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Eισαγωγ
Σκοπς της παροσας δηµοσευσης εναι να παρσχει
µια απλουστευµνη αλλ και επισταµνη εξγηση των
καννων ταξινµησης της αµερικανικς σκληρς
ξυλεας. Kαθιερθηκαν πριν απ 100 χρνια και πλον
απ την ττε νεοδηµιουργηθεσα National Hardwood
Lumber Association (NHLA). Σµερα, η NHLA έχει πάνω
απ
2000 µέλη παγκοσµίως, ενώ οι καν νες της
συνεχίζουν να αποτελούν το εθνικ πρ τυπο για τη
βιοµηχανία ξυλείας των HΠA και να συνιστούν τη βάση
ταξιν µησης της εξαγώγιµης ξυλείας.

H σκληρή ξυλία ταξινοµείται συνήθως βάσει του µεγέθους
και του αριθµού των κοµµατιών που µπορούν να ληφθούν
απ µια σανίδα ταν κβεται και χρησιµοποιείται στην
κατασκευή ενς προϊντος απ σκληρ ξύλο. Oι καννες
ταξινµησης NHLA σχεδιάστηκαν µε γνώµονα το εµπριο
επίπλων ώστε να παρέχουν ένα µετρήσιµο ποσοστ
καθαρού, απηλλαγµένου ελαττωµάτων ξύλου για κάθε
ποιτητα. Oι ανώτερες ποιτητες παρέχουν στον χρήστη
µακριά καθαρά κοµµάτια, ενώ οι ποιτητες Common είναι
σχεδιασµένες έτσι ώστε να επαναπρίζονται σε πιο κοντά
καθαρά κοµµάτια.

Tο ξύλο είναι ένα φυσικ υλικ και λγω της ιδιαίτερης
φύσης του µπορεί να έχει διάφορα χαρακτηριστικά
και ελαττώµατα που χρειάζεται να είναι κατανοητά και
να λαµβάνονται υπψη σε κάθε δεδοµένη εφαρµογή.
Η ταξινµηση της πριστής ξυλείας σε κατηγορίες
ανάλογα µε την επεξεργασία της βοηθά στον
προσδιορισµ σε µεγάλο βαθµ της αξίας και της
εν δυνάµει πιθανής χρήσης κάθε σανίδας πριστής
ξυλείας.

Oι ανώτερες ποιτητες, στις οποίες περιλαµβάνονται οι
FAS, FAS-One-Face (FAS/1F) και Selects, προορίζονται
κυρίως για µακριές καθαρές κορνίζες, ξυλουργικά
προϊντα πως κάσες θυρών, είδη εσωτερικής
αρχιτεκτονικής, καθώς και για εφαρµογές επιπλοποιίας,
στις οποίες απαιτείται υψηλ ποσοστ µακριών πλατιών
κοµµατιών.
Oι ποιτητες Common, πρωτίστως οι Number 1 Common
(No. 1C) και Number 2A Common (No. 2AC), προορίζονται
περισστερο για ντουλάπια κουζίνας, για τα περισστερα
τµήµατα επίπλων και για πατώµατα. Aξίζει να σηµειωθεί
το γεγονς τι άπαξ και επαναπρισθούν, τα κοµµάτια που
λαµβάνονται απ τις ποιτητες Common είναι το ίδιο
καθαρ ξύλο µε τις ανώτερες ποιτητες αλλά σε
µικρτερα (πιο κοντά και/ή στεντερα) κοµµάτια. H
ποιοτική ονοµασία χαρακτηρίζει απλώς το ποσοστ του
καθαρού ξύλου στη σανίδα, χι µως την συνολική
εµφάνιση.

Oι καννες ταξινµησης NHLA παρέχουν στον
αγοραστή και στον πωλητή τη δυναττητα χρήσης µιας
κοινής γλώσσας στις αγοραπωλησίες σκληρής ξυλείας.
Aν και οι καννες ταξινµησης NHLA προορίζονται για
την αγορά των HΠA, µια σχετική γνώση αυτών είναι
απαραίτητη για τους αγοραστές παγκοσµίως για να
πετύχουν τον προσδοκώµενο απ αυτούς βαθµ ποιτητ.
H
ποιτητα
της
ξυλείας
που
αγοράζεται
απ ένα κατασκευαστή προσδιορίζει τσο το κστος
σο και το συντελεστή φύρας που επιτυγχάνονται.
Eπειδή οι ποιτητες βασίζονται στο ποσοστ καθαρού
ξύου στη σανίδα, πολλά απ τα µορφα, φυσικά
χαρακτηριστικά που υπάρχουν σε σκληρά ξύλα δεν
λαµβάνονται υπψη στον υπολογισµ της καθαρής
απδοσης. Tο γεγονς αυτ καθίσταται εµφανές
απ φωτογραφικές απεικονίσεις των βασικών ποιοτήτων,
για 10 κύρια είδη αµερικανικής σκληρής ξυλείας,
που περιλαµβάνονται στην παρούσα έδοση.

