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 های چوب خشک کنی خورشیدیکوره رسی پیشرفتها و تکنولوژی های بر
 

 2، علیرضا محمدلو 1فاطمه دهقانیان

 مدرس گروه سازه های چوبی و مبلمان موسسه آموزش عالی ساعی گرگان -1

 ات()مسئول مکاتب گروه سازه های چوبی و مبلمان موسسه آموزش عالی ساعی گرگانمربی  -2
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 چکیده:

تحلیل وتکامل کوره های خورشیدی در دهه اخیر بسرعت پیشرفت کرده است .مجموعه ای ازاین 

تحلیل و  پیشرفت ها وتغییرات برای بهینه سازی راندمان حرارتی خشک کنها می باشد.گزارش ما درمورد

طراحی کوره های چوب خشک کنی می باشد. این تجزیه و تحلیل به ما نشان می دهد که در آینده این 

ما پیشنهاد می کنیم یک روش برای آنالیز انرژی جایگزین مناسبی نسبت به دیگر انرژی ها می باشد. 

.این روش پایه اصلی و تجزیه و تحلیل کوره های خورشیدی معموال به ثبت رساندن اختراعات می باشد 

 اساسی و رویکردی برای رسیدن به انالیز و طراحی متفاوت واحدهای یک کوره می باشد.
 

.کوره خورشیدی، کلکتور ،چوب، خشک کردن، طرح کلیدی : واژگان  
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 مقدمه:
 

وهمراه با پیشرفت گرفتند.میالدی، انواع مختلفی از کوره های خورشیدی مورد مطالعه قرار  1691از سال 

 ذخیره سازی یکپارچه انرژی و، خودکار ، سیستم  بسیار ساده یبا سیستم، کوره های مختلفها وبهبود یافته

.در این گزارش کوره های چوب خشک کنی را طبقه بندی وآنها را به صورت کوره های [1]ساخته شده اند

لکتور خارجی که به صورت خشک کن هایی با انرژی خورشیدی کشاورزی نوع گلخانه ای و کوره هایی با ک

حرارتی طبیعی و یا تبادل حرارتی اجباری)فن ها( کارمی کنند شرح میدهیم  در این سیستم طبقه بندی کوره 

شرح کار آنها مربوط به توانایی  [2].های چوب خشک کنی طبق طرح و اجزا اصلی ساختمان کوره می باشند

نها است موارد الزم برای احداث یک خشک کن عبارتند از )محفظه خشک کننده، و عملکرد قابل پیش بینی آ

واحد گرمایش یا سازه گرماساز، واحد ذخیره سازی و در نهایت یک دستگاه کنترل، این اجزا باهم ارتباط 

 متقابل دارند.
 
 

 

 روش تجریه تحلیل کوره:
 

مختلف موجود که در بازار وجود تجزیه تحلیل سیستم کوره چوب خشک کنی شامل توسعه طرحهای 

دارد می باشد.قسمتهای مختلف کوره با هم درارتباط هستند و این برهمکنش اجزا باعث انتقال و جاری شدن 

ماهیت انرژی می شود و این کار توسط اجزای ساختمانی مثل )چفت وبست، پیچ ومهره، پرچ ، لوله، سیم 

 [3]قطعات بوسیله )جوش ،چسب. ....( میباشد.برق، اتصال دهنده ها و غیره.....( و اتصال 

 [4]:این قوانین عبارتند ازهشت قانون برای پیشرفت و توسعه سیستم های کوره وجود دارد

میزان توسعه و . 4قانون .هماهنگی میزان.3قانون .قابلیت هدایت انرژی.2قانون  .. کامل بودن قطعات1قانون 

. 7قانون .سیستم های عالیانتقال به سمت . 9قانون .ر حسب نیازبیکسانغیر  توسعه.5قانون  .بهبود پذیری

برای اجرا و توسعه این .قابلیت کنترلافزایش پویایی در سطح . 8قانون .کوچکبه سطح  بزرگازسطح تحول 

 عوامل انرژی باید تبدیل و انتقال داده شود تا بتوان از آن استفاده کرد .
 

