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Abstract. An approach for the computation of the specific (for 1 
m3 wood) latent thermal energy of the free water, QLheat-fw, in logs 
subjected to freezing has been suggested. The approach takes into 
account to a maximum degree the physics of the freezing processes 
of the free water in wood. It reflects the influence on the mentioned 
energy of the wood density, the icing degree formed by the freez-
ing of free water in the logs, as well as the influence of the fiber 
saturation point of each wood species. Mathematical description of 
the specific thermal energy QLheat-fw, which is released in logs during 
the free water freezing in the range from 0°C to –1°C, has been 
executed. This description is introduced in own 2D non-linear math-
ematical model of the freezing process of logs. For the solution 
and verification of the model and for the computation of the energy 
QLheat-fw, a software program based on the suggested approach and 
mathematical description was prepared in FORTRAN, which was input 
into the calculation environment of Visual Fortran Professional. With 
the help of the program computations have been carried out for 
determination of the energy QLheat-fw of two beech and two poplar logs 
with a diameter of 0.24 m, length of 0.48 m, and moisture content 
above the hygroscopic range during their many hours freezing in 
a freezer at approximately –30°C. The information about QLheat-fw is 
needed for scientifically based computing the energy consumption of 
the freezing and also of the subsequent defrosting processes of logs 
aimed at their plasticizing in the production of veneer.

1. Увод
При различни технологични и инженерни разработки 

се налага да се изчислява изменението на температурното 
поле в дървени материали по време на процеса на тяхното 
замръзване, а също да се определя и енергоразходът при 
осъществяването на този процес [1,3,4,5,7,9]. 

Такива изчисления е възможно да бъдат извършвани 
с помощта на математични модели, отразяващи адекватно 
сложния процес на замръзване на водата в дървесината. 

В тези модели участват вътрешните източници на 
латентна топлинна енергия в свободната вода QLheat-fw и в 
свързаната вода QLheat-bw в дървесината, за които липсва 
научно обосновано математично описание в специализи-
раната литература.

Цел на тази работа е да се предложи математично 
описание на енергията QLheat-fw, както и да се илюстрира 
използването му за изчисляване на QLheat-fw при замразя-
ване във фризер на конкретни обли букови и тополови 
материали.

2. Математично описание  
на латентната топлинна енергия  
в свободната вода на дървесината  
при замръзването є

Известно е, че специфичната енергия, която е необ-
ходима за нагряване на 1 m3 дървесина с начална тем-
пература Т0 до желана средномасова температура Tavg, се 
определя по уравнението [3,5]

където Qw e специфичната енергоконсумация за нагряване 
на 1 m3 дървесина, kWh∙m-3; сw – специфичен топлинен 
капацитет на дървесината, J∙kg-1∙K-1; ρw – плътност на дър-
весината, kg∙m; T0 – начална температура на дървесината, 
K; Тavg – средномасова температура на дървесината в даден 
момент  от нагряването є, K. 

Множителят 3.6·106 в знаменателя на уравнение (1) 
осигурява размерност на стойностите на Qw в kWh·m-3 

вместо в J·m-3.
Латентната топлинна енергия, която се освобожда-

ва от свободната вода в дървесината при понижаване на 
температурата от 273.15 K до 272.15 K (т.е. от 0°С до 
–1°С) по време на замразяването на дървени материали, 
може по аналогия с (1) да бъде определена по следното 
уравнение [2]:

където cn
Lheat-fw е специфичният топлинен капацитет, форми-

ран от вътрешния източник на латентна топлина в сво-
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1. Увод Подзаглавие І степен

При различни технологични и инженерни 
разработки се налага да се изчислява изменението на 
температурното поле в дървени материали по време 
на процеса на тяхното замръзване, а също да се 
определя и енергоразходът при осъществяването на 
този процес [1,3,4,5,7,9]. 

Такива изчисления е възможно да бъдат 
извършвани с помощта на математични модели, 
отразяващи адекватно сложния процес на замръзване 
на водата в дървесината. 

