
 چوب خشک کنی

 برنامه کوره چوب خشک کنی و آزمون میانی رطوبت و تنش: جلسه پنجم

 مینا خسروی: مدرس



 برنامه کوره چوب خشک کنی

 تر و خشک دماهای از است مجموعه ای برنامه•

 آن مقاومت از نباید چوب در شدن خشک تنش رطوبت و دما شرایط هر در•

 .شود بیشتر

 برنامه شان لذا می شوند خشک کند و حساسند ومعایب رطوبت به برگان پهن•

 .است پایه رطوبت براساس

 .شود تهیه پایه زمان براساس می تواند برگان سوزنی برنامه•

 را پایه رطوبت برنامه می توان مشابه ضخامت با گونه یک تکرار صورت در•

 .داد تغییر پایه زمان به



 برنامه پهن برگان

 کمتر و سانتی متر 5 ضخامت•

 پایه رطوبت•

 تنش از جلوگیری برای) باال نسبی رطوبت و پائین دمای اولیه مراحل در•

 (بیرونی الیه های در زیاد کششی

 و افزایش را دما می توان تنش ها به چوب شدن مقاوم علت به بعدی مراحل در•

 .داد کاهش را رطوبت

 رطوبت می توان دادند ازدست را رطوبت شان سوم یک چوب ها اگر کلی بطور•

 .داد کاهش تدریج به را نسبی

 .باشد رسیده درصد  30 به باید چوب رطوبت متوسط دما، افزایش برای•

 و خشک دمای اختالف و خشک دمای با مشخص کد براساس گونه هر برنامه•

 .می شود تنظیم تر



ردیف های )کالس های( رطوبت برای مقادیر مختلف رطوبت سبز 

ردیف رطوبت رطوبت سبز % ردیف رطوبت رطوبت سبز 

 D 00  تا A  0 0 تا 

 E 0   تا B  00 0  تا 0 

 

 F 0  بیش از  C 0  تا 0 

 

 



 چوب های پهن برگان(  رطوبت پایه)دمای برنامه های عمومی 

  

 شماره

 گام

 دما

  

 رطوبت

 شروع

 گام

% 

  

 :برای برنامه دمای شماره( سانتیگراد)دمای خشک 

T1 

  

  

T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10 T11 T12 T13 T14 

  

  

 بیش از

30 

3  

  

3   3  3  9  9 5  5   0  0  5 7  7     

  30  0  3  9  9 5  5   0  0  5  5 7  7      7 

3  5  0  9 5  5   0  0  5  5 7  7  7  7      7 

   0    5   0  0  5  5 7  7  7  7  7      7 93 

5  5     5 7     7     7     7            7 93 



 برنامه های عمومی اختالف دمای خشک و تر برای پهن برگان

 شماره

 گام

اختالف دمای 

 خشک و تر

رطوبت در شروع گام برای رطوبت ردیف 

 (:کالس)

برای برنامه اختالف ( سانتیگراد)اختالف دمای خشک و تر 

 :دمای خشک و تر شماره

A B C D E F     3   5   7   

 باالی  

30 

 باالی

35 

 باالی

 0 

 باالی

50 

 باالی

 0 

 باالی

70 

    3   5         

  30 35  0 50  0 70   3   5       7  9 

3  5 30 35  0 50  0 3           7       

   0  5 30 35  0 50 5    0     9          

5  5  0  5 30 35  0     7  9                

   0  5  0  5 30 35                         



شده برای خشک کردن چوب آالت پهن برگ به برنامه توصیه شماره کد فهرست 

 سانتی متر 5تا  5. ضخامت 

  

  

 گونه

 چوب آالت به ضخامت

 سانتی متر 5 سانتی متر  و  3، 5. 

اختالف دمای خشک  دما

 و تر

اختالف دمای خشک  دما

 و تر

 T10 D4 T8 D3 توسکا

 .... .... T11 D3 برای رنگ تیره

 .... .... T5 D5 برای رنگ روشن

 T8 D4 T5 D3 ون

 T12 E7 T10 E6 سپیدار

 T12 E7 T10 E6 نمدار

 T8 C2 T5 C1 راش

 T10 F5 T8 F4 ضنوبر

 T6 D4 T5 D3 نارون

 T6 B3 T3 B2 اوجا

 T6 B3 T3 B1 ممرز

 T6 A3 T3 A1 اقاقیا

 T8 D4 T6 C3 افرا

 .... .... T8 C3 افرای هندی

 T4 C2 (3) (3) بلوط

 T6 D2 T3 D1 چنار

 T10 F4 T8 F3 بید

 T6 D4 T3 D3 گردو

 T6 C4 T6 C3 داغداغان



شده کوره برای خشک کردن چوب آالت پهن برگان برنامه های توصیه شماره کد 

 ضخیم

  