 ی خورشیدی:تکنولوژی جدید در سیستم های کوره ها
 

روی مطالعه کوره های چوب خشک کنی خورشیدی پیشنهاد کرد طبقه بندی کوره ها بر  ( از5) سیمسون

اساس سطح پیچیدگی در کنترل سیستم های آنها باشد ساده ترین آنها کوره کشاورزی گلخانه ای است که 

است که در کسب و کارهای بوسیله جریان طبیعی هوا کار میکند.گروه بعدی شامل گلخانه ای کشاورزی 

کوچک یا متوسط بکار می رود.گروه سوم خشک کن نیمه خودکار است که به منظور بهبود راندمان حرارتی 

بکار میرود.ودر نهایت گروه چهارم  که پیچیده ترین خشک کن می باشد و بصورت خودکار کار می کنند و 
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برای کنترل جریان هوا و گردش هوا در کوره می  مجهز به دستگاه ترموستات وتنظیم درجه رطوبت . ودامپر

 باشداین گروه از خشک کنها نیاز به سرمایه گذاری قابل توجهی می باشند.
 

 تحلیل سیستم خشک کن های خورشیدی :
 

کوره خورشیدی به عنوان یک سیستم از دو واحد اصلی تشکیل شده است واحد خشک کن )محفظه 

ی خورشیدی( همچنین ممکن است یک مخزن ذخیره سازی انرژی و خشک کن ( واحد گرمایش )کلکتورها

واحد کنترل هم وجود داشته باشد.در مدت عملکرد سیستم جریان گردش انرژی در بین تمام واحدها وجود 

دارد واین جریان هوای خشک می باشد که در گردش است. به وسیله کنترل کردن پارامترها می توان از جریان 

آگاهی پیدا کرد.به منظور اطمینان از حصول جریان هوای خشک واحدها باید با همدیگر فعل و اطالعات کوره 

از )عملکرد سیستم در موقع کار تا حد زیادی تحت تاثیر محیط قرارمی گیرد .[6]وانفعاالت داخلی داشته باشند

ژی الکتریکی و میزان دسترسی به انر و همچنیننوسان درجه حرارتی و رطوبتی جمله موقعیت خورشید ، 

کارکردن فن ها(چگونگی ساخت واحدهای مختلف چوب خشک کنی امکان استفاده های مختلف ازآنها را 

 فراهم می آورد.
 

 تحلیل کلی تکنولوژی جدید:
 

تغییرات مختلفی در سیستم واحدهای کوره خورشیدی مشاهده شده.واحد گرمایش  در نتیجه تحقیقات

پیشرفت باعث افزایش راندمان کلکتورها شده است. تحلیل بعدی پیشرفت بیشترین پیشرفت را داشته واین 

درقسمت کلکتورهای خورشیدی می باشد.با توجه به نحوه خشک کردن باید به موارد زیر توجه بیشتری 

شود.کاهش اتالف گرما )عایق کردن دیواره ها( و استفاده از مواد اولیه خوب مثل پالستیک و چوب که بهتر از 

اختمانی مثل گچ میباشند و به خوبی بتون عایق بندی می کنند.در استرالیا یک شرکت تولید کننده کوره مواد س

.بهینه سازی و [7]های خورشیدی کوره های با دیواره آلیاژالومینیومی و ایزوالسیون داخلی خوب می سازد

ونگی فعل و انفعاالت قسمت کاهش اتالف بارحرارتی باید به صورت یکسان و با سرعت باال انجام شود.و چک

های مختلف باید به وسیله دستگاه کنترل اتوماتیک که در داخل محفظه خشک کن می باشندکه جهت نشان 

معموال سه نوع طرح در ساخت کوره دیده می شود و دادن رطوبت و تغییرهوا بکار برده می شوند کنترل شود 

شک کن، واحد گرمایش ، واحد ذخیره سازی میباشد این تقسیم بندی براساس ساختار کوره یعنی محفظه خ

.طبقه بندی کوره های خورشیدی به سه گروه نشان می دهدکه پژوهشگران و طراحان کوره های چوب 

