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Abstract. An approach for the computation of the thermal conduc-
tivity of flat wood details during their one sided heating process 
before bending has been suggested. Mathematical descriptions of 
the specific heat capacity, thermal conductivity, and density of the 
non-frozen wood in the hygroscopic range have been introduced in 
own 1D non-linear mathematical model of one mentioned process. 
For the numerical solution of the model a software program has 
been prepared in the calculation environment of Visual FORTRAN 
Professional developed by Microsoft. With the help of the program, 
the 1D non-stationary temperature distribution along the thickness of 
subjected to one sided conductive heating flat wood details aimed 
at their plasticizing in the production of curved back parts of chairs 
has been calculated. The change in the thermal conductivity as a 
function of the temperature, moisture content, and basic density for 
beech details with an initial temperature of 20°C, moisture content of  
0.15 kg.kg-1, and thickness of 16 mm during their 30 min one sided 
heating at temperature of 80°C, 100°C, and 120°C of the heating 
metal body has been computed, visualized and analyzed.

1. Увод
Едностранно нагряване на плоски дървени детайли се 

прилага с цел пластифицирането им преди огъване [1, 4, 
5]. Огънатите детайли се използват като облегални части на 
столове, външни корпусни елементи за струнни музикални 
инструменти и други [1, 4, 8, 10, 11].

Едностранно контактно нагряване на дървени детай-
ли се осъществява в специализирано оборудване, което 
съвместява пластифицирането и огъването им. За такова 
нагряване и огъване на детайли с дебелина от 10 до 25 
mm се използват горещи хидравлични преси с подходяща 
за огъването криволинейна повърхност.

Такава технология за пластифициране и огъване се 
прилага например при производството на облегални части 
на столове. Те имат сравнително малка дебелина h в сравне-
ние с широчината и дължината им, а също голям радиус R на 
огъване, като отношението R/h е в диапазона 20-25 [4, 5].

В специализираната литература липсват сведения за 
изменението на коефициента на топлопроводност на дър-

вени детайли по време на тяхното едностранно нагряване. 
Поради това математичното описание и изчисляването на 
този коефициент представляват определен научен и прак-
тически интерес.

Цел на работата е математично описание на коефици-
ента на топлопроводност на дървесината в хигроскопичния 
диапазон да се въведе в нелинеен модел на процеса на 
едностранно контактно нагряване на дървени детайли и с 
модела да се изчисли и анализира изменението на средно-
масовите стойности на този коефициент при едностранно 
нагряване на букови детайли с цел пластифицирането им в 
производството на облегални части на столове.

2. Математичен модел на процеса  
на едностранно контактно нагряване  
на дървени детайли преди огъване

В [2, 9] е предложен следният нелинеен математичен 
модел на процеса на едностранно контактно нагряване на 
плоски дървени детайли: 

с начално условие

и следните гранични условия:
• откъм страната на металното нагряващо детайлите 

тяло (виж фиг. 1)

• откъм противоположната ненагрявана страна на 
детайлите, която контактува с въздуха
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1. Увод Подзаглавие І степен

Едностранно нагряване на плоски дървени 
детайли се прилага с цел пластифицирането им 
преди огъване [1,4,5]. Огънатите детайли се 
използват като облегални части на столове, 
външни корпусни елементи за струнни 
музикални инструменти и други [1,4,8,10,11].
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дървени детайли се осъществява в 
специализирано оборудване, което съвместява 
пластифицирането и огъването им. За такова 
нагряване и огъване на детайли с дебелина от 10 
до 25 mm се използват горещи хидравлични 
преси с подходяща за огъването криволинейна 
повърхност.

Такава технология за пластифициране и 
огъване се прилага например при производството 
на облегални части на столове. Те имат 
сравнително малка дебелина h в сравнение с 
широчината и дължината им, а също голям 
радиус R на огъване, като отношението R/h е в 
диапазона 20-25 [4,5].

В специализираната литература липсват 
сведения за изменението на коефициента на 
топлопроводност на дървени детайли по време 
на тяхното едностранно нагряване. Поради това 
математичното описание и изчисляването на 

този коефициент представляват определен 
научен и практически интерес.

Цел на работата е математично описание 
на коефициента на топлопроводност на 
дървесината в хигроскопичния диапазон да се 
въведе в нелинеен модел на процеса на 
едностранно контактно нагряване на дървени
детайли и с модела да се изчисли и анализира 
изменението на средномасовите стойности на 
този коефициент при едностранно нагряване на 
букови детайли с цел пластифицирането им в
производството на облегални части на столове.

