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Abstract. A methodology for computation of the processing medium 
temperature and connected with it energy consumption and heat 
fluxes during autoclave steaming of non-frozen wooden prisms for 
veneer production at limited heat power of the steam generator, de-
pending on the dimensions of the prisms cross section, wood mois-
ture content, and loading level of the autoclave has been suggested. 
The methodology is based on the use of two personal mathematical 
models: 2D non-linear model of the temperature distribution in sub-
jected to steaming non-frozen prismatic wood materials and model 
of the non-stationary heat balance of autoclaves for steaming wood 
materials. The heat balance of the autoclaves consist of following 
components: energy used for heating of the subjected to steaming 
wood materials, energy used for heating of the body of the auto-
clave and of the situated in it metal trolleys for positioning of the 
wood materials, energy used for heating of the insulating layer of 
the autoclave, energy used for covering of the heat emission from 
the autoclave in the surrounding air, energy used for filling in with 
steam the free (unoccupied by wood materials) part of the working 
volume of the autoclave and energy, which is accumulated in the 
gathered in the lower part of the autoclave condense water. For 
numerical solving of the models and practical application of the 
suggested methodology, a software package was prepared in the 
calculation environment of Visual FORTRAN Professional developed 
by Microsoft. Using this package computations and research of the 
non-stationary change of the processing medium temperature in an 
autoclave with a diameter of 2.4 m, length of its cylindrical part of 
9.0 m and loading level of 40, 50, and 60% at a limited heat pow-
er of the steam generator, equal to 500 kW during the initial part 
of the steaming process in it of beech prisms with cross-section 
dimensions of 0.3 × 0.3 m, 0.4 × 0.4 m, and 0.5 × 0.5 m, initial 
temperature of 0 °C, basic density of 560 kg·m-3, moisture content 
of 0.4, 0.6, and 0.8 kg·kg-1 have been carried out. Simultaneously 
with this the heat fluxes and energy consumption required for the 
heating of the prisms and for the whole steaming process in the 
autoclave have been calculated. The suggested methodology can be 
used for the computation and model based automatic realization 

of energy efficient optimized regimes for autoclave steaming of 
different wood materials

1. Увод
За пластифициране на дървени материали с призма-

тична форма в производството на фурнир и шперплат те 
обичайно се подлагат на пропарване в различни съоръже-
ния [1,6,14,22]. 

В редица случаи се използва пропарване на дървени 
материали при повишено налягане на обработващата среда 
в автоклави поради по-голямата енергийна ефективност и 
по-малката продължителност в сравнение с пропарването 
им при атмосферно налягане [2,3,5,15,17,21].

В специализираната литература е налице разнообраз-
на информация за продължителността и енергоконсумаци-
ята на процеса на пропарване на дървени материали при 
атмосферно и повишено налягане при неограничена то-
плинна мощност на захранващия пароизточник [2,3,4,5,7, 
14,16]. 

Значителен интерес за средните и малките пред-
приятия представлява разработването на технологични 
режими и системи за автоматично управление на проце-
са на пропарване в автоклави при ограничена топлинна 
мощност.

Цел на настоящия труд е да се предложи методология 
за изчисляване и изследване на изменението на темпера-
турата на обработващата среда и на енергоконсумацията 
на режимите за пропарване на призматични дървени мате-
риали в автоклав в производството на фурнир при наличие 
на ограничена топлинна мощност на захранващия пароиз-
точник в зависимост от различни комбинации на следните 
влияещи фактори: размери на напречното сечение на ма-
териалите, съдържание на вода в дървесината и степен на 
запълване на автоклава с материали.
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2. Методология на изследването

2.1. Моделиране на двумерното 
разпределение на температурата в подложени 
на пропарване дървени призми 

Когато дължината на дървените призми l е поне 4-5 
по-голяма от дебелината им d и едновременно с това тях-
ната широчина b не превишава повече от три пъти дебе-
лината d, тогава за изчисляване на температурното поле в 
напрeчното сечение на призмите, което е еднакво отдале-
чено от челата на призмите по време на пропарването им, 
може да се използва следният 2D математичен модел [3,4]:

(1)

с начално условие

(2)       

и следните гранични условия:

(3)       