 [8]خشک کنی تالش کرده اند تا یک سیستم خود کفا طراحی کنند که بتوان شب و روز از آن استفاده کرد.
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 ارچه)طرح یک( :کوره های خورشیدی با کلکتورهای یکپ
 

این کورهای خورشیدی با کلکتور یکپارچه می باشند که در آن همه واحدها از یک ساخت و ساز درست 

شده اند کلکتور خورشیدی همواره در مکان باالتری قرار داده می شوند ویا مستقیما بر روی سقف محفظه کار 

یگر کوره ها می توان بیشتر مدت سال از گذاشته می شوند .وهمچنین به خاطر راحتی ساخت آن نسبت به د

آن استفاده کرد. صرف نظر از بهبود کلکتورها عمده پیشرفت آنها بستگی به مکان فن ها و جهت دمش 

درطول روز  خورشیدامکان بازیابی انرژی خورشیدی خیلی زیاد است برای این منظور به وسیله ردیابی دارد.

 [9]وجود دارد. )عرض جغرافیایی مطلوب (امکان بازیابی

 

 
 

 

 

 (1:کوره خورشیدی با کلکتور یکپارچه) 1شکل 

 

 :کوره خورشیدی با کلکتور جانبی نیمه یکپارچه
 

در کوره های نیمه یکپارچه  واحدها مجزا می باشند و فقط توسط اجزای داخلی دریچه های هوا و فن ها 

اند درابتدای ساخت این مدل کوره ها از در ارتباط هستند پژوهشگران متعددی این طرح را پیشنهاد داده 

جریان و گردش طبیعی هوای آزاد استفاده می شد اما بعد ها تغییر و تحول باعث مطرح کردن فن ها شد  که 

موقعیت فن ها و فعل و انفعاالت  در همه مدلها . [18,2–8]باعث ترقی خشک کردن وراندمان کوره ها شدند

این نمونه بعضی از پژوهشگران قرار دادن فن بین محفطه وکلکتور را  با یکدیکر فرق می کند مثال برای

پیشنهاد می کنند و بعضی دیگر قرار دادن آن را باالی  واحد دسته بندی پیشنهاد می کنند به منظور بهبود 

هدف از نو آوری های [10]درتخلیه یک ایده وجود دارد می توان فن را بین دو واحد دسته بندی قرار داد. 

ختلف به منظوربهبود جریان هوا می باشد.قرار دادن فن قبل یا بعد از مسیر گردش هوا در وسط تخته ها م

مربوط به طراحی ساختمان کوره می باشد به طور معمول فضای موثر و چگونگی قرار دادن نقشه جریان هوا 

 .می یابد در سیستم نتیجه کنترل و بازرسی می باشد و عالوه بر این هزینه برق هم کاهش
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 (2:کوره خورشیدی با کلکتورنیمه یکپارچه) 2شکل 

 

 کوره خورشیدی با واحد ذخیره سازی : 
 

مزیت تحول هر کدام از اینها به نوعی باعث تغییر و توسعه کوره چوب خشک کنی می شود .این طرح 

ولین کوره با سیستم برای ذخیره سازی انرژی  می باشد.ا  2نشان می دهد که یک تغییر شکل درمدل طرح 

ذخیره سازی دارای باطری و کلکتور بر پایه اب بود این کلکتورها بوسیله لوله برهمکنش اجزا سازنده و 

ارتباط بین آنها کنترل می کنند آب گرم شده و هوا  بوسیله تبادلگر حررارتی به داخل محفظه خشک کن 

نظیم و حفظ درجه حرارت یکنواخت برای کنترل بوسیله ذخیره سازی انرژی امکان ت[11]فرستاده می شوند.

درجه حرارت محفظه وجود دارد با این کار می توان کیفیت محصول را پس آن که گرما بصورت ثابت یا 

با استفاده از ریتم های مختلف می توان نتیجه گرفت که کوره با واحد ذخیره سازی   .مستقیم است کنترل نمود

وذخیره سازی انرژی و قابلیت تنظیم دریچه ها  مورد استفاده قرار می گیردبه صورت متناوب در شب و روز 

سرمایه گذاری اولیه و فن ها در این نوع از کوره وجود دارد و می توان آنها را به وسیله مانیتور کنترل کرد.