Tα αµερικάνικα δάη σκληρής ξυλείας των εύκρατων
περιοχών είναι τα µεγαλύτερα του είδους τους στον
κσµο, µε σηµαντικ ιστορικ αειφορίας. H εξερεύνηση
των ποιοτήτων Common, που είναι δυνατν, είναι
ανεκτίµητη στην επίτευξη απδοσης τσο οσον αφορά το
κστος οσο και την απδοση. Oι προσπάθειες αυτές
βοηθούν πίσης να διασφαλιστεί η αειφορία των δασών
στο πέρασµα των γενεών.
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Mτρηση
Oι καννες ταξινµησης ξυλείας NHLA που έχουν υιοθετηθεί απ τη βιοµηχανία σκληρού ξύλου των
HΠA βασίζονται στο αυτοκρατορικ σύστηµα µετρήσεως µε ίντσες και πδια. Aντιθέτως, οι πλείστες
αγορές εξαγωγής είναι εξοικειωµένες µε το µετρικ σύστηµα. Eπιπλέον, οι καννες ποιτητας
αναπτύχθηκαν στη ξυλείας τυχαίου πλάτους και µήκους. Oποιαδήποτε προτίµηση σε συγκεκριµένες
προδιαγραφές θα πρέπει να συζητιέται πριν να δοθεί η παραγγελία.
Board foot (“Mετρικ π δι”)
Board foot (BF) είναι η µονάδα µέτρησης για τη σκληρή ξυλεία.
Ένα BF ισοδυναµεί µε 1 πδι µήκος x 1 πδι πλάτος x 1 ίντσα πάχος (1 πδι = 0,305 µέτρα, 1 ίντσα =
25,4 mm )
O τύπος για τον προσδιορισµ των Mετρικών ποδών (BF) σε µια σανίδα:
(Πλάτος σε ίντσες x µήκος σε πδια x πάχος σε ίντσες) δια 12
Tα ποσοστά καθαρού ξύλου που απαιτούνται για κάθε ποιτητα βασίζονται σε αυτή την 12' µονάδα
µέτρησης.
Mέτρο επιφανείας (Surface measure)
Mέτρο επιφανείας (surface measure/SM) το εµβαδν της επιφάνειας µιας σανίδας σε τετραγωνικά
πδια. Για να προσδιοριστεί το µέτρο επιφανείας, πολλαπλασιάζουµε το πλάτος της σανίδας σε ίντσες
επί
το
µήκος
της
σανίδας
σε
πδια
και
διαιρούµε
το
γινµενο
δια
του
12 στρογγυλοποιώντας προς τα πάνω ή προς τα κάτω στον πλησιέστερο ακέραιο αριθµ. Tο ποσοστ
καθαρού ξύλου που απαιτείται για κάθε ποιτητα βασίζεται στο µέτρο επιφανείας, χι στα µετρικά
πδια ‘BF’ και λγω τούτου λες οι σανίδες, άσχετα µε το πάχος, ταξινοµούνται µε τον ίδιο τρπο.
Oρισµένα παραδείγµατα υπολογισµών µέτρου επιφανείας είναι τα εξής:
6 1/ 2" x 8' ÷ 12 = 4 1/ 3 = 4' SM
8" x 12' ÷ 12 = 8' SM
10" x 13' ÷ 12 = 10 10/12 = 11' SM
8'
61⁄4"

Παράδειγµα SM και BF:
H παραπάνω σανίδα είναι πάχους 2", πλάτους 61/4" και µήκους 8'.
61/4" x 8' ÷ 12 = 41/ 4, έτσι το SM είναι 4'. Πολλαπλασιάζουµε το SM επί το πάχος 2" και το BF είναι 8'.
*ταν ετοιµάζουµε ένα φορτίο για εξαγωγή, οι σανίδες καταγράφονται βάσει πλάτους και µήκους.
Tυχαία πλάτη άνω ή κάτω της µισής ίντσας στρογγυλοποιούνται στην πλησιέστερη ακέραια ίντσα.
Πλάτη σανίδων που πέφτουν ακριβώς στη µισή ίντσα στρογγυλοποιούνται εναλλακτικώς προς τα πάνω
ή προς τα κάτω. Mήκη που πέφτουν µεταξύ ακέραιων ποδιών στρογγυλοποιούνται πάντοτε προς τα
κάτω στο πλησιέστερο ακέραιο πδι. Για παράδειγµα, σανίδα πλάτους 51/4" και µήκους 81/2" µαρκάρεται
ως 5" και 8'.
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Tυποποιηµένο πάχος για ακατέργαστη πριστή ξυλεία
Tα πάχη ακατέργαστης πριστής ξυλείας εκφράζονται τυποποιηµένα σε τέταρτα της ίντσας. Για
παράδειγµα, 1" = 4/4. Tο πλείστον της παραγωγής αµερικανικής σκληρής ξυλείας πριονίζεται µεταξύ 1"
και 2", αν και υπάρχουν διαθέσιµα και άλλα πάχη σε µικρτερες ποστητες. Tα τυποποιηµένα πάχη και
το ακριβές µετρικ τους ισοδύναµο εµφαίνονται κατωτέρω:
3/4
4/4
5/4
6/4

(3/4"
(1"
(11/4"
(11/2"

=
=
=
=

19,0
25,4
31,8
38,1

mm)
mm)
mm)
mm)

8/4
10/4
12/4
16/4

(2"
(2 1/2"
(3"
(4"

=
=
=
=

50,8
63,5
76,2
101,6

mm)
mm)
mm)
mm)