В тези модели участват вътрешните източници
на латентна топлинна енергия в свободната вода 
QLheat-fw и в свързаната вода QLheat-bw в дървесината, за 
които липсва научно обосновано математично 
описание в специализираната литература.

Цел на тази работа е да се предложи 
математично описание на енергията QLheat-fw, както и 
да се илюстрира използването му за изчисляване на 
QLheat-fw при замразяване във фризер на конкретни 
обли букови и тополови материали.

2. Математично описание на латентната 
топлинна енергия в свободната вода 
на дървесината при замръзването й
Подзаглавие І степен

Известно е, че специфичната енергия, която е 
необходима за нагряване на 1 m3 дървесина с начална 
температура Т0 до желана средномасова температура 
Tavg, се определя по уравнението [3,5]
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където Qw e специфичната енергоконсумация за 
нагряване на 1 m3 дървесина, kWh∙m-3; сw –
специфичен топлинен капацитет на дървесината, 
J∙kg-1∙K-1; ρw – плътност на дървесината, kg∙m-3; T0 –
начална температура на дървесината, K; Тavg –
средномасова температура на дървесината в даден 
момент  от нагряването й, K.

Множителят 3.6·106 в знаменателя на 
уравнение (1) осигурява размерност на стойностите 
на Qw в kWh·m-3 вместо в  J·m-3.

Латентната топлинна енергия, която се 
освобождава от свободната вода в дървесината при 

понижаване на температурата от 273.15 K до 272.15 
K (т.е. от 0 оС до –1 оС) по време на замразяването на 
дървени материали, може по аналогия с (1) да бъде 
определена по следното уравнение [2]:
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където nc fwLheat− е специфичният топлинен 
капацитет, формиран от вътрешния източник на 
латентна топлина в свободната вода на дървесината,
J·kg-1·K-1; ρw – плътност на дървесината, kg·m-3; n –
текуща стойност на времевата координата при 
численото решаването на модела на процеса на 
замразяване на дървените материали: n = 0, 1, 2, 3,….

С използване на метод в [8] в [2] са изведени 
следните уравнения за изчисляване на променливите,
участващи в дясната част на уравнение (2): 
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където u е съдържаниетo на вода в дървесината, 
kg·kg-1; 293.15

fspu – стандартизирана стойност на 
границата на насищане на клетъчните стени на 
различните дървесни видове при температура 293.15 
K, т.е. при 20 оС, kg·kg-1; ρb – базисна  плътност на 
дървесината, равна на отношението на масата й в 
абсолютно сухо състояние към нейния наситен с 
вода обем, kg.m-3; wUfspρ – плътност на дървесината, 
определена при съдържание на водата в нея, равно на 
границата на насищане на клетъчните й стени ufsp,
kg·m-3; n

fwice−Ψ – относителна степен на заледяване 
на дървените материали, която се обуславя от 
замръзването само на свободната вода в тях,
0≤ n

fwice−Ψ ≤1; nN fwice− – текущ брой от възлите на 
изчислителната мрежа, използвана за решаване на 
модела на процеса на замръзване на дървесината, в 
които вече кристализира свободната вода в нея; 

totalN – общ брой на възлите на изчислителната 
мрежа; Т – температура, K; icecr−L – латентна
топлина на водата, наричана още топлина на
кристализация, която се освобождава в дървесината 
по време на замразяването на материалите: icecr−L =

3.34·105 J·kg-1; S – площ на ¼ от надлъжното сечение 
на дървения материал, в което с модела се изчислява 
2D изменението на температурното поле по време на 
замразяването, m2; D – диаметър или дебелина на 
материала съответно с цилиндрична или 
призматична форма, m; L – дължина на материала, 
m; i и k – текущи стойности на координатите 
съответно по дебелината или по дължината на 
материалите, с които се решава моделът, m.

Уравнения (3) – (9) могат да бъдат използвани 
при определянето с (2) на QLheat-fw с помощта на 2D
модели на процесите на замразяване на дървени 
материали с цилиндрична или призматична форма.