където сw е специфичният топлинен капацитет на дърве-
сината по време на пропарването, J·kg-1·K-1; λw-cr – кое-
фициент на топлопроводност на дървесината в напречно 
на влакната й направление, W·m-1·K-1; ρw – плътност на 
дървесината, kg·m-3; x – координата на отделните точки на 
изчислителната мрежа за числено решаване на модела по 
дебелината на призмата: 0 ≤ x ≤ d, m; d – дебелина на 
призмата, m; y – координата по широчината на призмата 
на отделните точки на изчислителната мрежа: 0 ≤ y ≤ b, 
m; b – широчина на призмата, m; τ – време, s; T – тем-
пература, K; Tw0 – начална средномасова температура на 
подложените на пропарване призми, K; Tm – температура 
на обработващата (пропарващата) среда по време на то-
плинното обработване на призмите, K; T(x,y,0) – темпера-
тура на всички точки от обема на призмите в началото 
на процеса на пропарване,  K; T(x,0,τ) – температура на 
всички точки върху повърхността на призмите, която е 
паралелна на тяхната дебелина, K; T(0,y,τ) – температура 
на всички точки върху повърхността на призмите, която е 
паралелна на тяхната широчина, K.

Съгласно уравнение (3) температурата на повърхност-
та на призмите е равна на температурата на обработваща-
та среда Tm поради много големите стойности на коефици-
ента на топлопредаване от кондензиращата водна пара в 
автоклава към повърхността на дървесината.

Матeмaтични описания на специфичния топлинен ка-
пцитет сw и на коефициента на топлопроводност на дър-
весината λw в различните й анатомични направления са 
предложени в [3,4] въз основа на експериментално ус-
тановени в [1,11] зависимости на сw и λw на дървесината 
като функции на температурата t и съдържанието на вода 
в дървесината u.

Тези зависимости се използват широко както в евро-
пейската [2,6,14,16,21,22], така и в американската специа-
лизирана литература [12,13,18,19] при изчисляването на 
различни процеси на топлинно обработване на дървесина.

2.2. Моделиране на топлинния баланс  
на автоклавите за пропарване на дървесина

Топлинната енергия Qha, която се съдържа във въвеж-
даната в автоклавите водна пара, се разходва за следното 
(фиг. 1) [3]:

• нагряване на дървените материали, подложени на 
пропарване (Qhw);

• нагряване на корпуса на автоклава и на металните 
колички, използвани за разполагане на дървените 
материали (Qhf);

• нагряване на топлоизолационния слой на автокла-
ва (Qhil);

• покриване на топлинната емисия от автоклава към 
околното пространство (Qhe);

• запълване с водна пара на свободното (незаета от 
дървените материали) част от работния обем на 
автоклава (Qhfv);

• акумулиране на топлина в събираната в долния 
край на автоклава кондензна вода (Qhcw). 

Фиг. 1. Напречен разрез на автоклав за пропарване

Нестационарният топлинен баланс на автоклава за 
всеки момент n·Δτ от пропарването се описва от следното 
уравнение:

(4)

където Δτ е стъпката по времевата координата, с която се 
решават числено математичните модели (1)- (4), s; n – те-
кущ брой на стъпката по времевата координата Δτ, с която 
се решават моделите: n = 0, 1, 2, 3, …

В [3,6] са дадени математични описания на всички 
компоненти, разположени в дясната част на уравнение (4) 
в зависимост от влияещите им фактори. Например разхо-
дът на топлинна енергия за нагряване на 1 m3 дървени при-
зми по време на автоклавното им пропарване се изчислява 
по следното уравнение с използване на вече изчисленото 
с (1)-(3) 2D разпределение на температурата в напречното 
сечение на призмите:
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(5)

където 

(6)                        

е площта на ¼ от напречното сечение на призмата, в което 
поради наличието на огледална симетрия спрямо останали-
те ¾ от сечението, се изчислява двумерното температурно 
поле по време на пропарването, m2; d – дебелина на при-
змата, m; b – широчина на призмата, m. 

