
 کنی خشک چوب

 برنامه کوره: جلسه دهم

 مینا خسروی: مدرس



 برنامه کوره

 خشک برای و شده تهیه دقت با که تر و خشک دماهای از است مجموعه ای

 اصلی معایب ایجاد بدون و مطلوب حد تا چوب فرآورده یا گونه هر کردن

 و دما از سری هایی تر، و خشک دمای مجموعه این .دارد کاربرد آن، در

 فرآیند مختلف مراحل در که می آورند فراهم کوره در را نسبی رطوبت

 و دما سری های انتخاب .گردند اعمال باید چوب درست شدن خشک

 چوب آن با که است شدنی خشک سرعت به دستیابی برای نسبی رطوبت

 شدن خشک طی که تنشی بنابراین .نگردد معیوب شدن خشک جریان در

   .می باشد کوره برنامه کننده تعیین عامل ،می شود پیدا چوب در



 برنامه کوره

 .عمومی و ویژه برنامه های :کرد تقسیم دسته دو به می توان را کوره برنامه های

 به کوره در معمولا  که را کردن خشک شرایط کلی دامنه عمومی برنامه های

 تقریباا  عمومی برنامه های با شده خشک چوب و بردارند در ،می شود گرفته کار

 اهداف به دستیابی برای ویژه برنامه های اما .است مصرفی نوع هر مساعد

 کردن، خشک زمان کاهش برای مثلا  شدند، تهیه کردن خشک در معینی

 مقاومت حداکثر حفظ یا شیمیایی مواد با شده تیمار چوب های کردن خشک

 .ویژه مصارف برای چوب



 برنامه کوره

 و معایب نیز آنها کاربرد در و می گردند خشک کند معمولا  برگ پهن چوب های

 برگ پهن چوب های کردن خشک برنامه های لذا .دارند بیشتری اهمیت رطوبت

 رطوبت مقدار براساس برنامه تر دمای و خشک دمای یعنی هستند، پایه رطوبت

 پایه زمان برنامه با کوره در را برگ سوزنی چوب های اما .می یابند تغییر چوب

  عوض زمان مبنای کوره تر و خشک دمای پایه زمان برنامه در و می کنند خشک

 کافی اندازه به خود عمومی برنامه های.چوب رطوبت برآورد بدون ،می گردند

 خشک معایب حداقل با کوتاه نسبتاا  زمانی فاصله در را چوب قادرند و هستند محتاط

 چوب های بخواهند که آن مگر نمی شود توصیه آنها نمودن محتاط   تر لذا و نمایند

 .کند عمل استاندارد شرایط در نتواند کوره یا و کنند خشک را نرمالی غیر



 مراحل برنامه کوره

 چوب و کوره کردن گرم برای بال رطوبت و پایین دمای) کردن گرم1)

 (آلت

   رطوبت کاهش و دما افزایش .1 مرحله2)

 خروج برای (ماندن ثابت یا) رطوبت کاهش و دما افزایش .2 مرحله3)

 نهایی رطوبت تا پیوندی آب

 تخته ها میان رطوبت ساختن متعادل برای -سازی متعادل4)

 (استرس سازی آزاد برای) بال رطوبت و دما -سازی مشروط5)

 روشن و تهویه ها بستن حرارتی، سیستم کردن خاموش -کردن خنک6)

