
 چوب خشک کنی

 رطوبت چوباندازه گیری روش های : جلسه سیزدهم

 مینا خسروی: مدرس



 رطوبت چوبروش های اندازه گیری 

 رطوبت مقدار تعیین) چوب رطوبت اندازه گیری برای متعددی روش های

 گسترده تری کاربرد زیر روش 3 آنها میان از که دارد وجود (چوب در

 :دارند

 آزمایشگاهی روش1)

 هیگرومتریک روش2)

 الکتریکی سنج های رطوبت روش3)

 تقطیر روش4)



 آزمایشگاهیروش ( 1

 

 ترازوی وسیله به را چوب از کوچکی نمونه وزن باید روش این در

 مرطوب وزن ترتیب بدین که کرد گیری اندازه گرم 0/01 دقت با دیجیتال

 که اتوو داخل باید را مرطوب چوب نمونه همان سپس .می آید بدست چوب

 24 مدت به شده تنظیم سانتی گراد درجه 103-+2 در آن حرارت درجه

   .داد قرار ساعت

 



 روش آزمایشگاهی

 دیجیتال، ترازوی همان توسط دوباره باید را مذکور نمونه اتوو، از خروج از پس

 چوب خشک و مرطوب وزن مقدار به توجه با آید بدست آن خشک وزن تا کرد وزن

 روش .می آید بدست چوب رطوبت مقدار رطوبت، درصد فرمول از استفاده با و

 جدا مستلزم و طوالنی انجام زمان ولی روش هاست دقیقترین از اتوو در کردن خشک

  می توان چوب، رطوبت کردن تعیین تسریع برای .است چوب از نمونه قطعه ساختن

 .نمود استفاده دیگر روش های از

 

 آزمایشگاهی اتوو دستگاه

 



 روش هیگرومتریک( 2

 در .می شود استفاده هیگرومتر نام به دستگاهی از چوب رطوبت درصد اندازه گیری برای

 را دستگاه میله کرد ایجاد چوب در میلی متر 95 عمق و 6 قطر به سوراخی باید روش این

 محدوده .نمود قرائت دستگاه صفحه روی از را چوب رطوبت میزان و داد قرار آن در

 انجام برای الزم زمان و است درصد 25 تا 3 بین هیگرومتر با اندازه گیری قابل رطوبتی

 .می باشد دقیقه 15 تا 10 روش این

 دستگاه رطوبت سنج نوع هیگرومتریک



 روش رطوبت سنج های الکتریکی

 اثر در الکتریکی ویژگی های تغییرات براساس الکتریکی، سنج رطوبت کار روش

 :می باشد زیر نوع دو دارای خود که است چوب رطوبت تغییرات

 الکتریک دی نوع سنج رطوبت1)

 این .می کند تعیین چوب با دستگاه تماس طریق از را رطوبت سنج، رطوبت نوع این

 .نمی شود چوب تخریب باعث درنتیجه و نداشته الکترودی گونه هیچ دستگاه

 

 

 



 الکتریکیرطوبت سنج نوع مقاومت ( 2

 جریان مقابل در مقاومت آن، در که است سنج رطوبت نوع متداول ترین

  نشان را چوب رطوبت میزان و کرده نفوذ سوزن یا الکترود دو بین الکتریسیته

 داخل در دستگاه این سوزن های است، مشخص شکل در که همانطور .می دهد

 .می دهد نشان را رطوبت مقدار آن دیجیتالی صفحه و گرفته قرار چوب

 رطوبت سنج نوع مقاومت الکتریکی رطوبت سنج نوع دی الکتریک



 دستگاه رطوبت سنج نوع مقاومت الکتریکی