Топлинният поток                   , осигуряващ енергията 

Qn
hw, необходима за нагряване на 1 m3 дървесина във всеки 

момент n·Δτ oт пропарването, се изчислява (в kW·m-3) по 
уравнението 

(7)

Топлиният поток                   , осигуряващ енергията  

Qn
ha, която се консумира от автоклава при нагряването на 

1 m3 дървесина във всеки момент n·Δτ oт пропарването, е 
равна на 

(8)

2.3. Общ вид на режимите за автоклавно 
пропарване на дървени материали

На фиг. 2 е показан обшият вид на температурно-вре-
мевия профил на режимите за автоклавно пропарване на 
дървени материали, използван при числените симулации 
по-долу. За удобство при анализа и практическото използ-
ване на получените резултати за температурата тя по-долу 
е означена с t в °С, докато в математичните модели тя е 
представена с Т в К. Както е известно, t = T – 273.15.  

Фиг. 2. Общ вид на режимите за автоклавно пропарване 
на дървени материали

Режимите за автоклавно пропарване и последващо 
кондициониране във въздушна среда на дървени призми 
преди механичното им обработване се състои от следните 
пет степени:

• интензивно повишаване на tm в течение на интер-
вала 0–τ1 чрез напълно отваряне на вентила за 
въвеждане на водна пара в автоклава. Продължи-
телността τ1 зависи от няколко фактора, чието 
влияние се разглежда по-долу;

• поддържане на константна стойност на tm в интер-
вала τ1–τ2 чрез дозирано въвеждане на пара в 
автоклава;

• понижаване на tm в интервала τ2–τ3 чрез използ-
ване на акумулираната топлинна енергия в напъл-
но херметизирания автоклав;

• понижаване на tm в интервала τ3–τ4 чрез посте-
пенно отвеждане на парата и кондензната вода от 
автоклава до изравняване на налягането в него с 
атмосферното;

• намаляване в интервала τ4–τf на температурата 
на въздуха в близост до извадените от автоклава 
призми с цел хомогенизиране на температурното 
поле в тях.

Продължителността от 0 to τ4 представлява време-
траенето τreg на режима за автоклавно пропарване на при-
змите.

2.4. Изчисляване на Tm в автоклава 
при ограничена мощност на подаваната пара

При реализирането на автоматично управление на ав-
токлавното пропарване на дървени материали при ограни-
чена топлинна мощност на пароизточника възниква след-
ният проблем: в зависимост от разполагаемата мощност е 
необходимо да се изчисли реалната крива на повишаване 
на температурата в автоклава Tm в началото на процеса на 
топлинно обработване (ПТО) на материалите, когато енер-
гоконсумацията е най-голяма.

Известно е, че в началото на ПТО е налице експонен-
циална зависимост на повишаването на температурата Tm в 
автоклава от времето. Отделните участъци от тази зависи-
мост могат да се апроксимират чрез части от експонента 
със съответните времеконстанти τe за всяка стъпка Δτ при 
решаването на модела. Това позволява повишаването на Tm

в началото на ПТО да се опише чрез следното уравнение:

(9)       ,

където Tn
m е текущата стойност на температурата на обра-

ботващата среда в автоклава във всеки момент n·Δτ oт 
ПТО, K; Tm0 – температура в автоклава в началото на ПТО, 
K; Tm1 – максимално допустима технологично температура 
по време на ПТО, K; τ – текуща стойност на времето на 
ПТО, равна на n·Δτ, s; τe – времеконстанта на отделните 
изчислявани по уравнение (9) участъци на Tm по време на 
повишаването й от Tm0 до Tm1, s (виж фиг. 2).

За определяне на времеконстантата τe и изчисляване 

Топлинният поток                   , осигуряващ енергията 

Топлиният поток                   , осигуряващ енергията  

(9)       ,
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с нея на Tn
m във всеки момент n·Δτ в началото на ПТО е 

приложен методът с променлива възвратна стъпка [20] с 
използване на следния оптимизационен критерий: 

(10)

където                    е специфичният топлинен поток на 

въвежданата в автоклава водна пара, kW·m-3; qsource – то-
плинна мощност на пароизточника, захранващ автоклава, 
kW; Va – вътрешен обем на автоклава, m3; γ – степен на за-
пълване на автоклава с дървени материали за пропарване, 
m3·m-3; ∂h – граница на локализация на потока q

n
a , kW·m-3.

Удовлетворяването на уравнение (10) означава, че по 
време на всяка следваща стъпка Δτ of ПТО енергията Δτ·qn

a, 
която се изчислява с текущо определената по (9) реална 

стойност на Tn
m, ще бъде равна на енергията                .