Текущата стойност на броя на възлите nN fwice−
в (7) се регистрира софтуерно за всеки момент n·Δτ
от процеса на охлаждане на материалите с цел 
замразяването им, като Δτ е времевата стъпка, с 
която се решава даден модел. Това се осъществява с 
помощта на матрица от т. нар. флагове, чиито брой е 
равен на броя на възлите на изчислителната мрежа.
При стартиране на процеса на охлаждане всички 
флагове в мрежата имат стойност 0. Когато 
температурата в даден възел на мрежата се понижи 
под 0 оС и свободната вода в него започне да 
кристализира, съответстващият му флаг придобива 
стойност 1 по логическо условие в софтуера. Чрез 
сумиране след всяка Δτ на флаговете със стойност 1 
се регистрира текущата стойност на nN fwice− .

3. Изчисляване на 2D нестационарното 
температурното поле в обли дървени
материали при замразяване
Подзаглавие І степен

За решаване на предложения математичен 
модел на процеса на замразяване на обли дървени 
материали е изготвена програма в изчислителната 
среда на Visual Fortran. С програматa е изследвано 
двумерното изменение на температурното поле в 
подложени на замразяване във фризер при около 
–30 оС два броя обли букови материали (означени 
по-долу като Б1 и Б2) и два броя обли тополови 
материали (означени по-долу като Т1 и Т2) с 
диаметър D = 0.24 m и дължина L = 0.48 m.
Началните и гранични условия за моделиране на 
топлообмена съответстват на същите при предходни
експериментални изследвания [6]. 

Изчислено е изменението на температурата в 
четири характерни точки, разположени в ¼ от 
надлъжното сечение на материалите, имащи 
следните радиална r и надлъжна z координати: т. 1: r
= 30 mm, z = 120 mm; т. 2: r = 60 mm, z = 120 mm; т. 
3: r = 90 mm, z = 180 mm и т. 4: r = 120 mm, z = 240 
mm. Изследваните материали имат следните  
основни характеристики:

• Букови материали
• u = 0.48 kg·kg-1 за Б1 и u = 0.63 kg·kg-1 за Б2;
• ρb = 683 kg·m-3за Б1 и ρb = 684 kg·m-3 за Б2;
• t0 = 20.5 oC за Б1 и t0 = 22.4 oC за Б2;
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бодната вода на дървесината, J·kg-1·K-1; ρw – плътност на 
дървесината, kg·m-3; n – текуща стойност на времевата ко-
ордината при численото решаването на модела на процеса 
на замразяване на дървените материали: n = 0, 1, 2, 3,….

С използване на метод в [8] в [2] са изведени след-
ните уравнения за изчисляване на променливите, участва-
щи в дясната част на уравнение (2): 

където u е съдържаниетo на вода в дървесината, kg·kg-1;   
ufsp

293.15 – стандартизирана стойност на границата на насища-
не на клетъчните стени на различните дървесни видове при 
температура 293.15 K, т.е. при 20°С, kg·kg-1; ρb – базисна  
плътност на дървесината, равна на отношението на масата 
й в абсолютно сухо състояние към нейния наситен с вода 
обем, kg.m-3;ρwUfsp – плътност на дървесината, определена 
при съдържание на водата в нея, равно на границата на 
насищане на клетъчните й стени ufsp, kg·m-3; Ψn

ice-fw – от-
носителна степен на заледяване на дървените материали, 
която се обуславя от замръзването само на свободната 
вода в тях, 0≤Ψn

ice-fw≤1; Nn
ice-fw – текущ брой от възлите на 

изчислителната мрежа, използвана за решаване на мо-
дела на процеса на замръзване на дървесината, в които 
вече кристализира свободната вода в нея; Ntotal – общ брой 
на възлите на изчислителната мрежа; Т – температура, K; 
Lcr-ice– латентна топлина на водата, наричана още топлина 
на кристализация, която се освобождава в дървесината по 
време на замразяването на материалите: Lcr-ice = 3.34·105 

J·kg-1; S – площ на ¼ от надлъжното сечение на дървения 
материал, в което с модела се изчислява 2D изменение-
то на температурното поле по време на замразяването, 
m2; D – диаметър или дебелина на материала съответно с 
цилиндрична или призматична форма, m; L – дължина на 
материала, m; i и k – текущи стойности на координатите 
съответно по дебелината или по дължината на материалите, 
с които се решава моделът, m.