2. Математичен модел на процеса 
на едностранно контактно нагряване 
на дървени детайли преди огъване
Подзаглавие І степен

В [2,9] е предложен следният нелинеен 
математичен модел на процеса на едностранно 
контактно нагряване на плоски дървени детайли: 
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с начално условие
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и следните гранични условия: 
• откъм страната на металното нагряващо 

детайлите тяло (виж фиг. 1)

           (3)      )(),0( m τ=τ ТТ ;                                                    

• откъм противоположната ненагрявана 
страна на детайлите, която контактува с въздуха
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където с е специфичният топлинен капацитет на 
дървесината на детайлите, J∙kg-1∙K-1; Т –
температура, K; Ta – температура на въздуха в 
близост до ненагряваната повърхност на 
детайлите, K; T0 – начална температура на 
подложените на нагряване детайли, K; Tm –
температура на металното тяло, нагряващо 
детайлите, K; Ts – температура на повърхността 
на детайлите, контактуваща с въздуха, K; u –
съдържание на вода на детайлите, kg∙kg-1; ufsp –
съдържание на вода на детайлите при границата 
на насищане на клетъчните стени на 
дървесината, kg∙kg-1; x  – координата по оста на 
нагряването, съвпадаща с дебелината на 
детайлите: 0 ≤ x ≤ X = h, m; h – дебелина на 
детайлите, m; α – коефициент на топлопредаване 
между ненагряваната повърхност на детайлите и 
околния въздух, W∙m-2; λ – коефициент на 
топлопроводност на дървесината на детайлите, 
W∙m-1∙K-1; λs – коефициент на топлопроводност 
на дървесината на повърхността на детайлите, 
която контактува с въздуха, W∙m-1∙K-1; ρb –
базисна  плътност на дървесината, равна на 
отношението на масата й в абсолютно сухо 
състояние към обема й при u ≥ ufsp, kg.m-3; ρ –
плътност на детайлите, kg∙m-3; Sv – обемно 
съсъхване на дървесината, %; τ – време, s.

Уравнение (1) заедно с началното условие 
(2) и граничните условия (3) и (4) представлява 
едномерен математичен модел на процеса на 
едностранно  контактно нагряване на дървени 
детайли. 

3. Математично описание
на коефициента на топлопроводност 
на дървесината Подзаглавие І степен

Коефициентът на топлопроводност на 
дървесината λ характеризира интензивността на 
придвижване на топлината в нея. Той отразява 
количествено способността на материала да 
провежда топлина в резултат на предаване едни 
на други на обусловените от нея трептения на 
изграждащите го атоми и молекули.

Топлопроводността  λ на  всеки от трите 
компонента на влажната дървесина – дървесно 

вещество, вода и въздух, е различна. Например λ
на водата в порите на дървесината е до два пъти 
по-голяма от λ на дървесното вещество в плътно 
състояние и над 20 пъти по-голяма от λ на 
въздуха [7]. Поради това съдържанието на вода в 
дървесината u е важен фактор, влияещ върху 
нейната топлопроводност и замяната на въздуха 
в порите й с вода предизвиква значително 
увеличаване на λ.

Друг фактор, влияещ силно върху λ, е 
температурата t. При капилярно порести 
материали, които не съдържат лед, увеличването 
на t предизвиква нарастване на λ.

Плътността на дървесината ρ, косвено 
отразяваща нейната пористост, а също 
отношението на обема на ранната към този на 
късната дървесина в материала, също оказват 
значително влияние върху λ. При изменение на 
масовото съотношение между отделните 
компоненти на дървесината, имащи различна 
топлопроводност, се изменя плътността на 
дървесината и оттам – нейният коефициент λ.

С увеличаване на плътността ρ, т.е. с 
намаляване на пористостта на дървесината 
коефициентът й на топлопроводност λ се 
увеличава по криволинейна зависимост [3,7,9].

Върху λ влияе не само пористостта, но и 
формата, размерите и разположението на порите. 
Тъй като размерите на порите на дървесината са 
различни в различните анатомични направления, 
то и λ има анизотропен характер.