3. Резултати и анализ
За числено решаване на представените по-горе моде-

ли с цел прилагане на предложения подход за изчисляване 
на Tm в началния участък на режимите в ПТО е изготвен 
софтуерен пакет в изчислителната среда на Visual FORTRAN 
Professional. За представяне на моделите в удобна за про-
грамиране форма е използвана явна схема на метода на 
крайните разлики, която не налага каквито и да било оп-
ростявания на уравненията в моделите [3,6]. 

С помощта на софтуерния пакет е изчислено измене-
нието на Тm и на двумерното изменениe на температурата в 
четири представителни точки на ¼ от напречното сечение 
на букови призми с дебелина d и широчина b по време 
на пропарването им в автоклав с вътрешен диаметър D = 
2.4 m, дължина на цилиндричната част L = 9.0 m, имащ 
вътрешен обем Va = 48 m

3 [3,17]. Координатите на пред-
ставителните точки на призмите, в които е регистрирано 
изменението на температурата, имат следните координати: 
т.1: d/8, b/8; т.2: d/4, b/4; т.3: d/2, b/4 и т.4: d/2, b/2 (цен-
тър на призмите).

Едновременно с това е изчислявано изменението на 
средномасовата температура Tavg на призмите, енергията 
Qa и топлинният поток qa, въвеждани във автоклава, а 
също енергоконсумацията и Qw и топлинният поток qw, 
които са необходими за нагряване на призмите [3,5]. 
По време на симулациите е заложена ограничена мощ-
ност на захранващия автоклава пароизточник, равна на 
qsource = 500 kW. 

При решаването на моделите са използвани 
топлофизичните свойства на букова дървесина с начална 
температура tw0 = 0°C, базисна плътност ρb = 560 kg·m-3

и граница на насищане с вода на дървесните влакна ufsp

= 0.31 kg·kg-1 [3,4,6]. Началната и максималната техно-
логично приемлива стойност на обработващата среда са 
приети равни съответно на tm0 = 0°C and tm1 = 130°C (виж 
фиг. 2). 

При симулациите са използвани различни комбина-
ции между следните стойности на факторите, оказващи 
влияние върху продължителността τ1 на повишаване на Tm 

в началото на ПТО, а също върху изменението на енергиите 
Qa и Qw и на потоците qa и qw тогава:

• Размери на  напречното сечение на буковите при-
зми с дебелина d и широчина b: 0.3 × 0.3 m, 0.4 
× 0.4 m и 0.5 × 0.5 m;

• Съдържание на вода u на подложените на пропар-
ване призми: 0.4 kg·kg-1, 0.6 kg·kg-1 и 0.8 kg·kg-1;

• Степен на запълване γ на автоклава с призми за 
пропарване: 0.4 m3·m-3, 0.5 m3·m-3 и 0.6 m3·m-3

(т.е. съответно γ = 40%, γ = 50% и γ = 60%).

3.1. Изменение на 2D разпределението 
на температурата в подложените 
на пропарване фурнирни букови призми

На фиг. 3 като пример е показано изчисленото изме-
нение на tm, tavg, и t в 2 представителни точки (t1 в т. 1 и t4
в т. 4) на букови призми с d × b = 0.4 × 0.4 m, съдържание 
на вода u = 0.4, 0.6, 0.8 kg·kg-1 и степен на запълване на 
автоклава γ = 50% по време на тяхното автоклавно про-
парване и последващо кондициониране във въздушна реда. 

Фиг. 3. Изменение на tm, tavg, и t в точките t1 and t4 на призми 
с d x b = 0.4 x 0.4 m и γ = 50% по време на пропарването 

и кондиционирането в зависимост от u

На тази фигура са показани също минималната и 
максималната граници на оптималната температура, съот-
ветно topt-min = 62 °C и topt-max = 90 °C, в които трябва да се 
намира преди последващото им механично обработване.

За получаване на качествен фурнир от пластифи-
цираните призми е необходимо температурното поле в 
пропарените призми да се намира изцяло в тези грани-
ци [3,6,16,21]. От фиг. 3 се вижда, че такова състояние 
настъпва след продължителност на кондиционирането на 
призмите, приблизително равно на около 1.5 h. 