Уравнения (3) – (9) могат да бъдат използвани при 
определянето с (2) на QLheat-fw с помощта на 2D модели на 
процесите на замразяване на дървени материали с цилин-
дрична или призматична форма.

Текущата стойност на броя на възлите Nn
ice-fw в (7) се 

регистрира софтуерно за всеки момент n·Δτ от процеса на 

охлаждане на материалите с цел замразяването им, като Δτ 
е времевата стъпка, с която се решава даден модел. Това 
се осъществява с помощта на матрица от т. нар. флагове, 
чиито брой е равен на броя на възлите на изчислителната 
мрежа. При стартиране на процеса на охлаждане всички 
флагове в мрежата имат стойност 0. Когато температурата 
в даден възел на мрежата се понижи под 0°С и свободна-
та вода в него започне да кристализира, съответстващият 
му флаг придобива стойност 1 по логическо условие в 
софтуера. Чрез сумиране след всяка Δτ на флаговете със 
стойност 1 се регистрира текущата стойност на Nn

ice-fw. 

3. Изчисляване на 2D нестационарното 
температурното поле в обли дървени 
материали при замразяване

За решаване на предложения математичен модел 
на процеса на замразяване на обли дървени материали 
е изготвена програма в изчислителната среда на Visual 
Fortran. С програматa е изследвано двумерното измене-
ние на температурното поле в подложени на замразява-
не във фризер при около –30°С два броя обли букови 
материали (означени по-долу като Б1 и Б2) и два броя 
обли тополови материали (означени по-долу като Т1 и 
Т2) с диаметър D = 0.24 m и дължина L = 0.48 m. Начал-
ните и гранични условия за моделиране на топлообмена 
съответстват на същите при предходни експериментални 
изследвания [6]. 

Изчислено е изменението на температурата в четири 
характерни точки, разположени в ¼ от надлъжното сече-
ние на материалите, имащи следните радиална r и надлъж-
на z координати: т. 1: r = 30 mm, z = 120 mm; т. 2: r = 60 
mm, z = 120 mm; т. 3: r = 90 mm, z = 180 mm и т. 4: r = 
120 mm, z = 240 mm. Изследваните материали имат след-
ните основни характеристики:

• Букови материали
• u = 0.48 kg·kg-1 за Б1 и u = 0.63 kg·kg-1 за Б2;
• ρb = 683 kg·m-3 за Б1 и ρb = 684 kg·m-3 за Б2;
• t0 = 20.5°C за Б1 и t0 = 22.4°C за Б2;
• граница на насищане на клетъчните стени на буко-

вата дървесина ufsp
293.15 = 0.31 kg·kg-1 [1,3];

• продължителност на замразяването: 30 h при Б1 
и 50 h при Б2.

• Тополови материали
• u = 1.44 kg·kg-1 за Т1 и u = 1.78 kg·kg-1 за Т2;
• ρb = 361 kg·m-3 за Т1 и ρb = 364 kg·m-3 за Т2;
• t0 = 19.8°C за Т1 и t0 = 20.5°C за Т2;
• граница на насищане на клетъчните стени на топо-

ловата дървесина ufsp
293.15 = 0.35 kg·kg-1 [1,3];

• продължителност на замразяването: 50 h при Т1 
и при Т2.

Математичният модел е решен с помощта на явна 
схема на метода на крайните разлики [3,7] при брой на 
възлите на мрежата по радиалната координата 20 и 40 по 
надлъжната координата, т.е. общият брой на възлите на 
използваната изчислителна мрежа е Ntotal = 20 х 40 = 800. 