 پنکه ها کردن



 مرحله آماده سازی و گرم کردن

 برنامه حرارت درجه اولیت تا کوره درون هوای حرارت درجه مرحله این در

 .می شود داده افزایش سرعت به ولی مرحله ای صورت به چوب کردن خشک

 مرحله، این در .است سلسیوس درجه 65 تا 40 بین معمولا  حرارت درجه این

  نگه ثابت سلسیوس درجه 4 تا 3 حدود در تر و خشک حرارت درجه اختلف

 رطوبت است تر الوار کردن خشک هدف اگر مرحله این در .می شود داشته

 خشک برای ولی داد افزایش می توان درصد 100 تا را کوره درون هوای نسبی

  خشک درصد 25-30 مقداررطوبت تا آزاد هوای در قبلا  که الوارهایی کردن

 .باشد باید درصد 70-75 کوره درون هوای نسبی رطوبت ،شده اند



 مرحله متعادل سازی

 متعادل آن هدف و می گردد آغاز کردن خشک مرحله پایان از بعد مرحله این

 رطوبت که زمانی .است چوب درونی و سطحی لیه های رطوبت ساختن

 رسید نظر مورد نهایی رطوبت از کمتر درصد 2 حدود به کوره کنترل نمونه

 نمونه رطوبت باشد، درصد 8 رطوبت تا چوب کردن خشک هدف اگر)

 خشک پایان از پس .می کنیم آغاز را مرحله این (باشد درصد 6 باید کنترل

 درون چوب بلکه کرد، خارج کوره از را چوب دسته های نباید چوب کردن

  درجه 20 حدود به آن حرارت درجه که زمانی و می ماند باقی کوره

 .کرد تخلیه را آن می توان برسد، سانتی گراد



 سیستم حرارت کوره

 :نیازمندیم حرارت به کنی خشک چوب کوره یک در دلیل چهار به

 آن درون آب و چوب کردن گرم1)

 چوب رطوبت تبخیر2)

 کوره به ورودی تازه هوای کردن گرم3)

 رفته دست از حرارت جبران4)



 سیستم حرارت کوره

 حرارت و مستقیم دادن حرارت طریق، دو به کوره یک دادن حرارت

 .می گیرد انجام مستقیم غیر دادن

 مستقیم دادن حرارت روش

 احتراق از که را گرم گازهای کنی خشک چوب کوره روش، این در

 هوای با ،می آیند وجود به چوب ضایعات یا مایع سوخت طبیعی، گاز

 انواع از بعضی در .می گذارنند چوب بین از و می کنند مخلوط کوره

  کانال ها این از و می کنند هدایت کانال هایی به را گرم هوای کن، خشک

 .می دهند انتقال کن خشک محفظه درون به



 .می شودگازهای گرم مستقیماا به داخل کوره فرستاده 



 روش حرارت دادن مستقیم

 برخورد فلزی سطح به احتراق، از حاصل شعله های دیگر انواع در

 این با تماس در کم خشک هوای سپس ،می کنند گرم را آن و کرده

  این در .می یابد انتقال چوب دسته داخل به و می شود گرم سطح

 .ندارد وجود حرارتی مبدل های کوره ها



 روش حرارت دادن غیر مستقیم

 گرم، گازهای نظیر مختلف حرارتی منابع از مستقیم غیر دادن حرارت روش در

 درون هوای کردن گرم ولی می شود استفاده آب بخار و الکتریسیته گرم، هوای

 کن خشک محفظه برون یا درون در می توانند حرارتی مبدل های طریق از کوره

 با که است آب بخار روش این در حرارتی منبع متداول ترین .باشند گرفته قرار

 چوب کوره های در اگرچه .کرد تنظیم را حرارت درجه می توان آن فشار تنظیم

 ولی می شود استفاده حرارت منبع عنوان به آب بخار از عمدتاا  بزرگ کنی خشک

 المنت های) الکتریسیته وسیله به دادن حرارت از می توان کوچک کوره های در

 .کرد استفاده روش ها دیگر یا (برقی



 حرارتی و عکس کویل حرارتیقرارگیری کویل های نحوه 



 فن هابه وسیله کویل ها شکل بال، انتقال حرارت 

 با هوای اطراف خودکویل ها شکل پایین، انتقال حرارت 



 فنون بهینه سازی خشک کردن

رطوبت براساس کردن جور 

گونه براساس کردن جور 

چوب برون و چوب درون براساس جورسازی 

الیاف یابی جهت براساس جورسازی 

دانسیته براساس جورسازی 

مرکز در مغز بافت وجود براساس جورسازی 


