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  1چکیده
 کنی یکی از راهکارهایی است که هاي چوب خشک بی احداث کورهیا  هزینههاي سیستممدیریت 

سازي و اجراي صحیح آن ضمن کسب اطمینان نسبت به کفایت میزان سودآوري خدمات، باعث  پیاده
کنی  دو نوع کوره چوب خشکیابی احداث  هزینهدر این پژوهش . شود مندي مشتریان می افزایش رضایت

 بررسی برايساخته آلومینیومی و ساخته شده با مصالح ساختمانی  کوره پیشبا دماي عملکرد متوسط، 
با روش براي این منظور، . ها، هدف این مطالعه بوده است پذیري اقتصادي استفاده از این نوع کوره توجیه

هاي مربوط به احداث  ، هزینهکنی و سازندگان کوره میدانی و مصاحبه با صاحبان صنایع چوب خشک
 هزینه .ها مورد مطالعه قرار گرفت هاي استهالك و تعمیر و نگهداري در این کوره زینههنیز ها و  کوره

کنی تمام خودکار با امکان تامین و کنترل شرایط داخل  چوب خشک آل اساس شرایط یک کوره ایدهبر
ها تعیین  و کنترل پیوسته رطوبت چوب)  حرارت، گردش هواي گرم و تهویههرطوبت نسبی، درج( کوره
صورت درصدي از میزان  هها، میزان هر هزینه ب دنبال این بررسی و استخراج هزینهه ب. دگردیه بحاسو م

هاي ساخته شده با مصالح ساختمانی   که هزینه احداث کورهدادنتایج نشان . ها نمایش داده شد کل هزینه
استهالك و تعمیر و هاي   هزینهدر مقابل،. استساخته آلومینیومی  هاي پیش تر از هزینه احداث کوره کم

هاي   کورهها در هزینهمقدار این تر از  هاي ساخته شده با مصالح ساختمانی بیش کورهدر نگهداري 
  .باشد تر می صرفه ساخته آلومینیومی مقرون به هاي پیش  اما در درازمدت کوره.بودساخته آلومینیومی  پیش
  

  زینه احداث، هزینه استهالك و تعمیر و نگهداريکنی، ه یابی، کوره چوب خشک  هزینه: کلیديهاي واژه
                                                

  rahim.mohebbi@yahoo.com: مسئول مکاتبه* 
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 مقدمه
سازي و اجراي صحیح آن مزایاي زیادي براي  پیادهیک واحد صنعتی؛ یابی احداث  هزینه

 و در نتیجههاي محصول   در کاهش هزینه،به این مقولهتوجه ویژه . همراه دارد کنندگان به تولید
هاي مختلفی براي خشک کردن  روش .)2003ژویان، پ( مؤثر خواهد بود در بازار تر بیشسودآوري 

کردن چوب بسته به هزینه خشک کردن، موارد مصرف  چوب وجود دارد ولی انتخاب روش خشک
. باشد چوب پس از خشک شدن، کیفیت چوب و ارزش آن و مدت زمان خشک کردن متفاوت می

نوع کوره چوب . سته استهاي متعددي واب شاخصکنی به  اندازي و احداث یک کوره چوب خشک راه
. بستگی داردکنی  کار رفته در آن به نوع فرآیند چوب خشک هکنی، طراحی و جنس مصالح ب خشک

جه  در100باالتر از ( از دماي باال چه برگ چنان هاي سوزنی براي مثال، براي خشک کردن گونه
ه و از جنس آلومینیوم ختسا صورت پیش هکنی ب د، بهتر است کوره چوب خشکگرداستفاده  )گراد سانتی

کار رفته در ساخت  هاي تعمیر و نگهداري نیز به مصالح به آن، استهالك و هزینهبر  عالوه. ساخته شود
سازي در  براي مثال، در صورت لزوم مشروط. کنی بستگی دارد کوره و نوع عملیات چوب خشک

ی ساختماناي ساخته شده با مصالح ه هاي تعمیر و نگهداري کوره رطوبت و دماي باال استهالك و هزینه
وري ا تولید و فرفرایندکنی در   اهمیت فرآیند چوب خشکاز نظر .)1983ابراهیمی، ( تر است بیش

هاي  روي تدوین برنامه  برها بررسی تر بیشدر ایران .  متعددي صورت گرفته استهاي پژوهشچوب 
 ؛2008 رحیمی،؛ 1996شی، مدهو( هاي مختلف متمرکز بوده است کنی براي گونه چوب خشک

