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 کنی خشک چوب کوره بارگیری (الف

 بندی دسته در اشکال درنتیجه و است آزاد هوای از شدیدتر کوره در کردن خشک شرایط

 بر باشند، شده خارج بندی دسته از تخت ها انتهای اگر .شد خواهد تخریب باعث چوب

 عیب های آمدن وجود به آن جهت تغییر باعث و می گذارند تاثیر کن خشک هوای سرعت

 .می شود کردن خشک در یکنواختی غیر و ترک شدن، معوج

 باید تخته ها بنابراین می گذارد اثر هوا گردش و جریان بر تخته ها بین جانبی فاصله

 .بگیرند قرار نزدیکتر

 یا بتونی وزنه هایی است الزم بندی، دسته باالی تخته های شدن معوج از جلوگیری برای

 .گردند مهار نحوی به دسته ها اینکه یا شود داده قرار بندی دسته روی چوبی





 :دستک ها چوب

 ما کانال هایی ایجاد جهت شکل، مستطیلی مقطع سطح با آالت چوب از باریکی قطعات 

 بهتر بندی دسته در دستک ها چوب .هوا یافتن جریان منظور به الوارها الیه های بین

 .می دهند یاری را ما الوارها

 :اهداف

 الوارها بازده حداکثر و مطلوب نهایی رطوبت به رسیدن کیفیت، افت رساندن حداقل به

 .می شود کیفیت افت افزایش سبب چوب نادرست و ضعیف بندی دسته

 .کیفیت افت کاهش و سریعتر شدن خشک سبب آالت چوب مناسب و صحیح بندی دسته



 چوب ها شدن معوج و معایب شدن کم به دستک چوب از مناسب استفاده و انتخاب

 مهمترین .می کند مطمئن یکنواخت و سریع شدن خشک از را ما و می انجامد

 کیفیت و گونه دسته، در گرفتن قرار محل اندازه، شامل دستک چوب در عوامل

 طول و میلی متر 32 تا 16 حدود دستک چوب متداول ضخامت .است آن چوب

 کردن خشک در دستک چوب مناسب پهنای .است بندی دسته پهنای برابر آن

 .شود بیشتر میلی متر 38 از نباید و است میلی متر 33 معموالا  برگان پهن چوب

  10 حتی و سانتی متر 5 پهنای تا دستک چوب از برگان، سوزنی مورد در

 .کرد استفاده می توان نیز سانتی متر



 دو در دستک چوب حتماا  که باشد طریقی به باید دستک چوب دادن قرار نحوه

 و تخته ها انتهای شدن معوج از حالت این در زیرا گیرد، قرار تخته ها انتهای

 خطر از یا شده جلوگیری انتهایی برداشتن ترک و سریع شدن خشک همچنین

 قرار انتها دو بین در طریقی به باید میانی چوبدستک های .می شود کاسته آن وقوع

  چوبدستک های بین فاصله .باشند تخته ها انحنای از جلوگیری به قادر که گیرند

 .دارد غیره و الوار ضخامت چوب، نوع به میانی









 خاصی روش با کوره ای نوع هر که است طوری کنی خشک چوب کوره های طراحی

  .می شود بارگیری

 طولی طریق به چوب بندی های دسته آن در که کوره ای یعنی انتهایی بندی دسته با کوره

 .است داده نشان زیر شکل در که می شوند بارگیری

  



چوب به روش بندی های که در آن دسته کوره ای کوره با دسته بندی عرضی یعنی 

 .عرضی بارگیری خواهند شد

 چوبی به طریق عرضیبندی های بارگیری دسته 

 



 حسب بر کوره در آالت چوب زدن بار و بندی دسته روش های

 سازمانی طرح های ،(برگ سوزنی و برگ پهن) چوب گونه

  کار، ادوات و کوره و عمل مورد آالت چوب نوع کارخانه،

 .مشترکند هم با اصول در روش ها ولی دارد تفاوت هایی



 به رسیدن تا مشخص، برنامه ای طبق چوب دادن حرارت حقیقت در کردن خشک

  ،«حرارت درجه» شرایط از کنی خشک چوب برنامه .است نظر مورد رطوبت

 خود رطوبت تدریج به چوب که طریقی به «رطوبت تغییر» و «نسبی رطوبت»

 به مختلف، گونه های کنی خشک چوب برنامه .شود خشک و بدهد دست از را

 معایب و زمان رساندن حداقل به هدف با و شده تعیین آزمایشی و تجربی طور

  .می آید در اجرا به کردن خشک

 :است مرحله 3 شامل کوره در چوب کردن خشک

 .محیط با چوب رطوبت سازی متعادل عمل و واقعی کردن خشک سازی، آماده



 مراحل مختلف خشک کردن چوب در کوره

 



 کردن خارج از پیش .می شود آغاز کوره تخلیه عملیات کردن، خشک پایان از پس

 هدف .است کردن خشک سوم مرحله که گیرد انجام عملیاتی باید کوره، از چوب

 .است چوب بندی دسته مغزی و سطحی الیه های رطوبت سازی متعادل آن از

 نهایی رطوبت از کمتر درصد 2 حدود در کوره کنترل نمونه رطوبت که زمانی

 رطوبت باید باشد، درصد 10 نظر مورد نهایی رطوبت اگر) باشد نظر مورد

 به باید را شرایط .می گردد آغاز مرحله این (برسد درصد 8 به چوب کنترل نمونه

 حرارت درجه یعنی برسد، درصد 8 به کوره نمونه رطوبت که کرد تنظیم طریقی

 رسیدن تا کردن خشک کاهش، را نسبی رطوبت و داد افزایش کمی باید را

 .یابد ادامه درصد 10 به کوره تر نمونه رطوبت



 خارج کوره از فوراا  کنی خشک چوب برنامه پایان از پس نباید را خشک چوب دسته های

 با آن ها حرارت درجه اختالف تا بمانند باقی کوره داخل در بندی ها دسته باید بلکه کرد،

 کوره از را بندی ها دسته می توان حالت این در .شود سانتی گراد درجه 20 حدود خارج،

 .می گیرد انجام لیفتراک یا ریل و واگن وسیله به زکوره ا چوب کردن خارج .نمود تخلیه

 خشک شده از کورهچوب های خروج . شکل



 کورهتخلیه 

 تخلیه واحدهای دسته بندی پس از پایان خشک کردن با استفاده از لیفتراک: شکل راست

 ریل و واگنت از استفاده با کوره درون به چوب بندی دسته انتقال :چپ شکل