Tυποποιηµένο πάχος για πλανισµένη ξυλεία
*ταν ακατέργαστη πριστή ξυλία πλανίζεται σε ένα τελικ πάχος, ελαττώµατα πως σκασιµατάκια,
λεκέδες και στραβώµατα δεν λαµβάνονται υπψη στον καθορισµ της ποιτητας µιας σανίδας, εάν
αυτά µπορούν να αποµακρυνθούν κατά τη διεργασία του πλανίσµατος. Tο τελικ πάχος ξυλείας 11/2"
και λιγτερο µπορεί να προσδιοριστεί αφαιρώντας 3/16" απ το ονοµαστικ πάχος. Στην περίπτωση
ξυλείας 13/4" και παχύτερης, αφαιρούµε 1/4".
Mέτρηση φουρνιστής ξυλείας
Kαθαρή ποσ τητα: πραγµατικά Mετρικά πδια (BF) φουρνιστής ξυλείας µετρούµενα µετά το φουρνισµα
και την στρογγυλοποίηση των ιντζών (σελ. 3).
Mεικτή ή αφούρνιστη ποσ τητα: Tα πραγµατικά µετρικά πδια (BF) µετρούµενα πριν απ το φουρνισµ.
*ταν φουρνιστή ξυλεία πωλείται πάνω σε αυτή τη βάση, ο αγοραστής θα πρέπει να αναµένει να
παραλάβει περίπου 7% λιγτερα Mετρικά πδια (BF) λγω συρρίκνωσης κατά την ξήρανση.
Eκτίµηση των Mετρικών ποδών (BF) σε δέµα ξυλείας
H διαδικασία προσδιορισµού των σανιδποδων µιας σανίδας συνίσταται στον πολλαπλασιασµ του
µέτρου επιφανείας επί το πάχος. Mε τον ίδιο, πάνω-κάτω, τρπο µπορεί να εκτιµηθεί και ένα δέµα
ξυλείας. Πρώτον, υπολογίζεται το µέτρο επιφανείας µιας στρώσης σανίδων. Aυτ γίνεται
πολλαπλασιάζοντας το πλάτος του δέµατος, µείον κενά, επί το µήκος του δέµατος και διαιρώντας το
γινµενο δια 12. Eάν στο δέµα υπάρχουν διάφορα µήκη, χρησιµοποιείται ένα µέσο µήκος. Aπαξ και
γίνει εκτίµση µιας στρώσης, το γινµενο αυτ πολλαπλασιάζεται επί τον ολικ αριθµ των στρώσεων.
▼

Παράδειγµα:
Mέσο πλάτος µονάδας 40"
(ξυλεία µνο, αφού ληφθούν υπψη τα κενά µεταξύ των σανίδων)
Mήκος µονάδας 10'
40" x 10' = 400 ÷ 12

= 33,33

Πάχος ξυλείας 8/4

x2
= 66,66

Aριθµς στρώσεων

x 10
= 666,67
------------

Mετρικά πδια (BF) δέµατος κατ’ εκτίµηση 667 BF

Συντελεστές µετατροπής
1":
1m:
1.000 BF: (1MBF)

25,4 χιλιοστά (mm)
3,281 π δια (')
2,36 κυβ. µέτρα (m 3)

1m3:
1m3:

3

424 Mετρικά π δια (BF)
35,315 κυβ. π δια (cu.ft)
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FAS και FAS One Face (Selects)
FAS
H ποιτητα FAS, η οποία προέρχεται απ το «First And Seconds» (Πρώτα και δεύτερα), προσφέρει
στον χρήστη µακρυά, καθαρά κοµµάτια – προσφερµενα ιδιατέρως για υψηλής ποιτητας έπιπλα,
ξυλουργικές εργασίες εσωτερικού χώρου και συµπαγείς ξύλινες κάσσες. Tο ελάχιστο µέγεθος της
σανίδας είναι 6" πλάτος και πάνω και 8' µήκος και πάνω. H ποιτητα FAS περιλαµβάνει σειρά σανίδων
που δίνει απ 83 1/ 3% (10/12) έως 100% καθαρά κοµµάτια σε σχέση µε τη συνολική επιφάνεια της
σανίδας. Tα καθαρά κοµµάτια πρέπει να είναι µεγέθους κατ’ ελάχιστον 3"πλάτους µε 7'µήκος ή
4"πλάτους µε 5'µήκος. O δυνατς αριθµς αυτών των κοµµατιών εξαρτάται απ το µέγεθος της
σανίδας µε τις περισστερες σανίδες να δίνουν ένα έως δύο. Tο ελάχιστο πλάτος και µήκος ποικίλλει,
εξαρτώµενο απ το είδος και απ το εάν η σανίδα είναι αφούρνιστη ή φουρνισµένη. Kαι οι δύο ψεις
της σανίδας πρέπει να τηρούν την ελάχιστη απαίτηση για FAS.
12'
8"
10'
Σηµείωση: Eλάχιστη απδοση 831/ 3% κοµµάτια καθαρού ξύλου στη χειρτερη ψη της σανίδας.
12'
8"
5'

5'

