
 چوب حفاظت

 کیفیت کار نمونه و انتخاب نمونه کنترل: جلسه چهارم

 مینا خسروی: مدرس



 بررسی کیفیت کار کوره

 کوره فضای در هوا گردش سرعت و خشک دمای که داد نشان کوره کار کیفیت مطالعه

 سرعت و دما تغییرات .دارند تاثیر شدن خشک کیفیت و زمان روی و هستند متغییر

 با نباشند، فراهم وسایلی چنین اگر .گرفت اندازه می توان مربوط لوازم با را هوا گردش

 باید نمونه ها حالت این در و است بررسی قابل کار کیفیت تغییرات کنترل نمونه کاربرد

 بتواند نمونه بین تغییرات تا باشند مطالعه مورد نقاط در واقع کوره بار چوب های از

 در و پایین و باال به نزدیک نقاط در نمونه های .باشد کوره عملکرد نایکنواختی معرف

 بین فاصله .می گیرند قرار بندی، دسته موقع شده بینی پیش جای در بار طرف دو هر

 .شد خواهد حفظ سانتی 50 تا 30 بین بار طول در کنترل نمونه ها



 بررسی کیفیت کار کوره

 دارد کمتری دمای کوره در جایشان که می شوند خشک کند آن هایی کنترل، نمونه های از

 گرم جای از حکایت می گردند، خشک تند که آن هایی .نیست خوب آنجا در باد چرخش یا

 خشک سرعت در مالحظه قابل تفاوت صورت در .گرفته اند قرار باد معرض در یا دارند

 سرعت یکنواختی حفظ برای .نمود اقدام آن رفع به نسبت و یافت را علت باید شدن،

 تعیین برای و می شوند انتخاب طرفه دو  پنکه ها طرف، دو هر در کوره بار شدن خشک

 خوبی راهنمای هم، با بار طرف دو شدن خشک سرعت اختالف پنکه، تعویض زمان

 .است



 انتخاب نمونه کنترل

 فاکتورهای براساس نمونه ها کردن جدا که آنست ایده آل کنترل نمونه های انتخاب امر در

 ممکن کار این عمل در اما .گیرد صورت چوب، کیفیت و شدن خشک سرعت در موثر

 به تمایل با را متوسط وضعیت کنترل، نمونه های انتخاب در کوره مدیر و نیست

 تعداد شده توصیه .می کند رعایت شدن، خشک در کم سرعت جمله از بحرانی فاکتورهای

 بدرستی سازی متعادل زمان تا باشد بیشتر شدن خشک در کم سرعت دارای نمونه های

  .گردد تعیین



 انتخاب نمونه کنترل

 .چوبهاست بندی دسته هنگام آن، از نمونه بریدن جهت تخته انتخاب برای موقع بهترین

 از باالتر رطوبت و باشند بیشتر چوب درون درصد آنها در که می گردند جدا تخته هایی

 تا می شود بریده کنترل نمونه یک منتخب تخته هر از معموالا  .باشند داشته میانگین مقدار

 مورد بار تر خشک تخته های از .شود حاصل اطمینان نمونه ها بودن متوسط معرف از

 و باریک معموالا، تخته ها قبیل این .می شود تهیه نمونه هایی نیز شونده خشک تند و عمل

 .هستند چوب برون



 آماده کردن نمونه کنترل و تعیین رطوبت

 

 رطوبت تعیین آزمونه طول .باشد بیشتر و سانتی متر 75 باید کنترل نمونه طول

 اینکه مگر .برسد سانتی متر 2.5 به حدوداا  باید الیاف جهت در کنترل، نمونه اولیه

 از که رطوبت تعیین آزمونه .نباشند متوسط یا مرغوب چوب های از کوره بار

 و نمونه روی .باشد سالم قطعه ای باید می شود، بریده کنترل نمونه انتهای هر

 .شود مشاهده پوست از آثاری کردن وزن موقع نباید رطوبت تعیین آزمونه



 برش نمونه کنترل و تعیین رطوبت

 گذاری عالمت برش از قبل رطوبت، تعیین آزمونه و کنترل نمونه 

 داده قرار کوره بار در برش از پس تخته استفاده قابل قسمت های .می گردند

 آزمونه و کنترل نمونه .بود خواهند ریز دور صورت این غیر در می شوند،

 خشکی اثر از تا می شوند بریده انتها از سانتی 50 حدوداا  رطوبت تعیین

   .شود اجتناب عرضی مقطع



 برش نمونه کنترل و تعیین رطوبت

 تخته عرض تمام و الیاف جهت در سانتی  متر 2.5 برابر بعدی با رطوبت تعیین آزمونه

 برآورد به نیاز صورت در .باشد کار در مشخص استثنایی که آن مگر می شود، بریده

 2.5 از است ممکن چوب الیاف جهت در رطوبت تعیین آزمونه بعد رطوبت، سریع

 انجام دقت با باید آزمونه توزین و برش خطا، کردن حداقل برای .باشد کمتر سانتی متر

 جهت در رطوبت تعیین آزمونه بعد با باشد، کوچک کوره بار چوب های مقطع وقتی .شود

 آزمونه ها .بود خواهد نزدیکتر واقعیت به اندازه گیری نتیجه سانتی متر 2.5 از بیش الیاف

 تکمیل تا است بهتر باشد، زیاد آنها تعداد چنانچه و گردند وزن بالفاصله باید برش از پس

 خشک از تا گردند نگهداری آلومینیوم فویل در یا پالستیک کیسه در آزمونه ها برش کار

 .آید عمل به جلوگیری آنها شدن



 تعیین رطوبت و توزین نمونه ها

 کنترل نمونه سر دو از که می آید دست به آزمونه ای از کنترل نمونه رطوبت

 برای کنترل نمونه اولیه وزن و آزمونه دو این رطوبت متوسط .می شود بریده

 و کنترل نمونه خشک وزن با .می روند کار به آن خشک کامالا  وزن محاسبه

 نمونه رطوبت می شود، گفته جاری وزن که دفعه هر در آن بعدی مراحل وزن

 .می شود محاسبه مرحله آن در کنترل



 توزین آزمونه تعیین رطوبت

 و تمیز تراشه های و اره خاک از برش از پس رطوبت تعیین آزمونه هر

 دقت که شود انجام باید ترازویی با آزمونه توزین .می گردد توزین بالفاصله

 خواهد جلوگیری خطا از ترازو درجه بندی دقت حفظ .برسد گرم دهم به آن

 شو، و شست قابل غیر جوهر حاوی قلم یا مداد با آزمونه هر وزن .کرد

 مشاهدات آوری جمع به مربوط فرم در و می شود یادداشت آزمونه روی

 .می گردد ثبت


