
                                                                                       

 

1 

 

 نوع الخشب

 .يُعرف أيًضا باسم الخشب األبيض أو شجرة التنوب أو الصنوبر الفضي األوروبي .(.Picea abies / Abies spp) شجرة التنوب األوروبية

 لمواقعا

 .أوروبا، بما في ذلك غرب روسيا وكندا والواليات المتحدة

 ستخدام ا

لنقالة تُستخدم شجرة التنوب في مجموعة متنوعة من األغراض التي تتراوح بين أعمال البناء وقطع األشجار والبناء الداخلي والنجارة والمنصات ا

ان والعود والصناديق صغيرة و الصناديق الكبيرة و حتى لالستخدام المتخصص للغاية في تصنيع الطائرات الخشبية واآلالت الموسيقية )البيانو والكم

 .والقيثارات(

في االستخراج   تتم معالجتها بسهولة باستخدام اآلالت واألدوات اليدوية. يتم لصقها وتثبيتها بسهولة و تلوينها وتسميرها بسهولة. يمكن استخدام لحاءه

 .ق والخشب الرقائقي واأللواح الليفية والكرياتالتانين أو كوقود حيوي. تُستخدم بقايا من تقطيع الخشب )نشارة الخشب( في إنتاج الخشب التدفئة والور 

 مظهر

متًرا(. يتنوع اللون من األبيض الكريمي إلى البني المصفر الباهت باختالفات صغيرة   70إلى    24قدًما )  230إلى    80يتراوح ارتفاع األشجار من  

 .عم. شجرة التنوب لديها قوة متوسطة في االنحناء والسحقبين المادة الخارجية قلب الخشب. الجذع لديه االتجاه الصحيح لأللياف مع نسيج نا

 3كجم / م  470-420كثافة التجفيف بالهواء تتراوح بين 

 ٪ 20-18عندما يكون محتوى الرطوبة   - 3كجم / م  390تبلغ الكثافة عند التجفيف في الفرن حوالي 

 مم  2 -التسامح سمك وعرض: +/
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 27 )رطل لكل معدل مكعب(٪ 12الكثافة عند محتوى رطوبة 

 :االنحناء الثابت

 ميجا باسكال ( MPa  إجهاد األلياف النسبي عند رطل )رطل بوصة مربعة و

6100 

42 MPa ميجا باسكال 

 :االنحناء الثابت

 ميجا باسكال ( MPa  نموذج التمزق )رطل بوصة مربعة و

10400 

72 MPa ميجا باسكال 

 :االنحناء الثابت

 باسكال غيغا  ( GPa  )ألف جنيه / بوصة مربعة و المرونةمعامل 

 K1460 

10 GPa باسكال  غيغا 

 :ضغط األلياف المتوازي

 ميجا باسكال ( MPa  )رطل بوصة مربعة و إجهاد األلياف عند الحد النسبي

4200 

29 MPa ميجا باسكال 

 :ضغط األلياف المتوازي

 ميجا باسكال ( MPa  أقصى قوة تكسير )رطل بوصة مربعة و

5500 

38 MPa ميجا باسكال 

 :ضغط األلياف العمودي

 ميجا باسكال  ( MPa  )رطل بوصة مربعة و

810 

5,6 MPa ميجا باسكال 

 قوة القص موازية في األلياف: 

 ميجا باسكال ( MPa  )رطل بوصة مربعة و

1030 

7 MPa ميجا باسكال 

 500 صالبة )يجب أن تكون الحمولة بالجنيه(  

 :قوة األلياف الموازية لأللياف

 )نموذج التمزق( 

10400 

72 MPa ميجا باسكال 

 : قوة األلياف

 األلياف العمودية )رطل / بوصة مربعة( 

131 

0,9 MPa ميجا باسكال 

 

 