Въз основа на експериментални данни, 
получени в дисертации на чуждестранни учени, в 
[9] са изведени следните уравнения за 
изчисляване на участващия в (1) коефициент на 
топлопроводност на несъдържаща лед дървесина 
от различни дървесни видове в хигроскопичния 
диапазон:

     (5) [ ])15.273(10 −⋅β+⋅λ=λ T ,
     

   (6)      
( )

( )]10.015.1103.3

8.339.1165.0[

b
32

b
7

ad0

ρ+ρ⋅⋅

⋅++⋅=λ
−−

uvK
,                 

             

           (7)      ( ) 310.124.0579405.2 −










−

ρ
⋅+=β

y
u ,             

          (8)                uv 07.015.0 −= ,

където λ0 e коефициент на топлопроводност на 
даден дървесен вид при 0 oC, W∙m-1∙K-1; Kad –
коефициент, отчитащ анатомичното направление 
на дървесината, спрямо което действа 
топлинният поток при нагряване на дървесината.
За разглежданата по-долу букова дървесина 
коефициентът Kad в напречно на влакната 
направление е равен на 1.28 [3,9].
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коефициентът Kad в напречно на влакната 
направление е равен на 1.28 [3,9].
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където с е специфичният топлинен капацитет на дървесина-
та на детайлите, J∙kg-1∙K-1; Т – температура, K; Ta – темпера-
тура на въздуха в близост до ненагряваната повърхност на 
детайлите, K; T0 – начална температура на подложените на 
нагряване детайли, K; Tm – температура на металното тяло, 
нагряващо детайлите, K;  – температура на повърхността 
на детайлите, контактуваща с въздуха, K; u – съдържание 
на вода на детайлите, kg∙kg-1; ufsp – съдържание на вода на 
детайлите при границата на насищане на клетъчните стени 
на дървесината, kg∙kg-1; x – координата по оста на нагря-
ването, съвпадаща с дебелината на детайлите: 0≤x≤X=h, m; 
h – дебелина на детайлите, m; α – коефициент на топлоп-
редаване между ненагряваната повърхност на детайлите и 
околния въздух, W∙m-2; λ – коефициент на топлопроводност 
на дървесината на детайлите, W∙m-1∙K-1; λs – коефициент 
на топлопроводност на дървесината на повърхността на 
детайлите, която контактува с въздуха, W∙m-1∙K-1; ρb – баз-
исна плътност на дървесината, равна на отношението на 
масата й в абсолютно сухо състояние към обема й при u ≥ 
ufsp, kg.m

-3; ρ – плътност на детайлите, kg∙m-3; Sv – обемно 
съсъхване на дървесината, %; τ – време, s.

Уравнение (1) заедно с началното условие (2) и гра-
ничните условия (3) и (4) представлява едномерен матема-
тичен модел на процеса на едностранно контактно нагря-
ване на дървени детайли. 

3. Математично описание  
на коефициента на топлопроводност  
на дървесината

Коефициентът на топлопроводност на дървесината λ 
характеризира интензивността на придвижване на топли-
ната в нея. Той отразява количествено способността на 
материала да провежда топлина в резултат на предаване 
едни на други на обусловените от нея трептения на изграж-
дащите го атоми и молекули.

Топлопроводността λ на всеки от трите компонента на 
влажната дървесина – дървесно вещество, вода и въздух, е 
различна. Например λ на водата в порите на дървесината 
е до два пъти по-голяма от λ на дървесното вещество в 
плътно състояние и над 20 пъти по-голяма от λ на въздуха 
[7]. Поради това съдържанието на вода в дървесината u е 
важен фактор, влияещ върху нейната топлопроводност и 
замяната на въздуха в порите й с вода предизвиква значи-
телно увеличаване на λ. 

Друг фактор, влияещ силно върху λ, е температурата 
t. При капилярно порести материали, които не съдържат 
лед, увеличването на t предизвиква нарастване на λ.

Плътността на дървесината ρ, косвено отразяваща 
нейната пористост, а също отношението на обема на ранна-
та към този на късната дървесина в материала, също оказват 
значително влияние върху λ. При изменение на масовото 
съотношение между отделните компоненти на дървесината, 

имащи различна топлопроводност, се изменя плътността на 
дървесината и оттам – нейният коефициент λ. 

С увеличаване на плътността ρ, т.е. с намаляване на по-
ристостта на дървесината коефициентът й на топлопроводност 
λ се увеличава по криволинейна зависимост [3, 7, 9].