باید در  مواردهزینه این   قابل توجه است )هزینه های تولید و ذخیره سازی مخزن و هزینههای زمین(. بنابراین

 [12].نظر گرفتهشود

 
 

 
 
 

 

 (3:کوره خورشیدی با مخزن ذخیره سازی انرژی) 3شکل 

 روند توسعه کوره های خورشیدی برای خشک کردن الوارهای چوبی :
 

روند توسعه و تحلیل وضعیت موجود و تصور تحوالت آینده برای انجام عمل خشک کردن چوب انرژی  

واحد گرمایش  تبدیل انرژی ال داده شود تا در سیستم مورد استفاده قرار بگیرد.خورشید باید تبدیل و انتق

خورشیدی را به انرژی حرارتی به شکل هوای گرم وانتقال بوسیله کانالها به محفطه برای خشک کردن تخته ها 

هوا . کنترل کیفیت محصول در حال حاضرازطریق نظارت برمقدار رطوبت  وجریان [13]را انجام می دهد 

کنترل اتوماتیک کوره ها این خشک از طریق متغییر های کنترل بررسی وباعث بهبود کیفیت محصول می شوند.

 امکان را به ما می دهد که در مرحله خشک کردن کیفیت محصول بهبود یابد ومحصول با کیفیتتی تولید شود.
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 چگونگی تحول واحد گرمایش :
 

مورد نیاز برای گرم کردن سیستم و انتقال حرارت سیال طرح کلکتورها  بستگی به مقدار انرژی 

دارد.کلکتور خورشیدی بطور کلی شامل :یک پوشش شفاف یک جسم سیاه جذب کننده و یک یا چندین لوله 

عایق کاری شده می باشد.انرژی به طور مستقیم به محفظه یا مخزن ذخیره سازی فرستاده می شود.چندین 

مورد استفاده قرار می گیرند که از جمله )هوا، آب ، سیالهای حرارتی که محتوای  سیال به عنوان انتقال دهنده

اولین گرمایی دارند وموادی که تغییر فاز می دهند(بازیابی حرارتی وابسته به خواص فیزیکی سیال دارد 

شده کلکتورها شامل جذب کننده های فلزی بودند که با مواد عایق ایزوله شده و باپوشش شفاف محافظت 

بودند .به دنبال پیشرفت وتوسعه ساخت ترانشپارنت ها وبا دو برابر کردن این پوشش ها )ترانشپارنت( باعث 

 5]،13،9 [کاهش اتالف انرژی در ساختمان کوره شدیم.

 

 

 

 : نمای جانبی از یک کلکتور خورشیدی 4شکل 

 

هوا و کلکتورهایی )baseدر تحلیل ما : ما به مطالعه سه گروه از کلکتورهای خورشیدی کلکتورهایی بر پایه )

بر پایه مایع و کلکتورهایی با لوله خال می پردازیم پیشرفت و بهبود آنها باعث تحول قوانین و تحول 

مستقیم برای خشک کردن  تکنولوژی سیستم می شود.کلکتورهای خورشیدی بر پایه هوا معموال به طور

 [14]استفاده می شوند هوای گرم شده مستقیما از داخل کلکتورعبورکرده وسپس وارد محفظه کوره می شود.
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 : انواع کلکتور خورشیدی با پایه هوا 5شکل 

 

گروه بعدی کلکتورهای برپایه مایع هستند و بیشتر برای گرمایش آب خانگی استفاده می شوند.وبه سرعت 

هره وری این نوع کلکتورها بهبود یافته است زیرا در ساخت ترانشپارنت یا کلکتور آنها از مواد خاصی ب

 [15]استفاده می شود که باعث بهبود خواص نوری ترانشپارنت می شود.
 

 

 

 

 : انواع کلکتور خورشیدی با پایه آب 6شکل 

 

 

 

 : روش کار کلکتور های بر پایه آب 7شکل 

 

وه سوم مربوط به مدل خاصی از کلکتور می باشد : کلکتور خورشیدی با لوله خال بطور کلی و باالخره گر

شامل لوله شیشه ای شفاف با یک جذب کننده اختیاری و با یک یا چندین لوله می باشند.محل جذب در 
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ک گاز بی اثر پر داخل لوله قرار دارد و پس از انباشته شدن لوله هوا برداشته می شود و سپس داخل لوله را بای

 [16]می کنند تا اتالف گرمایی بین جذب کننده و شیشه کم شود.
 