FAS One Face (F1F)
H ποιτητα αυτή διατίθεται σχεδν πάντοτε µαζί µε FAS. H καλύτερη ψη πρέπει να πληρεί λες τις
απαιτήσεις FAS ενώ η χειρτερη ψη πρέπει να πληρεί λες τις απαιτήσεις της ποιτητας Number 1
Common, εξασφαλίζοντας έτσι στον αγοραστή µία τουλάχιστον ψη FAS. Συχνά, φορτία εξαγωγής
είναι µείγµα 80-20, µε ποσοστ 80% σανίδες FAS και 20% σανίδες F1F. Tα ποσοστά αυτά επαφίενται
αυστηρώς σε επιµέρους συµφωνία αγοραστή και πωλητή.
Selects
H ποιτητα αυτή είναι κατ’ ουσία ίδια µε την F1F εκτς απ το απαιτούµενο ελάχιστο µέγεθος
σανίδων. Στη Selects επιτρέπονται σανίδες 4" πλάτος και πάνω και 6' µήκος και πάνω. H ποιτητα
Selects προέρχεται εν γένει απ τις βρειες περιοχές των HΠA και διατίθεται επίσης σε συνδυασµ
µε ποιτητα FAS.
Συχνά, προς εξαγωγή φορτία ανωτέρων ποιοτήτων αναφέρονται απλώς ως FAS. H συνήθης
επιχειρηµατική πρακτική για την αµερικανική σκληρή ξυλεία είναι οι ανώτερες αυτές ποιτητες να
φορτώνονται µε κάποιο συνδυασµ. Σε στενή συνεργασία µε τον προµηθευτή ο αγοραστής µπορεί να
εξασφαλίσει τι θα παραλάβει την αναµενµενη ποιτητα. Aσχετα µε το αν η FAS συνδυάζεται µε F1F
(Face And Better) ή Selects (Sel And Better) κάθε σανίδα στο φορτίο πρέπει να έχει τουλάχιστον µια
ψη FAS.
▼

Ποι τητα prime: H ποιτητα αυτή αναπτύχθηκε απ την ποιτητα FAS για εξαγωγές. Φέρει
τετραγωνισµένες ακµές και είναι απηλλαγµένη ελαττωµάτων. H ελάχιστη καθαρή
απδοση είναι select και καλύτερη µε κύριο παράγοντα την εµφάνιση. Tο ελάχιστο µέγεθος των
σανίδων ποικίλλει, ανάλογα µε το είδος, την περιοχή και τον προµηθευτή.
Ποι τητα Comsel: H ποιτητα αυτή αναπτύχθηκε απ τις ποιτητες Number 1 Common και Selects. Για
εξαγωγές, η ελάχιστη καθαρή απδοση θα πρέπει να είναι Number 1 Common ή ελαφρώς καλύτερη µε
κύριο παράγοντα την εµφάνιση. Tο ελάχιστο µέγεθος των σανίδων ποικίλλει, ανάλογα µε το είδος, την
περιοχή και τον προµηθευτή.
Σηµείωση: Oι ροι Prime και Comsels δεν είναι τυποποιηµένοι ορισµοί NHLA και συνεπώς είναι εκτς
της επίσηµης σειράς καννων ταξινµησης NHLA.
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Nο. 1 Common και No. 2A Common
Number 1 Common (No. 1C)
H ποιτητα Number 1 Common αναφέρεται συχνά ως ποιτητα Cabinet στις HΠA λγω της της για
τυποποιηµένα
µεγέθη
θυρών
ντουλαπιών
κουζίνας
που
χρησιµοποιούνται
στις Hν. Πολιτείες. H Number 1 Common χρησιµοποιείται επίσης ευρέως στην κατασκευή µερών
επίπλων για τον ίδιο αυτ λγο. H ποιτητα Number 1 Common περιλαµβάνει σανίδες που είναι
τουλάχιστον 3" πλάτος και 4' µήκος και δίνει κοµµάτια καθαρής ψης απ 66 2/ 3% (8/12) µέχρι, µη
συµπεριλαµβανοµένης, της ελάχιστης απαίτησης για FAS (8 3 1/ 3%). Tα µικρτερα επιτρεπµενα
κοµµάτια είναι 3" επί 3' και 4" επί 2'. O αριθµς των καθαρών αυτών κοµµατιών καθορίζεται απ το
µέγεθος της σανίδας. Aµφ τερες οι ψεις της σανίδας πρέπει να πληρούν την ελάχιστη απαίτηση για
Number 1 Common.
12'
8"

6"
4'

6'

Σηµείωση: Eάν η καλύτερη ψη πληροί τις απαιτήσεις για FAS και η χειρτερη ψη τις απαιτήσεις για Number
1 Common, η ποιτητα έχει τη δυναττητα να χαρακτηριστεί F1F ή Selects.
12'
8"
4'

4'

Number 2A Common (No. 2AC)
H ποιτητα Number 2A Common αναφέρεται συχνά ως ποιτητα Economy στις HΠA λγω της τιµής
της και της της για µια µεγάλη σειρά µερών επίπλων. Aποτελεί επίσης την ποιτητα που προτιµάται απ
την αµερικανική βιοµηχανία πατωµάτων. H Number 2A Common περιλαµβάνει σανίδες που είναι
τουλάχιστον 3" πλάτος και 4' µήκος και δίνει κοµµάτια απ 50% (6 /12) µέχρι, µη συµπεριλαµβανοµένης,
της ελάχιστης απαίτησης για Number 1 Common (66 1/3%). Tο µικρτερο επιτρεπµενο κοµµάτι είναι 3"
επί 2' και ο αριθµς των κοµµατιών καθορίζεται απ το µέγεθος της σανίδας. Eάν η φτωχτερη ψη τις
ελάχιστες απαιτήσεις για Number 2A Common, δεν ενδιαφέρει ποια είναι η ποιτητα της καλύτερης
ψης.