Върху λ влияе не само пористостта, но и формата, 
размерите и разположението на порите. Тъй като разме-
рите на порите на дървесината са различни в различните 
анатомични направления, то и λ има анизотропен характер.

Въз основа на експериментални данни, получени в ди-
сертации на чуждестранни учени, в [9] са изведени следните 
уравнения за изчисляване на участващия в (1) коефициент 
на топлопроводност на несъдържаща лед дървесина от раз-
лични дървесни видове в хигроскопичния диапазон:

където λ0 e коефициент на топлопроводност на даден дър-
весен вид при 0°C, W∙m-1∙K-1; Kad – коефициент, отчитащ 
анатомичното направление на дървесината, спрямо което 
действа топлинният поток при нагряване на дървесината. За 
разглежданата по-долу букова дървесина коефициентът Kad в 
напречно на влакната направление е равен на 1.28 [3, 9]. 
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тики на дървесината, са въведени в математичния модел 
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ма за позициониране на възлите на изчислителната мрежа, 
в които се пресмята нестационарното 1D разпределение на 
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дебелината на детайла в мястото, в което плътно се допира 
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детайлите тяло (виж фиг. 1)
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където с е специфичният топлинен капацитет на 
дървесината на детайлите, J∙kg-1∙K-1; Т –
температура, K; Ta – температура на въздуха в 
близост до ненагряваната повърхност на 
детайлите, K; T0 – начална температура на 
подложените на нагряване детайли, K; Tm –
температура на металното тяло, нагряващо 
детайлите, K; Ts – температура на повърхността 
на детайлите, контактуваща с въздуха, K; u –
съдържание на вода на детайлите, kg∙kg-1; ufsp –
съдържание на вода на детайлите при границата 
на насищане на клетъчните стени на 
дървесината, kg∙kg-1; x  – координата по оста на 
нагряването, съвпадаща с дебелината на 
детайлите: 0 ≤ x ≤ X = h, m; h – дебелина на 
детайлите, m; α – коефициент на топлопредаване 
между ненагряваната повърхност на детайлите и 
околния въздух, W∙m-2; λ – коефициент на 
топлопроводност на дървесината на детайлите, 
W∙m-1∙K-1; λs – коефициент на топлопроводност 
на дървесината на повърхността на детайлите, 
която контактува с въздуха, W∙m-1∙K-1; ρb –
базисна  плътност на дървесината, равна на 
отношението на масата й в абсолютно сухо 
състояние към обема й при u ≥ ufsp, kg.m-3; ρ –
плътност на детайлите, kg∙m-3; Sv – обемно 
съсъхване на дървесината, %; τ – време, s.

Уравнение (1) заедно с началното условие 
(2) и граничните условия (3) и (4) представлява 
едномерен математичен модел на процеса на 
едностранно  контактно нагряване на дървени 
детайли. 

3. Математично описание
на коефициента на топлопроводност 
на дървесината Подзаглавие І степен

Коефициентът на топлопроводност на 
дървесината λ характеризира интензивността на 
придвижване на топлината в нея. Той отразява 
количествено способността на материала да 
провежда топлина в резултат на предаване едни 
на други на обусловените от нея трептения на 
изграждащите го атоми и молекули.

Топлопроводността  λ на  всеки от трите 
компонента на влажната дървесина – дървесно 

вещество, вода и въздух, е различна. Например λ
на водата в порите на дървесината е до два пъти 
по-голяма от λ на дървесното вещество в плътно 
състояние и над 20 пъти по-голяма от λ на 
въздуха [7]. Поради това съдържанието на вода в 
дървесината u е важен фактор, влияещ върху 
нейната топлопроводност и замяната на въздуха 
в порите й с вода предизвиква значително 
увеличаване на λ.

Друг фактор, влияещ силно върху λ, е 
температурата t. При капилярно порести 
материали, които не съдържат лед, увеличването 
на t предизвиква нарастване на λ.

Плътността на дървесината ρ, косвено 
отразяваща нейната пористост, а също 
отношението на обема на ранната към този на 
късната дървесина в материала, също оказват 
значително влияние върху λ. При изменение на 
масовото съотношение между отделните 
компоненти на дървесината, имащи различна 
топлопроводност, се изменя плътността на 
дървесината и оттам – нейният коефициент λ.

С увеличаване на плътността ρ, т.е. с 
намаляване на пористостта на дървесината 
коефициентът й на топлопроводност λ се 
увеличава по криволинейна зависимост [3,7,9].