 

 

 

 : کلکتور خورشیدی بر پایه خال 8شکل 

 

تمام قوانین در ساخت مورد استفاده قرار گرفتند و عمل تجزیه و تحلیل حرارت سیال توسط خورشید وتمام 

 دستورالعملهای کلکتور خورشیدی نیز اجرا شد.
 

 ل واحد های انتخابی :تکام
 

 ترانشپارنت باید کارآمد باشد بطوری که کمترین انعکاس تابش خورشید و بیشترین جذب را داشته باشد.

. اولین بار 18]،8[مواد مختلفی مانند)شیشه و پالستیک( برای ساختن پوشش)ترانشپارنت( استفاده شده است

د.ولی بخاطرطول عمرکم پالستیک،بعد ها با الیاف شیشه از پالستیک به خاطر هزینه های پایین استفاده کردن

 آن را تقویت کردن و طول عمر آن را افزایش دادند.
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 : نمونه ای از کلکتور خورشیدی 9شکل 

 

 : یک یا چند صفحه شفاف شیشه ای یا از جنس مواد دیاترموس )عبور دهنده پرتو(شیشه

 عامل از ورودی به خروجی:برای هدایت و انتقال سیال  لوله ها، کانالها

: صفحه هایی تخت، موج دار، یا شیار داری که لوله ها، پره ها یا کانالهایی به آنها وصل شده صفحات جاذب

 اند. یا اینکه ممکن است لوله ها بصورت یکپارچه و قسمتی از صفحات باشند.

 : برای جمع آوری و تخلیه سیاللوله های اصلی

 ن افت حرارتی در اطراف صفحه جاذب: برای به حداقل رساندعایق

: برای در بر گرفتن اجزای فوق الذکر به جهت حفاظت از آنها در مقابل گرد و خاک، محفظه نگهدارنده

و و در نهایت الیاف شیشه ترکیب شده راندمان ودوام باالتری را برای سرپوش انجام داد.. رطوبت هوا و غیره

ه با ضخامت بیشتر کاهش دادند.اما ثابت شد که با پیدایش مدل خاصی از اتالف گرمایی را بااستفاده از یک الی

شیشه ) سفید با آهن کم و ضد انعکاس شیشه ای( که باعث کاهش درخشندگی و افزایش جذب و انتقال 

 [19]انررژی خورشید می باشد.راندمان کار افزایش میدهد.
 

 تحول در جذب:
 

کننده می باشد موادی که در جذب کننده مورد استفاده قرار تبدیل انرژی تابشی از مهمترین کار جذب 

میگیرند عبارتند از: الیاژهای مثل )کرم. کرم سیاه. پوشش پالسما. پوشش ها سرامیک با پایه اکسید فلز و 

غیره....(. امکان تغییر و تحول این مواد در آینده بطور چشمگیری وجود داد و در حال حاضر عموما از 

از فلز سیاه یا صفحات پالستیکی که در آن مایع مایع باحرارت زیاد در گردش است استفاده  کلکتورهای که

 می کنند.

 انتقال انرژی :

میالدی مورد استفاده قرار گرفتند به عنوان مثال آهن.فوالد ضد  1681چندین نوع از مواد در طول سال 

نیوم و مس برای انتقال انرژی به سیال و انتقال زنگ آلومینیوم.و مس میباشند.امروزه از فلزات رسانای الومی

.طراحی کلکتورها  گرما استفاده می کنند. افزایش سطح تبادل و بهره وری بسته به انتقال گرما به مایع می باشد
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و همچنین بهینه سازی مبدلهای آن باعث  انتقال حرارت سیال  همرا با افزایش سطح تبادل و افزایش انرژی 

 [20]سیله سیال می شود.بازیافتی به و
 

 
 

