
 چوب خشک کنی

 نمونه کنترل، تیمارهای استرلیزه و متعادل سازی: جلسه ششم

 مینا خسروی: مدرس



 تعداد نمونه های کنترل

 پایه رطوبت برنامه

کنترل نمونه 4 حداقل کمتر و مکعب متر 45 بار 

کنترل نمونه 12 تا 10 بیشتر و مکعب متر 200 بار 

 :بود خواهد بیشتر نمونه تعداد زیر موارد در 

 .باشد مخلوط غیره و الیاف طرح اولیه، رطوبت ضخامت، گونه، نظر از کوره بار *

 .نباشد دست در کوره با روی سابقه ای•

 .باشد مرغوب آالت چوب از کوره بار•

 .کنند استفاده برنامه تغییر برای نتایج از بخواهند•

 



 برنامه زمان پایه

پایه زمان به پایه رطوبت از برنامه تغییر برای نتایج از استفاده 

باشد بیشتر بایستی کنترل نمونه تعداد. 

  می رود بکار برگان سوزنی برای عمدتا. 

می رود بکار نیز می شوند خشک آسانی به که برگان پهن برای. 



 زمان و مکان انتخاب نمونه های کنترل کوره

بندی دسته هنگام کنترل نمونه های بریدن جهت تخته انتخاب برای زمان بهترین 

 .چوب هاست

  می شود بریده کنترل نمونه یک تخته هر از معموال. 

می شوند سازی جا بار طرف دو هر در و پایین و باال به نزدیک نقاط در نمونه ها. 

بود خواهد سانتی متر 50 تا 30 بار طول در کنترل نمونه های بین فاصله. 

شرایط نایکنواختی از نشان باشد زیاد کنترل نمونه های میان رطوبت اختالف اگر 

 .دارد کوره مختلف جاهای در شدن خشک



 نمونه کنترل





 نمونه های کنترل کوره

می شود خشک برنامه با چوب. 

،است مختلف زمان های در نسبی رطوبت و دما از ترکیبی برنامه. 

می کند تعیین کوره بار رطوبت را نسبی رطوبت و دما تغییر زمان. 

می شود برآورد کنترل نمونه های توسط کوره بار رطوبت. 



 نمونه های کنترل کوره

خودکار صورت به یا و (کردن وزن با) دستی یا کنترل نمونه های رطوبت 

 .می شود اندازه گیری سنج رطوبت سوزنی الکترودهای از استفاده با و

 

و چوب درون اولیه، رطوبت ضخامت، گونه، نظر از بایستی کوره بار 

 کنترل نمونه های و باشد یکنواخت غیره و شعاعی و مماسی چوب، برون

 .باشد کوره بار واقعی نماینده بایستی نیز

 





سانتیمتر  2.5برنامو کوره برای خشک کردن افرای قنذی بو ضخامت 

 T8-C3شماره کذ 



 تیمارهای استرلیزه، متعادل سازی و مشروط کردن

کند رشد سانتی گراد درجه 49 دمای با کوره در می تواند کپک. 

درجه 54 خشک دمای و درصد 100 نسبی رطوبت کپک بردن بین از برای 

 . بخار ساعت 1 مدت به بیشتر یا

از را آن ها ولی می کند متوقف را باختگی و قارچ اسپور رشد درجه 43 دمای 

 .نمی برد بین

می برد بین از را قارچ ها اکثر اسپور دقیقه 75 مدت به درجه 65 دمای. 

تا 50 نسبی رطوبت و درجه 60 از بیش دمای و درصد 8 از کمتر رطوبت 

 .می کشد را حشرات الرو درصد 60



 تیمارهای استرلیزه، متعادل سازی و مشروط کردن

بطور کنترل نمونه خشک ترین رطوبت که می شود شروع وقتی سازی متعادل 

 اگر مثال   .باشد مطلوب نهایی رطوبت متوسط از کمتر درصد 2 متوسط

 شروع وقتی متعادل سازی باشد، درصد 8 مطلوب نهایی متوسط رطوبت

 .برسد رطوبت درصد 6 به کوره نمونه خشک ترین که می شود

به کوره نمونه مرطوب ترین رطوبت تا کند پیدا ادامه باید سازی متعادل 

 مرطوب ترین رطوبت فوق مثال طبق .برسد مطلوب نهایی رطوبت متوسط

 .بشود درصد 8 باید کوره نمونه

است برنامه پایانی گام دمای همان کردن مشروط دمای. 



 تیمارهای استرلیزه، متعادل سازی و مشروط کردن

3 تعادل رطوبت که می شود تنظیم طورب تر دمای برگان سوزنی برای 

 .درصد 4 برگان پهن برای و باشد نهایی رطوبت از بیشتر درصد

 درجه 76 پایانی گام دمای و درضد 8 نهایی مطلوب رطوبت اگر :مثال

 می شود درصد 12 کردن مشروط تعادل رطوبت برگان پهن برای باشد،

 برگان سوزنی برای و می شود 4/4 تر و خشک دمای اختالف بنابراین

 دمای اختالف درصد 11 کردن مشروط تعادل رطوبت به توجه با

 .می شود 5/5 تر و خشک



 تیمارهای استرلیزه، متعادل سازی و مشروط کردن

آن ضخامت و گونه کوره، نوع حسب بر کردن مشروط برای زمان 

 24 تا 16 بین سانتی متر 2.5 ضخامت به برگ پهن برای .است متغیر

 سوزنی برای .است ساعت 48 تا سانتی متر 5 ضخامت برای و ساعت

 .است ساعت 4 زمان این سانتی متر 2.5 ضخامت به برگان