 گونه

 :برنامه برای ضخامت

 سانتی متر 0  سانتی متر 7.5 سانتی متر - 

 اختالف دما دما اختالف دما دما اختالف دما دما

 .... .... T6 C3 T6 C3 توسکا

 T5 B3 T3 B2 T3 A1 ون

 T8 E5 T8 D5 T7 C4 سپیدار

 .... .... T6 E3 T5 D2 ضنوبر

 .... .... T5 D2 T3 C2 نارون

 T3 B2 T3 B1 T3 A1 اوجا

 .... .... T5 C2 T3 B2 افرا

 .... .... T3 B1 T3 B1 بلوط

 T3 D1 T3 C1 T3 B1 چنار

 .... .... T3 D3 T C2 گردو



 5. نمودار برنامه کوره و رطوبت چوب طی خشک کردن سرخ بلوط به ضخامت 

 .رطوبت تعادل است EMCسانتی متر، 



 آزمون رطوبت نهایی و تنش

 خشک چوب انتهای در سازی مشروط و سازی متعادل تیمارهای انجام از پس•

 .است الزم باقیمانده تنش و رطوبت گرادیان طریق از نهایی کنترل کنی،

 نمونه ها داخل در تنش وضعیت بعد، اسالید مطابق تنش آزمونه های تهیه با•

 .می شود مشخص

 لنگه های برش از پس باشد، پوسته در فشاری و مغز در کششی تنش اگر•

 (Casehardening) سختی برون آن به که می شوند خم داخل بطرف بیرونی

 (Reverse Casehardening) معکوس سختی برون حالت این عکس و گویند

 .می شود نامیده



 آزمون رطوبت نهایی و تنش

 می شود، مشاهده فوق موارد باشد داشته وجود رطوبتی گرادیان اگر•

 .(بالفاصله نه) مدتی از بعد منتهی

 شود بیشتر زمان با آنها شدن خم و شوند خم سریع آزمونه لنگه های اگر•

 داشته وجود هم با تنش و رطوبتی گرادیان یعنی عامل دو هر است ممکن

 الزم دو هر یا و سازی متعادل یا کردن مشروط تیمار بنابراین .باشند

 .بود خواهد

 





 آزمون میانی رطوبت پوسته و مغز

 .است الزم حساس گونه های برای رطوبتی گرادیان دانستن•

 بردن باال می دهد نشان را درصد 5  زیر چوب متوسط رطوبت که وقتی•

 باعث شان باشد مرطوب چوب مغذی قسمت های اگر اما است، الزم دما

 .می شود شدن عسلی

  و پوسته رطوبت برآورد آزمون بایستی فوق مشکل از پیشگیری برای•

 .گیرد صورت مغز





 آزمون

 سانتی متر درامتداد الیاف 5. جدا کردن قطعه ای به طول * 

 تهیه آزمونه های پوسته و مغز مطابق شکل زیر* 

 رطوبت هر یک از آزمونه هاتعیین * 



 آزمون میانی رطوبت

 غلط اطالعات نباشد، کنترل نمونه های رطوبت معرف آزمونه ها رطوبت اگر

 .می شود غلط کردن خشک به منجر

 کنترل نمونه معرف آزمونه زیاد رطوبت باشد، آزمونه در آبی حفر اگر مثالا •

 رطوبت و است داده نشان واقعی مقدار از کمتر آن خشک وزن می شود،

  گام تعویض در تاخیر درنتیجه می دهد، نشان واقعی مقدار از بیشتر را نمونه ها

 .می گیرد صورت برنامه

 شده محاسبه خشک وزن باشد، کنترل نمونه های در آبی حفره اگر برعکس•

 زودتر برنامه گام های و می شود داده نشان کمتر آن جاری رطوبت و زیاد خیلی

 ایجاد آن در زیاد معایب و شده خشک سریعتر چوب ها درنتیجه می شود تعویض

 .می شود



 زمان آزمون میانی

 

رطوبت محاسبه شده یک یا چند نمونه کنترل بیشتر از رطوبت سایر نمونه ها •

 .باشد

 5 تا  0 مناسب ترین زمان وقتی است که رطوبت متوسط نمونه های کنترل به •

 .رسیده باشددرصد 



 روش آزمون میانی

 

 کنترل نمونه انتهای یک از سانتی متر    طول به قطعه ای بریدن•

 کنترل نمونه خورده برش تازه انتهای از سانتی متر 5.  عرض به آزمونه ای•

 آزمونه رطوبت محاسبه•

 بار در دادن قرار و (بالفاصله) آن کردن وزن و کنترل نمونه مقطع کردن اندود•

 کوره



 تهیه نمونه کنترل و تعیین رطوبت

 .سانتی متر و بیشتر باشد 75طول نمونه کنترل باید •

 5. طول آزمونه تعیین رطوبت اولیه نمونه کنترل در جهت الیاف باید حدوداا •

 .سانتی متر باشد

 .گره، حفره، ضمغ، پوست و پوسیدگی نباید در نمونه کنترل وجود داشته باشد•

آزمونه تعیین رطوبت که از هر انتهای نمونه بریده می شود باید سالم و فاقد •

 .پوست باشد

آزمونه ها پس از تمیز شدن وزن می شوند و پس از خشک شدن در آون با دمای •

 . درجه مجدداا وزن می شوند 00 



 تهیه نمونه کنترل و تعیین رطوبت

مقاطع شان اندود شده وزن شدن بالفاصله نمونه های کنترل نیز پس از تمیز •

 .می گردند

 .رطوبت آزمونه ها که همان رطوبت نمونه های کنترل می باشد محاسبه می شود•

با داشتن رطوبت نمونه های کنترل و وزن تر آنها می توان وزن خشک آنها را •

 .محاسبه نمود

بنابراین کافی است در هر زمان وزن جاری نمونه های کنترل اندازه گیری شود •

 .تا با داشتن وزن خشک رطوبت جاری آنها بدست آید



 تهیه نمونه کنترل و تعیین رطوبت



 کاربرد نمونه کنترل در تغییر گام برنامه

 .می شود تنظیم کوره بار براساس برنامه گا م های•

 تنظیم کنترل نمونه های رطوبت به توجه با برنامه گام هر نسبی رطوبت و دما•

 .می شود

 گام رطوبت برابر کنترل نمونه های مرطوب تر درصد 50 متوسط رطوبت وقتی•

 .شود عوض باید شود برنامه

 .می کند تعیین را سازی متعادل زمان نمونه ها، خشک ترین رطوبت•


