



















































































































































































































































	الاخشاب
	الاخشاب
	الأخشاب
	الأخشاب الطبيعية
	الأخشاب الطبيعية
	الأخشاب الطبيعية
	الأخشاب الطبيعية
	الأخشاب الطبيعية
	الأخشاب الطبيعية
	الأخشاب الطبيعية
	الأخشاب الطبيعية
	الأخشاب الطبيعية
	الأخشاب الطبيعية
	الأخشاب الطبيعية
	الأخشاب الطبيعية
	الأخشاب الطبيعية
	الأخشاب الطبيعية
	الأخشاب الطبيعية
	الأخشاب الطبيعية
	الأخشاب الطبيعية
	الأخشاب الطبيعية
	الأخشاب الطبيعية
	الأخشاب الطبيعية
	الأخشاب الطبيعية
	الأخشاب الطبيعية
	الأخشاب الطبيعية
	الأخشاب الطبيعية
	الأخشاب الطبيعية
	الأخشاب الصناعية
	Slide Number 28
	Slide Number 29
	 :I-joist *�
	:Glulam *الأخشاب المصفحة �
	Slide Number 32
	:LVLالأخشاب ذات القشرة المصفحة
	Slide Number 34
	PSL
	  في درجات السلالمPSL 
	*القشرة الصناعية متعددة الطبقات:�
	:OSB *
	*مميزاته:�
	 �*استخداماته:
	 كبطانة للأرضياتOSB 
	Slide Number 42
	في الأثاث  OSB
	:Waferboard  & Particleboard *�
	Slide Number 45
	مكسو ميلامين Particleboard
	*الاستخدامات:�
	نماذج للأثاث
	Slide Number 49
	Slide Number 50
	Slide Number 51
	*مركب الخشب و البلاستيك :�
	في الأرضيات   WPC
	في الأثاث و خارجيا
	*مميزاته:�
	Slide Number 56
	الخشب الحبيبي
	Slide Number 58
	Slide Number 59
	Mdf*
	MDF
	الخشب المضغوط ( الهاردبورد)
	نماذج للهاردبورد
	Slide Number 64
	PLYWOOD
	القشرة الخشبية
	لخشب الرقائق =الأبلكاج
	رقائق فنلندي مغشي بالفينول
	خشب اتيكوبورد �
	الألواح السدية = الكونتريلاكية
	تصنيع الأخشاب
	تصنيع الأخشاب الطبيعية
	تصنيع الأخشاب الطبيعية
	تصنيع الأخشاب الطبيعية
	تصنيع الأخشاب الطبيعية
	تصنيع الأخشاب الطبيعية
	تصنيع الأخشاب الطبيعية
	تصنيع الأخشاب الصناعية
	تصنيع الأخشاب الصناعية
	تصنيع الأخشاب الصناعية
	آفات الأخشاب
	آفات الأخشاب
	آفات الأخشاب
	آفات الأخشاب
	آفات الأخشاب
	آفات الأخشاب
	آفات الأخشاب
	آفات الأخشاب
	آفات الأخشاب
	آفات الأخشاب
	آفات الأخشاب
	آفات الأخشاب
	آفات الأخشاب
	آفات الأخشاب
	آفات الأخشاب
	آفات الأخشاب
	آفات الأخشاب
	آفات الأخشاب

	الخشب
	المقدمة ..
	Slide Number 2
	تركيب الخشب..
	مصادر الخشب ..
	مميزات الأخشاب ..
	عيوب الأخشاب ..
	عيوب الخشب ..
	عيوب الخشب 
	أنواع الأخشاب ..
	Slide Number 10
	Slide Number 11
	Slide Number 12
	Slide Number 13
	Slide Number 14
	Slide Number 15
	Slide Number 16
	Slide Number 17


	الخشب
	الأخشــــاب
	��      �أولاً : الأخشاب الطبيعية :�  تقسم من حيث الصلابة إلى:�  .أخشاب طرية مثل الخشب الأبيض وخشب السويد�أخشاب متوسطة الصلابة مثل خشب الزيتون .�أخشاب صلبة مثل البلوط والماهجوني والزان والآرو .��
	      مميزات الخشب الطبيعي القاسي
	ثانياً : الأخشاب المصنعة: ��تصنع الأخشاب المصنعة من فضلات الأخشاب الطبيعية ��أنواع الأخشاب المصنعة:��خشب الابلكاج (الفانير).�خشب الساندويش (اللاتيه).�.(MDF) الخشب المضغوط
	Slide Number 5
	Slide Number 6
	�
	�
	�
	�
	Slide Number 11