 توسط انواع نیک خشکچوب هاي  در مورد بررسی هزینهکمی  هاي پژوهش). 2001، اعلمخرسند
هاي تونلی نسبت  کوره  بیان کردند که)2008( گسالین و وامین ز جمله ا.ها انجام شده است کن خشک

اساس نتایج بر. هستند يتر هاي خشک کردن کم اي داراي مصرف انرژي و هزینه هاي حجره به کوره
هاي خورشیدي نسبت به  هاي خشک کردن در هواي آزاد و کوره ، هزینه)2007( ستارتحقیقات 

سال و براي  هاي خورشیدي یک همچنین برگشت سرمایه براي کوره. استهاي بخار تقریباً نصف  کوره
هاي چوب  کورهعدم احداث دلیل ) 2003( آنسال. باشد می سال 31- 45هاي بخار تقریباً  کوره

 هاي تمام اتوماتیک هاي مدرن با سیستم  قیمت باالي کورهتوجه در این کشور را به کنی قابل خشک
اي  هاي خورشیدي گلخانه با تحلیل اقتصادي کوره) 1982( ، شارما و پندي)1987( ستار .نسبت داد

تر از  د کم درص60-80کن خورشیدي اعالم کردند که هزینه خشک کردن چوب در این نوع خشک
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هاي   نشان داد که خشک کردن چوب در کورهطی پژوهشی) 1973( پلومتر. هاي متعارف است کوره
 هاي خشک هزینه) 1962( پک .هاي متعارف است تر از خشک کردن آن در کوره خورشیدي ارزان

 اساس نتایج وي،بر.  کردرا مقایسههاي متعارف  کن کن خورشیدي و خشک کردن چوب در خشک
هاي خورشیدي نصف هزینه خشک کردن چوب در  کن کردن چوب در خشک هاي خشک ههزین
 بر دو فرضیه این پژوهش. هاي متعارف و برابر با هزینه خشک کردن چوب در هواي آزاد است کوره

تر  ساخته آلومینیومی بیش کنی در کوره پیش هاي احداث یک کوره چوب خشک هزینه -1 :استوار است
هاي  هاي استهالك و تعمیر و نگهداري کوره هزینه -2 ؛ی استساختمانه با مصالح از کوره ساخته شد

این هدف از . باشد ساخته آلومینیومی می هاي پیش تر از کوره  بیشساختمانیساخته شده با مصالح 
هاي احداث و استهالك و تعمیر و نگهداري در دو نوع کوره چوب   تعیین میزان هزینه،پژوهش
اخته آلومینیومی و ساخته شده با مصالح ساختمانی براي خشک کردن چوب در س کنی پیش خشک

کنی اتخاذ   است تا بتوان در نهایت تصمیم مناسبی براي احداث یک واحد چوب خشکدماي متوسط
  .کرد

  
  ها روش مواد و

 ی هواي گرمیکنی با سیستم جابجا کوره چوب خشک: مطالعهکنی مورد  هاي چوب خشک نوع کوره
با توجه ولی . شود هاي متعددي براي خشک کردن چوب استفاده می کن از خشک. مطالعه شد) تهمرف(

کنی متعارف با  هاي چوب خشک ترین روش خشک کردن چوب در سطح دنیا، کوره که رایج به این
ها   دو نوع از این کوره حاضر مطالعه شده وپژوهشها در  سیستم گردش هواي گرم است، این نوع کوره

هاي ساخته شده با مصالح ساختمانی براي مطالعه انتخاب  ساخته آلومینیومی و کوره هاي پیش  کورهیعنی
  .شدند

 به بازدید از واحدهاي در مرحله مطالعات میدانی: مورد بررسیصنعتی کنی  واحدهاي چوب خشک
 صنایع پرداخته شداین هاي مختلف و مصاحبه حضوري با صاحبان  کنی با سیستم چوب خشک

ها و  کنی موجود در این کوره بررسی تجهیزات چوب خشکهدف از بازدیدهاي مختلف، ). 1جدول (
  .ها بود هاي احداث این نوع کوره هزینه
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  .ها کنی بازدید شده و مشخصات آن  فهرست واحدهاي چوب خشک-1جدول 