понижаване на температурата от 273.15 K до 272.15 
K (т.е. от 0 оС до –1 оС) по време на замразяването на 
дървени материали, може по аналогия с (1) да бъде 
определена по следното уравнение [2]:

          (2)    
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където nc fwLheat− е специфичният топлинен 
капацитет, формиран от вътрешния източник на 
латентна топлина в свободната вода на дървесината,
J·kg-1·K-1; ρw – плътност на дървесината, kg·m-3; n –
текуща стойност на времевата координата при 
численото решаването на модела на процеса на 
замразяване на дървените материали: n = 0, 1, 2, 3,….

С използване на метод в [8] в [2] са изведени 
следните уравнения за изчисляване на променливите,
участващи в дясната част на уравнение (2): 
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където u е съдържаниетo на вода в дървесината, 
kg·kg-1; 293.15

fspu – стандартизирана стойност на 
границата на насищане на клетъчните стени на 
различните дървесни видове при температура 293.15 
K, т.е. при 20 оС, kg·kg-1; ρb – базисна  плътност на 
дървесината, равна на отношението на масата й в 
абсолютно сухо състояние към нейния наситен с 
вода обем, kg.m-3; wUfspρ – плътност на дървесината, 
определена при съдържание на водата в нея, равно на 
границата на насищане на клетъчните й стени ufsp,
kg·m-3; n

fwice−Ψ – относителна степен на заледяване 
на дървените материали, която се обуславя от 
замръзването само на свободната вода в тях,
0≤ n

fwice−Ψ ≤1; nN fwice− – текущ брой от възлите на 
изчислителната мрежа, използвана за решаване на 
модела на процеса на замръзване на дървесината, в 
които вече кристализира свободната вода в нея; 

totalN – общ брой на възлите на изчислителната 
мрежа; Т – температура, K; icecr−L – латентна
топлина на водата, наричана още топлина на
кристализация, която се освобождава в дървесината 
по време на замразяването на материалите: icecr−L =

3.34·105 J·kg-1; S – площ на ¼ от надлъжното сечение 
на дървения материал, в което с модела се изчислява 
2D изменението на температурното поле по време на 
замразяването, m2; D – диаметър или дебелина на 
материала съответно с цилиндрична или 
призматична форма, m; L – дължина на материала, 
m; i и k – текущи стойности на координатите 
съответно по дебелината или по дължината на 
материалите, с които се решава моделът, m.

Уравнения (3) – (9) могат да бъдат използвани 
при определянето с (2) на QLheat-fw с помощта на 2D
модели на процесите на замразяване на дървени 
материали с цилиндрична или призматична форма.

Текущата стойност на броя на възлите nN fwice−
в (7) се регистрира софтуерно за всеки момент n·Δτ
от процеса на охлаждане на материалите с цел 
замразяването им, като Δτ е времевата стъпка, с 
която се решава даден модел. Това се осъществява с 
помощта на матрица от т. нар. флагове, чиито брой е 
равен на броя на възлите на изчислителната мрежа.
При стартиране на процеса на охлаждане всички 
флагове в мрежата имат стойност 0. Когато 
температурата в даден възел на мрежата се понижи 
под 0 оС и свободната вода в него започне да 
кристализира, съответстващият му флаг придобива 
стойност 1 по логическо условие в софтуера. Чрез 
сумиране след всяка Δτ на флаговете със стойност 1 
се регистрира текущата стойност на nN fwice− .

3. Изчисляване на 2D нестационарното 
температурното поле в обли дървени
материали при замразяване
Подзаглавие І степен

За решаване на предложения математичен 
модел на процеса на замразяване на обли дървени 
материали е изготвена програма в изчислителната 
среда на Visual Fortran. С програматa е изследвано 
двумерното изменение на температурното поле в 
подложени на замразяване във фризер при около 
–30 оС два броя обли букови материали (означени 
по-долу като Б1 и Б2) и два броя обли тополови 
материали (означени по-долу като Т1 и Т2) с 
диаметър D = 0.24 m и дължина L = 0.48 m.
Началните и гранични условия за моделиране на 
топлообмена съответстват на същите при предходни
експериментални изследвания [6]. 