Върху λ влияе не само пористостта, но и 
формата, размерите и разположението на порите. 
Тъй като размерите на порите на дървесината са 
различни в различните анатомични направления, 
то и λ има анизотропен характер.

Въз основа на експериментални данни, 
получени в дисертации на чуждестранни учени, в 
[9] са изведени следните уравнения за 
изчисляване на участващия в (1) коефициент на 
топлопроводност на несъдържаща лед дървесина 
от различни дървесни видове в хигроскопичния 
диапазон:
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където λ0 e коефициент на топлопроводност на 
даден дървесен вид при 0 oC, W∙m-1∙K-1; Kad –
коефициент, отчитащ анатомичното направление 
на дървесината, спрямо което действа 
топлинният поток при нагряване на дървесината.
За разглежданата по-долу букова дървесина 
коефициентът Kad в напречно на влакната 
направление е равен на 1.28 [3,9].
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С програма, изготвена в изчислителната среда на 
Visual FORTRAN Professional, е изследвано 1D изменение 
на температурата t в плоски букови детайли с дебелина 
h=16 mm, начална температура t°=20°C, базисна плътност 
ρb=560 kg.m

-3, съдържание на вода u=0.15 kg.kg-1, граница 
на насищане с вода на клетъчните стени при 20°С ufsp=  
0.31 kg.kg-1 и обемно съсъхване Sv=17.3% [3] по време на 
едностранното им контактно нагряване с цел пластифици-
ране преди огъването им в течение на 30 min при tm=80°C, 
tm= 100°C и tm=120°C и при температура на околния въздух 
ta=20°C.

Фиг. 1. Позициониране на възлите на изчислителната мрежа 
върху дебелината на подложени на едностранно контактно 

нагряване плоски дървени материали

Синхронно с изчисляването на t при решаването на 
модела се изчислява изменението на топлофизичните ха-
рактеристики на детайлите, а също средномасовата им тем-
пература Tavg по уравнението [2]

Със залагане в уравнение (5) на T=Tavg е изчислено 
изменението на средномасовите стойности на коефициента 
на топлопроводност λavg (при Kad=1.28 в (6)) на детайлите 
по време на нагряването им. 

На фиг. 2 е показано изчисленото с модела изменение 
на температурата в пет еквидистантни точки по дебелината 
на детайл с дебелина 16 mm по време на нагряването му 
при tm=100°С. Поради плътния контакт на нагряващото ме-
тално тяло с детайла температурата на точката му с коорди-
ната х=0 е равна на температурата на тялото tm. Най-долната 
крива на фиг. 2 показва изменението на температурата в 
точката x=h, която е разположена на ненагряваната повърх-
ност на детайла, контактуваща с околния въздух. 

На фиг. 3 е показано изменението на средномасовата 
температура tavg на детайлите в зависимост от температура-
та на нагряващото ги тяло tm. 

На фиг. 4 е показано изчисленото по уравнение (5) 
със залагане в него на T=Tavg изменение на средномасовия 
коефициент на топлопроводност λavg на нагряваните детай-
ли в зависимост от tm. 

На фиг. 5 е показано изчисленото по уравнение (5) 
със залагане в него на моментните стойности на Ts измене-

ние на коефициента на топлопроводност λws на ненагрява-
ната повърхност на детайлите в зависимост от tm.

Фиг. 2. Изменение на tw по дебелината на детайл с h=16 mm  
по време на нагряването при tm=100°C

На фигурите се вижда, че изменението на всички 
изследвани променливи става по сложни нелинейни зави-
симости във времето. С увеличаване на времето на нагря-
ване кривите на изследваните променливи постепенно се 
приближават асимптотично към своите най-големи стой-
ности в края на 30-минутното нагряване на детайлите. Тези 
най-големи стойности на променливите зависят нарастващо 
от температурата на нагряващото тяло tm и се достигат при 
установяване на стационарно разпределение на температу-
рата по дебелината на детайлите, което настъпва в резултат 
на топлопредаването през тяхната ненагрявана повърхност.

Фиг. 3. Изменение на tavg на детайлите по време на нагряването 
им в зависимост от tm

Фиг. 4. Изменение на λavg на детайлите по време на нагряването 
им в зависимост от tm 

                      

4. Решаване на математичния модел
Подзаглавие І степен

Уравнения (5) до (8), заедно с дадените в 
[9] математични описания на останалите 
топлофизични характеристики на дървесината, 
са въведени в математичния модел (1)-(4) и той е
преобразуван в удобен за програмиране вид по 
описания в [3] начин. При преобразуването на 
модела е използвана явна схема на метода на 
крайните разлики, която позволява той да бъде  
решаван без линеаризиране или каквито и да 
било опростявания на математичните описания 
на променливите в него.