12'
7'

4"

8"
4"

4"
4'

2'

Σηµείωση: Eάν η καλύτερη ψη τις απαιτήσεις είτε για FAS είτε Number 1 Common και η χειρτερη ψη
τις απαιτήσεις για Number 2A Common, η ποιτητα της σανίδας είναι Number 2A Common.
12'
8"
4"
3'

2'

4'

Yπάρχουν κατώτερες ποιτητες NHLA απ την Number 2A Common αλλά συνήθως µετατρέπονται σε
διαστασιακά µέρη, µέρη δαπέδων ή χρησιµοποιούνται εγχωρίως στις HΠA.

Oι τυποποιηµένες αυτές ποιτητες αποτελούν το πλαίσιο στο οποίο διενεργείται το εµπριο του
συνλου της αµερικανικής σκληρής ξυλείας. Eίναι σηµαντικ να σηµειωθεί τι µεταξύ πωλητή και
αγοραστή επιτρέπεται, ή και ενθαρρύνεται ακµη, κάθε εξαίρεση απ τους καννες αυτούς. Για πλήρη
περιγραφή των ποιοτήτων NHLA, βλ. “Rules for the Measurement and Inspection of Hardwoods and
Cypress”.
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Xαρακτηριστικ και ελαττµατα
Στις σελίδες που ακολουθούν εµφαίνονται χαρακτηριστικά που συναντώνται στα είδη της
αµερικανικής σκληρής ξυλείας. Mερικά είναι εγγενή σε ορισµένα είδη και άλλα είναι γενικής φύσεως.
Tα χαρακτηριστικά αυτά είτε απαντώνται φυσιολογικά στην ξυλεία είτε είναι αποτέλεσµα της
ξήρανσης. πως έχει ήδη αναφερθεί, οι ποι τητες βασίζονται στο ποσοστ καθαρού, απηλλαγµένου
ελαττωµάτων ξήλου στη σανίδα.
Oι καν νες ταξιν µησης NHLA επιτρέπουν τα ακ λουθα χαρακτηριστικά στα καθαρά κοµµάτα για
λες τις ποι τητες που έτσι δεν θεωρούνται ως ελαττώµατα.

KAP∆IA KAI ΣOMΦOΣ
Kαρδιά είναι το ώριµο ξύλο, το οποίο
συχνά είναι πιο σκούρο, εκτεινµενο απ
τον σοµφ µέχρι την ψίχα. Σοµφς είναι
το ανοικττερου χρώµατος ξύλο απ
µέσα απ τον φλοι µέχρι την καρδιά

MATI
Συστροφή ή περιδίνηση στα νερά του
ξύλου που δεν περιέχει ρζο

KOMMIOPAB∆ΩΣEIΣ
Xρωµατιστές εν είδει µεταλλικών
ραβδώσεις φυσιολογικά απαντώµενες
µνο στην κερασιά

METAΛΛIKEΣ PAB∆ΩΣEIΣ
Pαβδώσεις χρώµατος λαδί έως
µαυροκαστανές, οι οποίες συνήθως
ακολουθούν τα νερά του ξύλου

GLASSWORM
Tυχαία σαν µεταλλικά ίχνη. Συνήθως
απαντώµενα στο ∆εσποτάκι

ΣHMA∆I απ το πηχάκι (ΣTIKEP)
Tο σηµάδι που µένει στη σανίδα απ το
πηχάκι ξήρανσης, το οποίο µπορεί να
εξαλειφθεί µε το πλάνισµα

Σηµείωση: Aν και οι καν νες ταξιν µησης NHLA δεν λαµβάνουν υπ ψη τους τα ανωτέρω
χαρακτηριστικά ως ελαττώµατα για τις τυποποιηµένες ποι τητες, υπάρχουν ορισµένες
διαφοροποιήσεις στα πλαίσια επιµέρους ειδών. Για παράδειγµα, είδη πως το σκληρ Kελεµπέκι και το
∆εσποτάκι θεωρούνται προτιµ τερα εάν µεγάλο τµήµα της σανίδας είναι σοµφ ς (λευκ ) και πολύ
λίγο καρδιά. Tο αντίστροφο ισχύει για είδη πως η κερασιά, η δρυς και η καρυδιά. Eίναι σηµαντικ οι
αγοραστές να είναι εξοικειωµένοι χι µ νο µε κάθε είδος αλλά και µε τις περιοχές των HΠA που
φύονται. Tο κλίµα, το έδαφος και οι συνθήκες ανάπτυξης πως λ φοι και κοιλάδες, λα παίζουν
σηµαντικ ρ λο στην ανάπτυξη του δέντρου. πως αναφέρθηκε προηγουµένως, οι καν νες NHLA
αποτελούν το πλαίσιο των εµπορικών συναλλαγών. Περισσ τερες πληροφορίες για τα χαρακτηριστικά
κάθε είδους ανευρίσκονται σε άλλες τεχνικές εκδ σεις της AHEC.
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οι καν νες ταξιν µησης NHLA δεν επιτρέπουν τα ακ λουθα χαρακτηριστικά στα καθαρά κοµµάτια για
λες τις ποι τητες που έτσι θεωρούνται ως ελαττώµατα

ΘYΛAKAΣ ΦΛOIOY
Στρέβλωση γεµάτη µε φλοι στα νερά

PAMΦIΣMATA ΠOYΛIΩN
Mικρές κηλίδες στα νερά προερχµενες
απ ραµφίσµατα πουλιών που µερικές
φορές περιέχουν µη ανεπτυγµένο φλοι.
Eξαίρεση στον καννα αποτελούν η
άσπρη καρυδιά και η φτελιά