Изчислено е изменението на температурата в 
четири характерни точки, разположени в ¼ от 
надлъжното сечение на материалите, имащи 
следните радиална r и надлъжна z координати: т. 1: r
= 30 mm, z = 120 mm; т. 2: r = 60 mm, z = 120 mm; т. 
3: r = 90 mm, z = 180 mm и т. 4: r = 120 mm, z = 240 
mm. Изследваните материали имат следните  
основни характеристики:

• Букови материали
• u = 0.48 kg·kg-1 за Б1 и u = 0.63 kg·kg-1 за Б2;
• ρb = 683 kg·m-3за Б1 и ρb = 684 kg·m-3 за Б2;
• t0 = 20.5 oC за Б1 и t0 = 22.4 oC за Б2;
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На фиг. 1 е показано изчисленото с модела изме-
нение на температурата във фризера tm и на t в четирите 
характерни точки от надлъжното сечение на облите матери-
али Б2 и Т2, чието експериментално установено изменение 
на t е представено в [6]. 

Фиг. 1. Изчислено изменение на tm и на t в четирите характерни 
точки на облите материали (Б2 – горе и Т2 – долу) по време на 

50-часовото им замразяване във фризер

Сравняването на кривите на изменение на t в харак-
терните точки на фиг. 1 и тези, приведени в [6], показва на-
личието на много добро качествено и количествено съответ-
ствие на изчисленото изменение на температурните полета 
в облите материали спрямо установеното разпределение на 
t по време на експериментите. Индикатор за това е срав-
нително малката средноквадратична грешка на изчислените 
стойности на t спрямо съответстващите им експериментални  
стойности, която общо за четирите точки е равна на 1.28°С 
при Б1, на 1.24°С при Б5, на 1.73°С при Т1 и на 2.14°С при 
Т2. Това позволява моделът да бъде използван за изчисля-
ване на различни енергийни характеристики на процеса на 
замразяване на изследваните материали.

4. Определяне на зоната  
на кристализиране на свободната вода 
в облите материали

На фиг. 2 е показано изчисленото изменение на броя 
на възлите на изчислителната мрежа Nn

ice-fw и N
n
ice-bw по време 

на 30-часовото замразяване на Б1 и на 50-часовото зам-

разяване на Б2, а на фиг. 3 – изменението на Nn
ice-fw и N

n
ice-bw 

по време на 50-часовото замразяване на Т1 и на Т2. 
Хоризонталното разстояние (зоната) между линиите 

на Nice-fw и Nice-bw на фиг. 2 и фиг. 3 показва времето, през 
което температурата във възлите на изчислителната мрежа  
се понижава от 0°С до –1°С и през това време се осъ-
ществява кристализирането на свободната вода в облите 
материали [6].

Фиг. 2. Изменение на възлите Nn
ice-fw и N

n
ice-bw при замръзване  

на водата в материалите Б1 (горе) и Б2 (долу) 

Анализът на фиг. 2 показва, че в течение на първите 
3.00 h от охлаждането на Б1 и на първите 2.25 h от охлаж-
дането на Б2 t в повърхностните им слоеве се понижава от 
началните стойности t0 = 20.5°С и t0 = 22.4°С до достигане 
на 0°С. 

Анализът на фиг. 3 показва, че в течение на първите 
2.25 h от охлаждането на Т1 и на първите 2.50 h от охлаж-
дането на Т2 t в повърхностните им слоеве се понижава от 
началните стойности t0 = 19.8°С и t0 = 20.5°С  до достигане 
на 0°С. 

Едва след изтичане на посочените часове от началото 
на охлаждането започва кристализиране на свободната вода 
във възлите на изчислителната мрежа, които са разположе-
ни най-близко до челната и цилиндричната повърхности на 
облите материали. След това броят на възлите на мрежата 
Nn

ice-fw, в които свободната вода кристализира, нараства почти 
линейно и достига стойност Nn

ice-fw = Ntotal = 800 след изтичане 
от началото на охлаждането на 14.25 h при Б1; на 16.75 h 
при Б2; на 25.25 h при Т1 и на 31.75 h при Т2. Във времеви-
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те интервали от 3.00 h до 14.25 h при Б1; от 2.25 h до 16.75 
h при Б2; от 2.25 h до 25.25 h при Т1 и от 2.50 h до 31.75 
h при Т2 изчислената по уравнение (7) степен на заледяване 
на материалите Ψice-fw нараства от Ψice-fw = 0 до Ψice-fw = 1. 

