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چرا چوب را خشک می کنیم؟

کاهش وزن و هزینه حمل و نقل•

...(جلوگیری از ترک و )ثبات ابعاد •

جلوگیری از پوسیدگی•

افزایش مقاومت های مکانیکی•

...با میخ و پیچ و مقاومت اتصاالت افزایش •

افزایش نفوذپذیری•

چسب خوریافزایش خاصیت •

افزایش مقاومت الکتریکی•

پرداخت پذیریافزایش خاصیت •



چرا چوب را خشک می کنیم؟

هزینه حمل و نقل•

پایداری ابعاد•

استحکام •

مقاومت به پوسیدگی•

چسب خوری و پرداخت•

اشباع با مایعات      •



تعریف کاربردی چوب خشک کنی

ذاشتنگجایبربدونوزمانکوتاه ترینهزینه،کمترینباچوبازناخواستهرطوبتکردنخارج

(...وترک)کردنخشکازناشیمعایب

کنیخشکچوبکلیانواع

Air))آزادهوای• Drying

Kiln)کوره• Drying)

معایبومزایا

کنترلقابلغیرزیاد،زمانسادگیهزینه،کم:آزادهوای

پرهزینهکمزمانوفاکتورهاکنترلدلخواه،رطوبت:کوره



انواع آب در چوب

(Free water)آب آزاد 

(water vapor) بخار آب 

(Bound water)آب آغشتگی 



ه فرآیندها و نیروهایی ک

باعث خروج آب 

:می شوند

موئینگینیروی:آزادآب

(غلظتتفاوت)انتشار:آببخار

اختالف)انتشار:آغشتگیآب

(چوبداخلرطوبت



(EMC)رطوبت تعادل 

.می باشدهوانسبیرطوبتودمادانستنبهنیازاندازه گیریبرای•

(تروخشکدماسنجدارای)هیگرومترنامبهدستگاهیبانسبیرطوبت•

.می شوداندازه گیری



چوب خشک کنی در هوای آزاد

Air Drying of Lumber

اهداف چوب خشک کنی در هوای آزاد

:خروج آب آزاد به دو منظور

از جمله اشباع چوباز مصارف برای بسیاری * 

...پیش خشک کنی برای کوره و * 



فاکتورهای موثر در سرعت خشک شدن 

گونه•

.می شوندسنگین خشک چوب های سبک سریعتر از چوب های 

ضخامت•

.زمان الزم برای خشک کردن چوب درجه دومی از ضخامت چوب است

چوب درون و چوب برون•

عتر رطوبت چوب برون از چوب درون بیشتر است ولی چوب برون سری: سوزنی برگان

.خشک می شود

.اختالف رطوبت چوب برون و چوب درون چندان زیاد نیست: پهن برگان



فاکتورهای موثر در سرعت خشک شدن 

نوع برش•

.تخته های شعاعی کندتر از تخته های مماسی خشک می  شوند

روش احداث واحدهای دسته بندی•

و فاصله هااز نظر عبور هوا 

ارتفاع و فرم پی واحد دسته بندی•

.پی واحد باید به اندازه مناسب مرتفع باشد تا مسیر حرکت باد بالمانع باشد



یارد چوب خشک کنی

:یاردی را خوب سازمان یافته می نامند که

.آب باران و برف در آن جمع نشود•

.جریان ورود و خروج هوا بالمانع انجام شود•

.زمین خوب زهکشی شود•

.فاقد موانعی در مقابل باد غالب باشد•

.شناسنامه و نقشه ای از یارد وجود داشته باشد•

توسط ساختمان ها باید محوطه محصور از احداث یارد در کنار رودخانه، دریاچه و •

.خودداری شود

.یارد طراحی شده برای خشک کردن سریع چوب باید دارای مکانی بلند باشد•



کوچه ها

:کوچه های یارد چوب خشک کنی به دو دسته تقسیم می شوند





کوچه های یارد چوب خشک کنی

ترتیب جهت کوچه ها•

است کوچه های اصلی بهتر)از لحاظ استفاده حداکثر از تابش خورشید حائز اهمیت است 

(.جنوبی احداث شود-شمالی

اندازه کوچه•

متر9تا 7کوچه های اصلی عرض 

متر18عرض کوچه های عرضی 

متر45حدوداً کوچه اصلی طول 



کوچه های یارد چوب خشک کنی

گذاری بین ردیف هافاصله •

سانتی متر95ردیف ها از هم فاصله 

سانتی متر65دو واحد دسته بندی از هم فاصله 

متر15عرض هر ردیف 

عرض واحد دسته بندی•

متر1.8تا سانتی متر 90عرض واحدها بین 

ارتفاع واحد دسته بندی•

.  متر در نظر گرفته می شود1.2ارتفاع واحدها 