ΣKAΣIMO
Eπίµηκες άνοιγµα στην επιφάνεια της
σανίδας προερχµενο απ ταχύ ή
εσφαλµένη ξήρανση

ΣAΠIΣMA
Σκάσιµο της ξύλινης ουσίας απ µύκητες.
O αποχρωµατισµς του σοµφού αποτελεί
µια πρώτη ένδειξη

ΣAΘPOΣ POZOΣ
Kυκλική περιοχή που κάποτε αποτελούσε
τη βάση κλαδιού ή κλώνου µε κέντρο
απ ψίχα. (Σε ορισµένες περιπτώσεις
µπορεί να µην υπάρχει το ξύλο)

YΓIHΣ POZOΣ
Στερες ρζος στην επιφάνεια, χωρίς
ενδείξεις σαπίσµατος

ΣXIΣIMO
Eπιµκης διαχωρισµς του ξλου
δηµιουργοµενος καθς το ξλο
ξηρανεται. O διαχωρισµς µεταξ των
ετσιων δακτυλων καλεται ρωγµ

KHΛI∆A απ το Πηχκι
Γκρζα συνθως κηλδα προερχµενη απ
το πηχκι (Στκερ) που χρησιµοποιονται
στην ξρανοη

ΛEIΨA∆A
Φλοις  $λλειψη ξλου προκαλοµενη
απ τον στρογγυλ χαρακτρα του
δ$ντρου  του κορµο

TPYΠEΣ απ ΣKOYΛIKI
Tρύπες στο ξύλο µεγέθους απ 1/16" έως
1
/4"

ΨIXA
O µικρς µαλακς πυρήνας στο δοµικ
κέντρο του δέντρου

TPYΠEΣ ΠPONYMΦΩN
Tρύπες µεγαλύτερες απ 1/4"
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Kοιν ονοµασα:

American ash (∆εσποτκι)

Aλλα ονµατα: Bρεια µελα, Nτια
//

FAS

No. 1C

No. 2AC

8

Fraxinus spp
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Kοιν ονοµασα:

American cherry (Kερασι)

Aλλα ονµατα: Aµερικανικ µαρη κερασι
//

FAS

No. 1C

No. 2AC

9

Prunus serotina
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Kοιν ονοµασα:

American cottonwood (Λεκη)

Populus deltoides

Aλλα Aνατολικ λεκη, Aνατολικ ππλαρ, Kαρολνα ππλαρ
//

FAS

No. 1C

No. 2AC
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Kοιν ονοµασα:

American gum (Mαστιχδενδρο)

Aλλα ονµατα: Redgum, sapgum, sweetgum
//

FAS

No. 1C

No. 2AC

11

Liquidambar styraciflua
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Kοιν ονοµασα:

American hard maple (Σκληρ κελεµπκι)
Acer saccharum, A. nigrum
Aλλα ονµατα: Sugar maple, black maple
//

FAS

No. 1C

No. 2AC
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Kοιν ονοµασα:

American soft maple (Mαλακ κελεµπκι)
Kυρίως Acer rubrum, A. saccharinum
Aλλα ονµατα: Red maple, silver maple
//

FAS

No. 1C

No. 2AC
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Kοιν ονοµασα:

American red oak (Kκκινη δρυς) Quercus spp

Aλλα ονµατα: Bρεια κκκινη δρυς, ντια κκκινη δρυς
//

FAS

No. 1C

No. 2AC
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Kοιν ονοµασα:

American white oak (Λευκ δρυς) Quercus spp

Aλλα ονµατα: Bρεια λευκ δρυς, ντια λευκ δρυς
//

FAS

No. 1C

No. 2AC
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Kοιν ονοµασα:

American tulipwood (Ποπλαρ) Liriodendron tulipifera

Aλλα ονµατα: Yellow poplar (HΠA), tulip poplar (HΠA), canary whitewood
//

FAS

No. 1C

No. 2AC
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Kοιν ονοµασα:

American black walnut (Mαρη καρυδι)
Juglans nigra
Aλλα ονµατα: Mαρη καρυδι, αµερικανικ καρυδι
//
//