 : نمونه ای از لوله های انتقال 11شکل 

 

 

 عایق کاری محفظه و کلکتور:
 

واحد عایق کاری نقش مهمی در طراحی کلکتور های خورشیدی ایفا می کند و عملکردآن به حداقل 

باعث از  رساندن تلفات گرمایی در جلو وعقب کلکتور می باشد. در مورد کلکتورهای با صفحه تخت که

دست دادن گرما در پشت کلکتور می شوند.اتالف گرمایی را در این کلکتورها میتوان با استفاده از مواد عایق 

مثل پشم شیشه و اسفنج های پلیمری و پشم معدنی برای این کار استفاده می کنند.با توجه کاهش هزینه های 

مثل ترکیبات آلی : پشم گوسفند. فیبر چوب. والیاف سیستم و توسعه پایدار می توان از مواد عایق کاری جدید 

گیاهی استفاده کرد.برای کم کردن تلفات گرمایی در جلوی محفظه الیه از هوای محصور شده بین پوشش 

شفاف و جذب کننده و یا به وسیله گازهای بی اثر یا خال می توان این کار را انجام داد با توجه به عایق کاری 

در دسترس  2111یشنهاد می شود کلکتورهای آبی با صفحات تخت در سال معمولی کلکتورها پ

.که شامل مخزنی پر از گاز بی اثر )کریپتون( به منظور کاهش تلفات حرارتی از طریق لوله های 15]،21[باشند

خال که باعث توسعه قابل توجهی در عایق بندی شده اند. برای کاهش اتالف گرمایی با انتقال خوب می توان 

اتالف گرمایی را حذف کرد.بر خالف کلکتورهای خورشیدی صفحه تخت کلکتورهای لوله خال قادر هستند 

مسیر خورشید را در طول روز ردیابی ودر نتیجه به سیلندر های ذخیره بفرستند که باعث بهبود راندمان 

استفاده از خال باعث . و بازیابی انرژی خورشیدی باعث می شود که کار در سطح باالیی انجام شودمیشود.

 بازیابی انرژی نهان می شود.
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 نتیجه گیری
 

پژوهشگران پیشنهاد کردند که کلکتورهای خورشیدی قابل تنظیم کارآمدترازکلکتورهای ثابت می باشند 

ون هشتم ) افزایش پویایی بخصوص در موقع طلوع و غروب خورشید و زمانی که هوا ابری است.بر طبق قان

استفاده ازسیستم هایی که خود را با گردش خورشید تطبیق می دهند مانند کلکتورهای متحرک بهتراز تم (سیس

کلکتورهای ثابت می باشند.کلکتورهای با پایه هوا نسبت به دیگر کلکتورهای خورشیدی یکپارچه تر هستند 

لیل ترانشپارنت ها  نشان از اما با این حال جایگاهی برای استفاده در بخش های صنعتی ندارد.تجزیه و تح

سالها تحقیق به منظور پیدا کردن یک یا چندین ماده با کیفیت و با ضریب جذب باال و انعکاس کم نور 

در خصوص واحد گرمایش مشاهده شده است که کلکتورهای بر پایه آب هم اکنون بسیار خورشید می باشد.

ر ونگه داری سیستم باید بصورت آسان و سر راست کارامد تر می باشند.در طراحی کلکتورها  مسیر تعمیی

باشد تا بتوان آن را تعمیر کرد.ضمنا جهت شستشو و پاکیزگی سطح جذب کننده سیستم باید قابلیت انعطاف 

پذیری داشته باشد.یک روش برای آنالیزوتجزیه تحلیل کوره های خورشیدی معموال به ثبت رساندن 

لی و اساسی و رویکردی برای رسیدن به انالیز و طراحی متفاوت اختراعات می باشد.این روش پایه اص

واحدهای یک کوره می باشد بنابراین پیشنهاد وامکان یکپارچه سازی شبکه های سیستم و طراحی جدید و به 

 کلکتورهای بر پایه آب و واحد ذخیره سازی بیشترین هزینه را در بر دارند.روز انها امکان پذیرمی باشد
 

 
 

 : یک کوره جدید با کلکتور ترکیبی 11شکل
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