 نام واحد ردیف
 ظرفیت ساالنه

)3m( 
 نوع کوره محل احداث

 ساخته آلومینیومی پیش  مالرد-کرج 7800 سازي افشار ماشین 1
 ساخته آلومینیومی پیش  پل فردیس-کرج 400 شرکت توکا 2
 ساخته آلومینیومی پیش  شفت-رشت 1000 کنی سرائی چوب خشک 3
 ساخته آلومینیومی پیش نوشهر 600 کنی گروسیان چوب خشک 4
 اختمانیساخته شده با مصالح س  مالیر- همدان 535 کنی پیرحیاتی چوب خشک 5
 ساخته شده با مصالح ساختمانی  محمدشهر-کرج 350 کنی کشاورز چوب خشک 6
 ساخته شده با مصالح ساختمانی  محمدشهر-کرج 600 شرکت گرما چوب 7
 ساخته شده با مصالح ساختمانی  بابل- مازندران 670 کنی روحی چوب خشک 8

  

  
  : نظر گرفته شدها عوامل زیر ثابت در براي تعیین هزینه: عوامل ثابت

  مکعب متر120 : حجم کوره-1
  گراد  درجه سانتی80 حداکثر : دماي عملکرد کوره-2
طی بازدید (  میلیون تومان100): قیمت فرضی جهت احداث کوره( گذاري  مبناي حجم سرمایه-3

 100مکعب حداقل  متر120اي احداث یک کوره با حجم هاي مختلف مشاهده شد که بر از کوره
  .)ومان هزینه نیاز استمیلیون ت

. ها از زمان واحدي برخوردار است اي کوره  اقتصادي مربوط به اطالعات هزینههاي مقایسه:  زمان-4
  .باشد می) سال مشخص و هماهنگ یک( 1388-89 که در این مورد، زمان واحد سال

شد و کنی، شرایط یک کوره تمام خودکار در نظر گرفته  در ضمن در هر دو سیستم چوب خشک
  : بررسی شدزیرتجهیزات و عملکرد هر دو کوره در شرایط مشابه و به شرح 

 نسبی داخل کوره روش اسپري آب تحت فشار با امکان کنترل رطوبت ساز به سیستم رطوبت ●
 با استفاده از فن تهویه) کش رطوبت( سیستم تهویه ●
 با امکان کنترل سرعت جریان هواروش استفاده از فن در داخل کوره و  سیستم گردش هواي گرم به ●
 هاي حرارتی و دیگ آب داغ سیستم گرمایش با استفاده از کویل ●
 بارگذاري کوره با استفاده از سیستم واگن ●
  سیستم کنترل دماي داخل کوره ●
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پذیري استفاده از یکی از این  منظور ارزیابی توجیه ها به پس از بازدید از کوره:  مورد بررسیهاي هزینه
 )ساخته آلومینیومی کن پیش کن با مصالح ساختمانی و خشک خشک( کنی و سیستم چوب خشکد

مورد مطالعه ها  آنهاي استهالك و تعمیر و نگهداري  ها و هزینه کوره این هاي مربوط به ساخت هزینه
هاي ساخت کوره عبارت بودند از تأسیسات کوره و تجهیزات کنترل آن شامل  هزینه. قرار گرفت

هاي مربوط به سیستم گرمایش، سیستم گردش هواي گرم، سیستم روشنایی و ایمنی، سیستم  ههزین
ساز، تابلو برق، سلول بار، سیستم کنترل دما، رطوبت و سرعت جریان هواي گرم و مصالح  رطوبت

می ، ورق آلومینیوها کاري دیواره ها، درب عایق، عایق هاي مربوط به سیستم واگن بدنه کوره شامل هزینه
ساخته آلومینیومی و سیستم واگن، درب عایق، تیرچه  هاي پیش سازي آن، اسکلت کوره در کوره و آماده

هاي ساخته شده با  ها در کوره کاري دیواره و عایق) کولیت ورمی( هاي سفالی بلوك، دیوارکشی و بلوك
 در این بررسی به  همچنین قابل ذکر است که هزینه استهالك و تعمیر و نگهداري.مصالح ساختمانی

هاي عمر مفید  در این روش میزان هزینه استهالك و تعمیر و نگهداري در تمامی سال( روش خطی
  . محاسبه شده است)باشد آالت یا تأسیسات ثابت می ماشین

  
 نتایج
ساخته  هاي احداث کوره پیش نتایج مربوط به هزینه: ساخته آلومینیومی احداث کوره پیشهاي  هزینه
 1هاي  ترتیب در شکل ومی در سه بخش تجهیزات تأسیساتی، تجهیزات کنترلی و تجهیزات بدنه بهآلومینی