FAS

No. 1C

No. 2AC
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Πρσθετες πληροφορες
Περιφερειακς εξαιρσεις απ τις τυποποιηµνες ποιτητες NHLA
Oι ποιτητες NHLA καλπτουν την πλειοντητα των εµπορικν ειδν σκληρο ξλου που φεται στις
HΠA. Tα παρακτω αποτελον σντοµη σνοψη διαφρων ειδν και χρωµατικν ταξινοµσεων που
µπορον να παραγγελθον απ τον αµερικαν προµηθευτ.
Kκκινη σκλθρα (Red alder)
Φεται αποκλειστικ στα βορειοδυτικ παρλια του Eιρηνικο µεταξ των τερστιων συστδων
µαλακς ξυλεας πως το OPEΓKON ΠAIN (Douglas Fir) και η πεκη και εναι το σπουδαιτερο
εµπορικ σκληρ ξλο στην περιοχ αυτ. Oι καννες ταξινµησης για την κκκινη σκλθρα
περιστρ$φονται περισστερο γρω απ ειδικ$ς τελικ$ς χρσεις και την εµφνιση. Oι καννες
αναπτχθηκαν στη ∆υτικ Aκτ των HΠA $χοντας κατ νου αυτος τους παραγωγος και τις
εξαγωγ$ς. Eναι $να εξαιρετικ ξλο για ντουλπια που πωλεται συνθως πλανισµ$νο και κοµµ$νο
συχν σε συγκεκριµ$να µκη και πλτη. Συµβουλευτετε τον τοπικ σας προµηθευτ για περισστερα
στοιχεα γρω απ τις ποιτητες σκλθρας και τα διαθ$σιµα προ*ντα.
Kαρυδι
Θεωροµενη ως η ελτ των αµερικανικν σκληρν ξλων, η καρυδι εναι το προτιµµενο ξλο απ
τα σκουρτερα ξλα για λεπτ $πιπλα, εσωτερικ αρχιτεκτονικ και κοντκια πλων. H καρυδι φεται
σε ευρ$ως διασπαρµ$νες συστδες σε λη την $κταση του ανατολικο ηµσεως των Hνωµ$νων
Πολιτειν, πρωτστως στις µεσοδυτικ$ς περιοχ$ς. Iστορικ, οι καννες ταξινµησης για FAS καρυδι
$χουν υποστε ιδιατερη επεξεργασα για να ενθαρρυνθε η καλτερη χρση του πολτιµου αυτο
εδους. Λγω τοτου, οι ποιτητες FAS καστανις προβλ$πουν µικρτερες σανιδες, τσο στο πλτος
σο και στο µκος. Tα φυσικ χαρακτηριστικ εναι επσης αποδεκτ σε µεγαλτερο βαθµ σε σχ$ση
µε τα προβλεπµενα απ τους τυπικος καννες ταξινµησης NHLA για λλα εδη. Eµπεριστατωµ$νες
εξηγσεις µπορον να βρεθον στο βιβλο καννων NHLA. Συµβουλευτετε τον τοπικ σας
προµηθευτ για τις ποιτητες καρυδι και τα διαθ$σιµα προ*ντα.

∆ιαλογ βσει χρµατος
Eκτς απ τη διαλογ σε ποιτητες  την επιλογ ειδικν πλατν, διφορα εδη πωλονται στο µε
προστιθ$µενη αξα ταν λαµβνεται υπψη το χρµα. Eναι σηµαντικ να σηµειωθε, το χρµα αφορ
το σοµφ και την καρδι.
Bαθµς λευκτητος 1 και 2 (Number 1 & 2 white)
Xρωµατικ επιλογ αφορσα συνθως το σκληρ κελεµπ$κι, αλλ που µπορε να εφαρµοστε και σε
λλα εδη που επιθυµονται καθαρ κοµµτια σοµφο, πως δεσποτκι, σηµδα και µαλακ
κελεµπ$κι.
Λευκ αριθµς 1 σηµανει τι τσον οι ψεις σο και οι ακµ$ς εναι σοµφς.
Λευκ αριθµς 2 σηµανει τι η µα ψη και αυφτερες οι ακµ$ς των καθαρν κοµµατιν εναι
σοµφς, εν στην αντθετη ψη υπρχει τουλχιστον 50% σοµφς.
Sap and Better (‘Σοµφς και καλτερο’)
Πωλεται στο εµπριο ταν µνον η µα ψη της σανδας χρειζεται να εχει σοµφ. Συνθως εφαρµζεται
στα δια εδη µε τα Λευκ αριθ. 1 και 2, αν και µε κποια µικρτερη αυστηρτητα. Στο Sap and Better κθε
σανδα θα πρ$πει να $χει µα τουλχιστον ψη απ στα καθαρ κοµµτια.
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Red one face and better (‘K κκινη µία ψη και καλύτερο’)
Πωλεται στο εµπριο ταν η µια ψη τουλχιστον της σανδας χρειζεται να εναι καρδι. Συνθως
εφαρµζεται σε εδη πως η κερασι, η καρυδι, το µαστιχδενδρο  απµη η σηµδα και το
κελεµπ$κι σε ορισµ$νες εφαρµογ$ς. Aυτ που επιζητε ο παραγωγς στην προδιαγραφ αυτ εναι
λα τα κοµµτια να $χουν τουλχιστον µια ψη καρδα.
Yπρχει µια µεγλη σειρ πρσθετων επιλογν ανοικτν στους αµερικανος παραγωγος στη
διαλογ και επιλογ συγκεκριµ$νων µηκν, πλατν  ακµη και νερν. Eν αυτ µπορον να
συµφωνηθον µεµονωµ$να µεταξ παραγωγν και αγοραστν, µπορε να υπρξουν οφ$λη κνοντας
τροποποισεις στις τυποποιηµ$νες ποιτητες που εµφανονται στον παρντα οδηγ. Aυτ µπορε να
βοηθσει επσης στη βελτωση της απδοσης απ κθε κορµ και $τσι να συµβλλει στη βιωσιµτητα
του δσους. Mπορε επσης να µεισει το κστος σε αµφτερες τις πλευρ$ς  να προσθ$σει αξα
στην παρδοση.

Tα βµατα στον προσδιορισµ της ποιτητας
1.
2.
3.
4.

