثانية من 

  F.D.2مجهزة 

  

 وحدة التدريج الخصائص

 الحد األقصى للقبولل

   عقد نامية جافة مرتبطة بالنسيج 

  على الوجه األفضلل أ 

 ١أو قطعة طولها اقلل من      ( متر طولي   

 )متر 
 غير مسموح  غير مسموح

  عقدة تمثلل ثلث ) ٣( مسموح بعدد 

 ) مم ٤٠بحد اقصى ( عرض اللوح 

   على الوجه المقابلل ب 
 ١ أو قطعة طولها اقلل من       (متر طولي   

 ) متر 
 غير مسموح

عقدة تمثلل ربع عرض ) ٢(مسموح بعدد 

اللوح تكون على الوجه أو على الحافة 

 )٧( ملحوظة 

عقدة تمثلل ثلث عرض  ) ٣(مسموح بعدد 

 )مم٤٠بحد اقصى (اللوح 

   على األحرف جـ 
 ١أو قطعة طولها اقلل من      ( متر طولي   

 )متر 
 غير مسموح

عقدة من ربع عرض ) ٢ (مسموح بعدد 

اللوح تكون على الوجه أو على الحافة 

 )٧( ملحوظة 

عقد من سمك عرض ) ٣( مسموح بعدد 

 )مم٤٠اللوح أقصى 

 عقدة نامية جافـة مرتبطـة جزيئـا          

  بالنسيج

  على الوجه األفضلل أ 

  

  

 قطعة

  

  

 غير مسموح بها

  

  

 غير مسموح بها

  

  

 غير مسموح بها



  

                                                                                                            

  
/ 

/  

 غير مسموح بها غير مسموح بها غير مسموح بها عةقط   على الوجه المقابلل ب 

 غير مسموح بها غير مسموح بها غير مسموح بها قطعة   على األحرف جـ 

 غير مسموح بها غير مسموح بها غير مسموح بها قطعة   عقدة متعفنة د 

 غير مسموح بها غير مسموح بها غير مسموح بها قطعة   انفصاالت 

 مسموح بها غير مسموح بها غير مسموح بها قطعة  )فزور (  تشققات  

 مسموح بها )٢( يسمح به أحيانا طبقا للملحوظة رقم  غير مسموح بها قطعة   تشققات سطحية 

   األلياف 

   ألياف مغزلية أ 

  

 قطعة

  

 غير مسموح بها

  

 غير مسموح بها

  

 مسموح بها

 مسموح بها غير مسموح بها غير مسموح بها قطعة   ألياف مجعدة ب 

   جيوب قلفية 

   جيوب سطحية 

   جيوب متعمقة  

  

  قطعة

 قطعة

  

  غير مسموح بها

 غير مسموح بها

  

  غير مسموح بها

 غير مسموح بها

  

  غير مسموح بها

 غير مسموح بها



  

                                                                                                            

  
/ 

/  

   هجوم الناخرات الخشبية  

   ثقوب سطحية أ 

   ثقوب عميقة ب 

   ثقوب سوداء جـ 

   ثقوب بيضاء د 

  

  قطعة

  قطعة

  قطعة

 قطعة

  

  وح بهاغير مسم

  غير مسموح بها

  غير مسموح بها

 غير مسموح بها

  

  غير مسموح بها

  غير مسموح بها

  غير مسموح بها

 غير مسموح بها

  

  غير مسموح بها

  غير مسموح بها

  غير مسموح بها

 غير مسموح بها

   خصائص النشر  

   نشر القلب أ
 يسمح بدون تشقق غير مسموح به غير مسموح به قطعة

 يسمح بدون تشقق غير مسموح به غير مسموح به قطعة  ب خارج نشر القل ب 

 غير مسموح به غير مسموح به قطعة   صفاطه جـ
يسمح بحد أقصى ثلث سمك 

 القطعة 



  

                                                                                                            

  
/ 

/  

   االلتواء 

   متقوس أ 

   حلزوني ب 

   متقعر جـ 

   التفاف د 

  

  قطعة

  قطعة

  قطعة

 قطعة

  

  م/مم) ٥(

  م/مم) ٥(

  غير مسموح به

 غير مسموح به

  

  م/مم) ٥(

  م/مم) ٥(

  مسموح به

 مسموح به

  

  م/مم) ١٠(

  م/مم) ١٠(

  مسموح به

 مسموح به

   الصبغات 

   القلب األحمر 

  

  

 قطعة

  

  

 غير مسموح به

غير مسموح على الوجه الخـالي      

من العيوب ويسمح به على االوجة      

 األخرى

  

  

 يسمح به إذا كان جافا

  

   التلون 

  

  

 غير مسموح به قطعة

غير مسموح على الوجه الخـالي      

 العيوب ويسمح به على االوجة      من

  األخرى
         يسمح به إذا كان جافا
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/  

                       قلب أحمر درجة F-F-A-R                                           قلب أحمر درجة ممتازة 

                             F-F-1-Rممتازة 

 التدريج                                                                        الدرجة    وحدة 

   الخصائص

  

                             ماعدا القلب األحمر كلل الخصائص المشار أليها مثلل جميع الخصائص المذكورة عاليه يمكن    القلب األحمر أ 

 تواجدها فى كلل درجة

 يسمح به يسمح به قطعة ف قلب احمر جا ب 

 غير مسموح به غير مسموح به قطعة  قلب احمر غير جاف جـ 

  

   ) :٧( ملحوظة 

   ٠ من القطع فى هذه العينة ٢٥يمكن تواجد الخصائص المذكورة فى هذه الملحوظة بنسبة 

  



      

-    

 warp التواء 

 shacks انفصاالت

 grain ألياف

 Curly grain ألياف مجعدة

 Spiral grain ألياف مغزلية 

 Bark pocket جيوب قلفية 

 checks )فزور ( تشققات 

 wane صفاطه 

 Boxed heart نشر القلب 

 Exboxed heart نشر خارج القلب 

  

  المراجع–٧

  ١٩٩٦ / ١ ٩٧٥المواصفات األوروبية البريطانية رقم 
BS EN 975 -1 / 1996  
Swan Timber  -Appearance grading of hard wood  
Part 1 : Oak and beech  

  الجهات التي شاركت فى وضع هذه المواصفة  ٨

   ٠شركة التطبيقين لألخشاب 

   ٠الشركة التجارية لألخشاب 

  ٠) وددكو ( شركة الجمهورية العامة لإلسكان والمقاوالت 

 ٠) موبيكا ( شركة نجارة المباني العصرية 

  ٠شركة نجع حمادى لتصنيع وانتاج األخشاب 

 ٠حة الرقابة الصناعية مصل

  ٠المجلس السلعي لمنتجات لألخشاب 

  ٠ كلية الهندسة –مركز تنمية الصناعات الصغيرة 

  ٠هيئة الرقابة على الصادرات والواردات 
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