در مورد تجهیزات تأسیساتی، سیستم گرمایش با اختصاص دهد که  نتایج نشان می. ه شده استیارا 3 تا
ها،   از کل هزینه فرضی جهت احداث کوره درصد9هاي تجهیزات تأسیساتی و   از کل هزینه درصد36

هاي تجهیزات   از کل هزینه درصد4ها و سیستم روشنایی و ایمنی با اختصاص  ترین میزان هزینه بیش
ها را در برگرفته  ترین میزان هزینه ها، کم از کل هزینه فرضی جهت احداث کوره  درصد1تأسیساتی و 

اندازي سیستم موتورخانه  هاي باالي راه ها و صاحبان صنایع هزینه  دلیل این امر را سازندگان کوره.است
ترین میزان هزینه را با  همچنین در مورد تجهیزات کنترلی، هزینه طراحی و ساخت تابلوبرق بیش .دانستند

ها را به   از کل هزینه فرضی جهت احداث کوره درصد6هاي تجهیزات کنترلی و   از کل هزینه درصد46
ها و خالصه شدن کلیه سنسورهاي  ابلوبرقدلیل هزینه زیاد طراحی ت خوداختصاص داده است که به

ترین   درصد بیش35ها به میزان   تجهیزات بدنه، سیستم واگنبررسی در .باشد کنترلی در تابلو برق می
  .شود هاي مربوط به تجهیزات بدنه کوره را شامل می سهم هزینه
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شده با مصالح هاي احداث یک کوره ساخته  هزینه: اي احداث کوره با مصالح ساختمانیه هزینه
 6تا  4هاي  ترتیب در شکل ساختمانی در سه بخش مجزا شامل تجهیزات تأسیساتی، کنترلی و بدنه به

هاي  ساخته آلومینیومی، سهم هزینه  آن بود که همانند کوره پیشنتایج بیانگر. نشان داده شده است
در بین . تأسیساتی بودهاي تجهیزات  تر از سایر هزینه بیش)  درصد36( مربوط به سیستم گرمایش

 50ها به میزان   درصد و در بین تجهیزات بدنه، سیستم واگن46تجهیزات کنترلی، تابلو برق به میزان 
  .ها را به خود اختصاص دادند ترین هزینه درصد بیش

ها  یک از هزینه نتایج مربوط به سهم هر  : سه بخش تأسیساتی، کنترلی و بدنهها در  هزینههمقایس
ساخته  نسبت به هزینه کل کوره در سه بخش تجهیزات تأسیساتی، کنترلی و بدنه در دو کوره پیش

با . ه شده استی ارا8 و 7هاي  لترتیب در شک آلومینیومی و کوره ساخته شده با مصالح ساختمانی به
اخته شده هاي س ساخته آلومینیومی و کوره هاي پیش  در احداث کورهمؤثربررسی وضعیت کلی هزینه 

 از کل هزینه احداث درصد 7/46 و  درصد2/41ترتیب  شود که به با مصالح ساختمانی مشاهده می
ها را هزینه تجهیزات تاسیساتی در بر   از کل هزینه فرض شده جهت احداث کورهدرصد 25کوره و 

بت به کل  نسدرصد 9/23 و درصد 8/20ترتیب  همچنین این وضعیت در تجهیزات کنترلی به. گیرند می
در . باشد ها می  از کل هزینه فرض شده جهت احداث کورهدرصد 8/12ها و  هزینه احداث کوره

ها   نسبت به کل هزینه احداث کورهدرصد 38ساخته آلومینیومی  هاي پیش تجهیزات بدنه کوره نیز کوره
ین مقادیر در که ا ها را در بردارد در صورتی  از کل هزینه فرض شده جهت احداث کورهدرصد 23و 

نتایج نشان . باشد  میدرصد 8/15 و درصد 4/29ترتیب  هاي ساخته شده با مصالح ساختمانی به کوره
ترین  ترین و کم ترتیب بیش داد که در هر دو نوع کوره، تجهیزات تأسیساتی و تجهیزات کنترلی کوره به

طورکلی، هزینه   به).8 و 7 هاي شکل (ها را نسبت به هزینه کل کوره به خود اختصاص دادند هزینه
ساخته  تر از هزینه احداث یک کوره پیش کم)  درصد6/53( احداث یک کوره با مصالح ساختمانی