Представянето на модела посредством 
негов дискретен аналог, удобен за програмиране 
на език FORTRAN, е осъществено с използване
на показаната на фиг. 1 система за 
позициониране на възлите на изчислителната 
мрежа, в които се пресмята нестационарното 1D
разпределение на температурата по дебелината 
на подложен на едностранно нагряване плосък 
дървен детайл.

С числата от 1 до 17 на фиг. 1 е означен 
поредният номер на възлите на изчислителната 
мрежа по дебелината h на детайла, като с Δх е 
означено разстоянието между възлите на 
мрежата по координатната ос х, съвпадаща с 
дебелината на детайла в мястото, в което плътно 
се допира плътно изпъкналата част на 
нагряващото метално тяло. 

С програма, изготвена в изчислителната 
среда на Visual FORTRAN Professional, е 
изследвано 1D изменение на температурата t в 
плоски букови детайли с дебелина h = 16 mm,
начална температура t0 = 20 оC, базисна плътност 

bρ = 560 kg.m-3, съдържание на вода u = 0.15 
kg.kg-1, граница на насищане с вода на 
клетъчните стени при 20 оС fspu = 0.31 kg.kg-1 и 
обемно съсъхване vS = 17.3% [3] по време на 
едностранното им контактно нагряване с цел 
пластифициране преди огъването им в течение 
на 30 min при tm = 80 оC, tm = 100 оC и tm = 120 оC
и при температура на околния въздух ta = 20 oC.

 
 

Фиг. 1. Позициониране на възлите на изчислителната 
мрежа върху дебелината на подложени на едностранно 

контактно нагряване плоски дървени материали

Синхронно с изчисляването на t при 
решаването на модела се изчислява изменението 
на топлофизичните характеристики на детайлите, 
а също средномасовата им температура Tavg по 
уравнението [2]
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Със залагане в уравнение (5) на T = Tavg е 
изчислено изменението на средномасовите 
стойности на коефициента на топлопроводност 
λavg (при Kad = 1.28 в (6)) на детайлите по време 
на нагряването им.

На фиг. 2 е показано изчисленото с модела 
изменение на температурата в пет еквидистантни 
точки по дебелината на детайл с дебелина 16 mm
по време на нагряването му при tm = 100 оС.
Поради плътния контакт на нагряващото метално 
тяло с детайла температурата на точката му с 
координата х = 0 е равна на температурата на 
тялото tm. Най-долната крива на фиг. 2 показва 
изменението на температурата в точката x = h,
която е разположена на ненагряваната 
повърхност на детайла, контактуваща с околния 
въздух.

На фиг. 3 е показано изменението на 
средномасовата температура tavg на детайлите в 
зависимост от температурата на нагряващото ги 
тяло tm.

На фиг. 4 е показано изчисленото по 
уравнение (5) със залагане в него на T = Tavg
изменение на средномасовия коефициент на 
топлопроводност λavg на нагряваните детайли в 
зависимост от tm.

На фиг. 5 е показано изчисленото по 
уравнение (5) със залагане в него на моментните 
стойности на Ts изменение на коефициента на 
топлопроводност λws на ненагряваната 
повърхност на детайлите в зависимост от tm.
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Фиг. 5. Изменение на λws на детайлите по време на нагряването 
им в зависимост от tm

В края на 30-минутното нагряване на изследваните 
букови детайли с дебелина h=16 mm средномасовата им 
температура tavg и температурата на ненагряваната им по-
върхност ts достигат следните стойности:

• tavg=70.6°C и ts=61.5°С при tm=80°C;
• tavg=87.2°C и ts=74.6°С при tm=100°C;
• tavg= 103.7°C и ts=87.7°С при tm=120°C.
Диапазоните, в които се изменят изследваните кое-

фициенти на топлопроводност на тези детайли по време 
на едностранното им нагряване от t0=20°С до достигане на 
посочените стойности на tavg и ts в края на нагряването, са 
следните:

• Средномасовият коефициент на топлопроводност 
λavg се изменя от 0.277 W∙m-1∙K-1 до 0.309 W∙m-1∙K-1  
при tm=80°C; до 0.320 W∙m-1∙K-1 при tm=100°C и до 
0.331 W∙m-1∙K-1 при tm=120°C.