Фиг. 3. Изменение на възлите Nn
ice-fw  и N

n
ice-bw при замръзване 

на водата в материалите Т1 (горе) и Т2 (долу) 

Анализът на фиг. 2 и фиг. 3 показва, че замръзването 
на свободната вода в периферните слоеве приключва след 
изтичане на 3.50 h при Б1 и Б2, на 4.00 h при Т1 и на 4.50 
h при Т2 от началото на охлаждането на материалите и то-
гава започва кристализирането на свързаната вода в тези 
слоеве. Това означава, че кристализирането на свободната 
вода в периферните слоеве трае около 3.50 – 3.00 = 0.50 
h при Б1; 3.50 – 2.25 = 1.25 h при Б2; 4.00 – 2.25 = 1.75 
h при Т1 и 4.50 – 2.50 = 2.00 h при Т2.

Анализът показва също, че замръзването на свободна-
та вода в центъра на материалите започва и приключва след 
изтичане съответно на 14.25 h и 17.25 h при Б1; 16.75 h и 
20.25 h при Б2; 25.25 h и 29.00 h при Т1 и 31.75 h и 36.25 
h при Т2 от началото на охлаждането на изследваните обли 
материали. Следователно кристализирането на свободната 
вода в центъра на материалите трае около 17.25 – 14.25 = 
3.00 h при Б1; 20.25 – 16.75 = 3.50 h при Б2; 29.00 – 25.25 
= 3.75 h при Т1 и 36.25 – 31.75 = 4.50 h при Т2.

5. Изчисляване и анализ 
на изменението на латентната 
топлинна енергия в свободната вода 
на облите материали

На фиг. 4 е показано изчисленото по уравнение (2) 
изменение на латентната топлинна енергия на свободната 

вода в дървесината QLheat-fw, която се освобождава по време 
на замразяването на изследваните букови и тополови обли 
материали до приблизително –30°С.

Фиг. 4. Изменение на латентната топлинна енергия QLheat-fw по 
време на замразяването на облите материали Б1 и Б2 (горе) и 

Т1 и Т2 (долу)

Вижда се, че енергията QLheat-fw се изменя по почти 
линейни зависимости във времето от нулеви начални стой-
ности до достигане на QLheat-fw = 0.052 kWh∙m-3 след 14.25 
h замразяване на Б1; QLheat-fw = 0.105 kWh∙m-3 след 16.75 h 
замразяване на Б2; QLheat-fw = 0.197 kWh∙m-3 след 25.25 h 
замразяване на Т1 и QLheat-fw = 0.263 kWh∙m-3 след 31.75 h 
замразяване на Т2, т.е. в моментите на започване криста-
лизирането на свободната вода в центъра на изследваните 
обли материали. 

Достигнатите стойности на QLheat-fw остават неизмен-
ни до края на замразяването на материалите. Получените 
резултати показват почти пропорционална зависимост на 
енергията QLheat-fw от съдържанието на свободна вода в дър-
весината, което съответства на физиката на изследвания 
процес.
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6. Заключение
В статията са предложени концепция и метод за ком-

пютърно изчисляване на латентната топлинна енергия в 
свободната вода на обли дървени материали QLheat-fw, която 
се освобождава по време на замразяването им. Методът е 
приложен за определяне на QLheat-fw при многочасово замра-
зяване във фризер на обли букови и тополови материали 
с различно влагосъдържание.

Концепцията и методът са необходими за изчислява-
не на енергоконсумацията при процеса на замразяване на 
конкретни материали в зависимост от параметрите им и от 
тези на охлаждащата система.
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