  .)9 شکل( بود)  درصد8/60( آلومینیومی
نتایج مربوط به هزینه استهالك و تعمیر و نگهداري در هر دو : هزینه استهالك و تعمیر و نگهداري

هاي مربوط به استهالك و تعمیر و  بررسی هزینه. ه شده استیارا 11 و 10هاي  نوع کوره در شکل
ساخته آلومینیومی  هاي پیش دهد که در کوره کنی نشان می نگهداري در هر دو نوع سیستم چوب خشک

 مربوط درصد 28 هزینه استهالك و تعمیر و نگهداري مربوط به تجهیزات تاسیساتی کوره، درصد 67
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که این مقادیر در  در حالی.  مربوط به تجهیزات بدنه استدرصد 5وره و به تجهیزات کنترلی ک
.  استدرصد 11 و درصد 26، درصد 63ترتیب برابر  هاي ساخته شده با مصالح ساختمانی به کوره

 در هر دو نوع کوره هزینه استهالك و تعمیر و نگهداري در بخش تجهیزات تأسیساتی و کلیطور به
در مجموع، . ها را به خود اختصاص دادند ترین هزینه ترین و کم ترتیب بیش تجهیزات بدنه کوره به

نسبت به قیمت کل فرض شده، هزینه استهالك و تعمیر و نگهداري در کوره ساخته شده با مصالح 
  .است ) درصد5/1( ساخته آلومینیومی تر از کوره پیش بیش)  درصد7/3( ساختمانی

  

  
  .ساخته آلومینیومی هاي پیش کورهیزات تاسیساتی تجههاي مربوط به  هزینه -1 شکل

  

  
  .ساخته آلومینیومی هاي پیش هاي مربوط به تجهیزات کنترلی کوره هزینه -2شکل 



 1389) 4(، شماره )17(هاي علوم و فناوري چوب و جنگل جلد  مجله پژوهش
 

 118

  
  .ساخته آلومینیومی هاي پیش تجهیزات بدنه کورههاي مربوط به  هزینه -3 شکل

  

  
  . با مصالح ساختمانیهاي ساخته شده تجهیزات تاسیساتی کورههاي مربوط به  هزینه -4 شکل

  

  
  .هاي ساخته شده با مصالح ساختمانی هاي مربوط به تجهیزات کنترلی کوره  هزینه-5شکل 
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  .هاي ساخته شده با مصالح ساختمانی هاي مربوط به تجهیزات بدنه کوره  هزینه-6شکل 

  

  
  .ساخته آلومینیومی هاي تأثیرگذار در احداث کوره پیش  هزینه-7شکل 

  

  
  . ساخته شده با مصالح ساختمانیکورهثیرگذار در احداث أهاي ت  هزینه-8شکل 
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  .ها نسبت به قیمت کل فرض شده وضعیت هزینه احداث کوره -9شکل 

  

  
  ساخته آلومینیومی و  هاي پیش هستهالك و تعمیر و نگهداري در کورهاي ا هزینه -10شکل 

  .ساخته شده با مصالح ساختمانی
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  .ها نسبت به قیمت کل فرض شده کوره ه استهالك و تعمیر و نگهداري ساالنه در وضعیت هزین-11 شکل

  
 گیري بحث و نتیجه

ساخته آلومینیومی و ساخته شده با مصالح  هاي پیش ر در احداث کورههاي مؤث با بررسی هزینه
بت به نس( هاي تجهیزات تاسیساتی و کنترلی  که میزان هزینهرسیدبه این نتیجه توان  میساختمانی 

ها، دلیل باال  در مورد تجهیزات تأسیساتی کوره . یکسان استکورهدر مورد هر دو نوع ) قیمت فرضی
اندازي  هاي باالي راه ها و صاحبان صنایع هزینه هاي سیستم گرمایش را سازندگان کوره بودن هزینه

ودن هزینه مربوط به ها نیز دلیل باال ب در مورد تجهیزات کنترلی کوره. سیستم موتورخانه دانستند
ها و خالصه شدن کلیه سنسورهاي کنترلی  ها را هزینه زیاد طراحی تابلوبرق طراحی و ساخت تابلوبرق

شود که هزینه مربوط به سیستم  ها مشاهده می با بررسی تجهیزات بدنه کوره. دانند در تابلو برق می
اندازي  دلیل این هزینه باال جهت راه ه بهترین میزان هزینه را به خود اختصاص داده است ک ها بیش واگن