Προσδιορισµς εδους.
Yπολογισµς του µ$τρου επιφανεας (SM).
Προσδιορισµς της χειρτερης πλευρς της σανδας.
Aπ τη χειρτερη αυτ ψη, υπολογζεται το ποσοστ καθαρο ξλου.
Σηµεωση: Eν η χειρτερη πλευρ εναι ποιτητας Number 1 Common, ελ$γχεται η καλτερη ψη
για να διαπιστωθε εν εναι FAS για να χαρακτηριστε ως ποιτητα F1F  Selects.
5. /Aπαξ και προσδιοριστε η ποιτητα, ελ$γχεται για τυχν ειδικ γνωρσµατα πως κοµµτια σοµφο
 καρδις για χρωµατικ ταξινµηση.
6. Tαξινµηση σε δ$µατα σµφωνα µε τις προδιαγραφ$ς αγοραστ και πωλητ.
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Σηµεα επαφς και ευχαριστες
Σηµεα επαφς AHEC
Για πηγ$ς προµθειας προϊντων αµερικανικς σκληρς ξυλεας και πληροφορες για τις
δραστηριτητες AHEC παγκοσµως, µπορετε να $λθετε σε επαφ µε τα ακλουθα σηµεα:

AHEC – Europe/Middle East/India
3, St Michael's Alley
London EC3V 9DS
United Kingdom
Tel: (44) 20 7626 4111
Fax: (44) 20 7626 4222
www.ahec-europe.org
www.sustainablehardwoods.info

AHEC – United States Headquarters
1111 19th Street, NW, Suite 800
Washington, D.C. 20036
USA
Tel: (1) 202 463 2720
Fax: (1) 202 463 2787
www.ahec.org
AHEC – Korea
US Agricultural Trade Office
c/o American Forest & Paper Association
Room #303, Leema Building
146-1 Susong-dong, Chongro-ku
Seoul (110-140)
Korea
Tel: (82) 2 722 3685/6
Fax: (82) 2 720 1898
www.apfa-korea.org

AHEC – Southeast Asia
Room 528, West Wing
New World Office Building
20 Salisbury Road
Tsimshatsui
Hong Kong
Tel: (852) 2724 0228
Fax: (852) 2366 8931
www.ahec-seasia.org

AHEC – Japan
c/o American Consulate General
2-11-5 Nishitenma
Kita-ku, Osaka 530 - 0047
Japan
Tel: (81) 6 6315 5101
Fax: (81) 6 6315 5103
www.ahec-japan.org

AHEC – Mexico
Torre Candela
Sierra Candela No. 111, Int. 507/508
Col. Losnas de Chapultepec
Mexico D.F. 11000
Tel: (52) 55 2623 1850
Fax: (52) 55 2623 1853
www.ahec-mexico.org

AHEC – China
Room 306, Building A
Far East International Plaza
99 Xianxia Road
Shanghai 200051
China
Tel: (86) 21 6270 2222 ext 316
Fax: (86) 21 6270 5555
www.ahec-china.org

NHLA contact
National Hardwood Lumber Association
Box 34518
Memphis, TN 38184-0518
USA
Tel: (1) 901 377 1818
Fax: (1) 901 382 6419
www.natlhardwood.org

Eυχαριστες
Tο American Hardwood Export Council επιθυµε να ευχαριστσει τους ακλουθους για συνεργασα
τους και τη βοθεια τους στην $κδοση του παρντος: National Hardwood Lumber Association,
VKW Hardwoods, Anderson-Tully Lumber Company and Clarkswood Ltd.
Eυχαριστες επσης οφελονται στον Bob Sabistina, πρην αρχιεπιθεωρητ της NHLA, για τις οδηγες
τους και τη συνεισφορ του.
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4" x 5'
3" x 7'
M$τρο επιφανεας x 10
83 1 /3%
M$τρο επιφανεας ÷ 4

Eλχιστο µ$γεθος
καθαρο κοµµατιο

Eλχιστη απδοση

Tπος
προσδιορισµο
αριθµο καθαρν
κοµµατιν
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M$τρο επιφανεας ÷ 2

M$τρο επιφανεας x 6
50%

3" x 2'

3" x 4'

NO. 2A & B COMMON

H No. 2A Common απαιτε καθαρ κοµµτια

H No. 2B Common εναι µια υποδε$στερη ποιτητα που απαιτε τα κοµµτια να εναι υγι

●

●

?σαν πραγµατοποιεται προσδιορισµς ποιτητας για φορτο προς εξαγωγ, µπορε να γνεται σγκριση αντιστοχων µεταξ εξαγγιµων PRIME και COMSE µε τις
ποιτητες και FAS No. 1 Common της NHLA. Eναι αναγκαο να συζηττε µε τον προµηθευτ σας ως προς τις ακριβες προδιαγραφ$ς που εφαρµζονται στις εξαγγιµες
αυτ$ς ποιτητες.

Για φουρνιστ ξυλεα, επιτρ$πεται 1/2" συρρκνωση για το ελχιστον µ$γεθος σανδας σε κθε ποιτητα

●

M$τρο επιφανεας + 1 ÷ 3

M$τρο επιφανεας x 8
66 2/3%

4" x 2'
3" x 3'

3" x 4'

NO. 1 COMMON

O πνακας αυτς συνοψζει τις κριες απαιτσεις για τις τυποποιηµ$νες ποιτητες. Για περισστερες πληροφορες, συµβουλευτετε το σχετικ τµµα του βιβλου καννων
NHLA Rule Book.

H χειρτερη ψη της σανδας
πρ$πει να ταξινοµεται ως
No 1 Common

●

●

4" x 6'

H καλτερη ψη της σανδας
πρ$πει να ταξινοµεται ως FAS

Tο διο πως
η FAS για
ταξινοµηµ$να
εδη
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Σηµεισεις:

6" x 8'

FAS 1 FACE
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Eλχιστο µ$γεθος
σανδας

FAS

Σνοψη των ποιοττων της αµερικανικς σκληρς ξυλεας
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