• Коефициентът на топлопроводност λs се изменя от 
0.277 W∙m-1∙K-1 до 0.304 W∙m-1∙K-1 при tm=80°C; до 
0.312 W∙m-1∙K-1 при tm=100°C и до 0.320 W∙m-1∙K-1  
при tm=120°C.

Следва да се отбележи, че за научно обосновано 
изчисляване на температурното поле в детайлите с цел 
определяне на необходимата продължителност на тяхното 
пластифициране при едностранно нагряване в зависимост от 
tm, дебелината им и зададения радиус на огъване R следва да 
се разполага със софтуерна програма на Visual FORTRAN за 
решаване на модела с базови уравнения (1)-(4). 

При липса на достъп до такава програма изчисля-
ване на температурното поле в детайлите по време на 
едностранното им нагряване може да се извърши с по-
мощта на многоцелевия софтуерен пакет ANSYS Workbench 
16.0 [12]. За използването на този пакет в разглеждания 
случай е необходимо да се разполага с данни за топлофи-
зичните характеристики на детайлите.

В таблицата са показани данни за λavg и  на буко-
ва дървесина, които са подходящи за изчисляване с ANSYS 
на нестационарното именение на температурата по дебе-
лината на детайли с дебелина 16 mm. Те са получени като 
средноаритметични величини между началните и крайните 
стойности λavg и λs от графиките, показани по-горе за съот-
ветните характеристики.

Табл. 1. Стойности на λavg и λs за изчисляване с ANSYS [12]  
на температурното поле в букови детайли с дебелина 16 mm 

при едностранното им нагряване

Коефициенти на топлопро-
водност на нагряваните 

детайли

Температура на нагряващото 
метално тяло tm, °С

80 100 120

Коефициент λavg, W·m-1·K-1 0.293 0.299 0.304

Коефициент λs, W·m-1·K-1 0.291 0.295 0.299

5. Заключение
В статията e описана методика за компютърно 

изчисляване на средномасовия коефициент на топлопро-
водност λavg на подложени на едностранно контактно нагря-
ване плоски дървени детайли с цел пластифицирането им 
преди огъване. 

Методиката се основава на използване на решенията 
на собствен нелинеен модел за изчисляване на нестацио-
нарното 1D поле на температурата в подложени на такова 
нагряване дървени детайли. При съставянето на модела е 
прието, че температурното поле в детайлите не се влияе от 
процеса на еластично-пластичната деформация на дървеси-
ната при огъването. 

За числено решаване на модела с явна схема на ме-
тода на крайните разлики и за прилагане на предложената 
методика е изготвена софтуерна програма в изчислителна-
та среда на Visual FORTRAN Professional на Microsoft. 

С програмата e изчислено температурното поле по 
дебелината на букови детайли с начална температура 20°С, 
съдържание на вода 0.15 kg·kg-1 и дебелина 16 mm по 
време на тяхното 30 min едностранно нагряване с цел 
пластфициране преди огъване в производството на обле-
гални части на столове. Температурата на профилното ме-
тално тяло, нагряващо детайлите, при симулациите е приета 
равна на обичайните за практиката 80°С, 100°С и 120°С.

На базата на температурното поле са изчислени стой-
ностите на средномасовия коефициент на топлопроводност 
λavg и на коефициента на топлопроводност на повърхността 
λs на изследваните детайли по време на нагряването им.

Представеното в статията математично описание 
на коефициента на топлопроводност на дървесината в 
хигроскопичния диапазон може да се въвежда в софтуера 
на контролери за моделно базирано автоматично управле-
ние на процеса на едностранно нагряване и на други видо-
ве топлинно обработване на дървени материали [6].

Получените резултати могат да се използват за 
научно обосновано определяне с помощта на моде-
ла на продължителността на процеса и на енергията за 
едностранно нагряване на плоски детайли от дървесина 
с разнообразни характеристики с цел пластифициране и 
оформяне на пространствено конфигурирани елементи с 
различно предназначение. 

С участие на тези резултати чрез комерсиалния 
софтуерен продукт ANSYS [12] може да бъдат извършвани 
изчисления на температурното поле и на някои енергийни 
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параметри на подложени на едностранно нагряване дърве-
ни детайли. 
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