  . واحدهاي موجود در کشور این نوع سیستم را ندارندها، بیشتر سیستم واگن در کوره
ثر در ؤه عوامل مهمچه   که چنانتوان گفت یها م هاي احداث کوره با بررسی و تحلیل هزینه

 هزینه ساخت سنجیده شودسان کنی با یک معیار یک هاي احداث هر دو نوع سیستم چوب خشک هزینه
 .استشده با مصالح ساختمانی   از واحد ساختهتر یشساخته آلومینیومی ب کنی پیش واحد چوب خشک

 در ها  میزان این نوع هزینهدهد میها نشان  که بررسی هزینه استهالك و تعمیر و نگهداري کوره در حالی
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 باشد میهاي ساخته شده با مصالح ساختمانی  ورهتر از ک مراتب کم ساخته آلومینیومی به هاي پیش کوره
تر بودن هزینه استهالك   اشاره کرده و دلیل بیشنه آب نیز )1983(  ابراهیمی.)11  و9هاي  شکل(

 .دانسته استاین نوع کوره  در تجهیزات 1هاي ساخته شده با مصالح ساختمانی را خوردگی کوره
مقایسه با  ساخته آلومینیومی در  احداث کوره پیشتر شیتوان گفت که هزینه به نسبت ب بنابراین می

تر استهالك و تعمیر و نگهداري این نوع  هاي کم کوره ساخته شده با مصالح ساختمانی، با هزینه
مدت ساخته آلومینیومی در دراز هاي پیش رسد که احداث کوره نظر می  و بهباشد ها قابل جبران می کوره

ساخته آلومینیومی را نیز  هاي پیش اندازي کوره نصب و راه چند زمان کوتاه هر .تر باشد صرفه مقرون به
کنی صنعتی  هاي چوب خشک یک از کوره که در هیچ همچنین، با توجه به این. نباید از نظر دور داشت

رود در صورت اجراي  شود، انتظار می سازي انجام نمی سازي و متعادل بررسی شده، عملیات مشروط
سبب اعمال رطوبت  به) سازي سازي و متعادل مشروط( کنی ی عملیات چوب خشکیهاتیمارهاي انت

هاي استهالك و تعمیر و نگهداري در کوره ساخته شده با مصالح ساختمانی  دماي باال، هزینه  وینسب
ساخته  کوره پیش. باشدساخته آلومینیومی  ها در کوره پیش این هزینهتر از مقدار  مراتب خیلی بیش به

اندازي سریع، قابلیت  ی محل احداث کوره و نصب و راهیپذیري در جابجا بر انعطاف مینیومی عالوهآلو
را نیز دارد و براي خشک کردن ) گراد  درجه سانتی100باالتر از ( خشک کردن چوب در دماهاي باال

زي یک واحد اندا منظور راه بنابراین، به. مناسب است) روسی( برگ مانند الوار نراد هاي سوزنی چوب
ساخته آلومینیومی نسبت به کوره ساخته شده با  کنی، احداث یک کوره پیش صنعتی چوب خشک

یابی احداث  د در تحقیقات بعدي هزینهگرد همچنین، پیشنهاد می. شود مصالح ساختمانی پیشنهاد می
تأسیساتی، کنترلی ها با تجهیزات مختلف  ها و نیز هزینه استهالك و تعمیر و نگهداري آن این نوع کوره

  .و بدنه مورد ارزیابی قرار گیرد
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Abstract1 

The successful management in construction costing of wood dry kilns is an 
advantageous approach which brings us not only the assurance in service 
profitability but also gives rise customer’s satisfaction. The construction costing of 
two types of wood dry kilns, namely, prefabricated aluminum-and masonry kilns 
with normal operation temperature was studied. For this purpose, the construction, 
depreciation and maintenance costs of the kilns were determined via field trip tours 
and interviewing with kiln manufacturers and wood drying industry owners. The 
calculated costs were based on the performance of an automatic wood dry kiln 
which could control drying conditions (relative humidity, temperature, air 
circulation and ventilation) and continuously measure the wood moisture content. 
Consequently, the costs were estimated as a percentage of total costs. The results 
showed that the construction costs for masonry kilns were less than those for the 
prefabricated aluminum kilns. In contrast, the depreciation and maintenance costs 
for masonry kilns were greater than those for the prefabricated aluminum ones. 
Overall, the construction of prefabricated aluminum kilns are more profitably 
commercial in prolonged usage. 
 
Keywords: Costing, Wood dry kiln, Construction cost, Depreciation and maintenance 
costs 
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