3.2. Изменение на температурата 
на обработващата среда Tm в автоклава 
в началото на режимите за пропарване

На фиг. 4 е показано изчисленото изменение на тем-
пературата на обработващата среда tm в началния участък 

използване на следния оптимизационен критерий: 

(10)

където                    е специфичният топлинен поток на 

въвежданата в автоклава водна пара, kW
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от режимите за автоклавно пропарване на букови призми 
с d × b = 0.3 × 0.3 m, d × b = 0.4 × 0.4 m и d × b = 0.5 × 
0.5 m при γ = 50% и u = 0.6 kg·kg-1.

Фиг. 4. Изменение на tm в началото на автоклавното пропарване 
на призми с u = 0.6 kg·kg-1 при γ = 50%  

в зависимост от размерите на сечението им d x b

На фиг. 5 е показано изменението на tm в началния 
участък от режимите за пропарване на призми с d × b = 
0.4 × 0.4 m, γ = 50%, u = 0.4 kg·kg-1, u = 0.6 kg·kg-1 и u = 
0.8 kg·kg-1.

Фиг. 5. Изменение на tm в началото на автоклавното пропарване 
на призми с d x b = 0.4 x 0.4 m при γ = 50% в зависимост  

от съдържанието им на вода u

На фиг. 6 е показано изменението на tm в началния 
участък от режимите за пропарване на призми с d × b = 
0.4 × 0.4 m, u = 0.6 kg·kg-1 и γ, равна на 40%, 50% и 60%.

Получените резултати позволяват да се направят 
следните изводи за начина и продължителността τ1 на из-
менение на tm в началния участък на режимите за пропар-
ване на букови призми в автоклав с D = 2.4 m и L = 9.0 m 
в зависимост от влияещите фактори:

1. В началния участък на режимите за пропарване 
температурата на обработващата среда tm нараства по из-
пъкнала крива от началната й стойност tm0 до достигане 
в течение на време τ1 на максималната й технологично 
допустима стойност tm1 (виж фиг. 2).

Фиг. 6. Изменение на tm в началото на автоклавното пропарване 
на призми с d x b = 0.4 x 0.4 m и u = 0.6 kg·kg- 1  

в зависимост запълването на автокава γ

2. Увеличаването на размерите на напречното сече-
ние на призмите при дадени стойности на u и γ предизвиква 
нелинейно ускорено намаляване на времето τ1. Например 
когато u = 0.6 kg·kg-1 и γ = 50%, продължителността τ1 при 
tm1 = 130°C и qsource = 500 kW достига следните стойности: 
3.0 h за призми с 0.3 x 0.3 m; 2.4 h за призми с 0.4 x 0.4 m  
и 1.8 h за призми с 0.5 x 0.5 m (фиг. 4). 

Причина за това е по-бавното нагряване на призмите 
с по-големи размери в сравнение на нагряването на при-
змите с по-малки размери, което означава, че по-големите 
призми имат по-малък специфичен топлинен капацитет. 
Поради това при равни други условия по-малка част от 
постъпващия в автоклава ограничен (константен) топлинен 
поток qa е необходима за нагряване на по-големите при-
зми, a по-голяма част от него остава да формира по-зна-
чително повишаване на tm съгласно (9) по време на всяка 
следваща стъпка Δτ при решаването на модела.

3. Повишаването на съдържанието на вода на при-
змите от 0.4 to 0.8 kg·kg-1 при дадени стойности на d x 
b и γ предизвиква практически линейно повишаване на 
времето τ1. Когато d x b = 0.4 x 0.4 m и γ = 50%, про-
дължителността τ1 при tm1 = 130°C и qsource = 500 kW има 
следните стойности: 1.8 h при u = 0.4 kg·kg-1, 2.4 h при u = 
0.6 kg·kg-1 и 3.0 h при u = 0.8 kg·kg-1 (фиг. 5).

Причина за това е обстоятелството, че призмите с 
по-голямо съдържание на вода имат по-голям специфичен 
топлинен капацитет [1,3]. Поради това при константен по-
ток qa по-голяма част от него се разходва за нагряване на 
по-влажните призми, а по-малка част от него остава да 
формира постепенното повишаване на tm. 

4. Увеличаването на степента на запълване на авто-
клава с призми от 40 до 60% при дадени стойности на d 
x b и u предизвиква практически линейно нарастване на 
τ1. Когато d x b = 0.4 x 0.4 m и u = 0.6 kg·kg-1 продъл-
жителността τ1 при tm1 = 130°C и qsource = 500 kW достига 
следните стойности: 1.8 h при γ = 40%, 2.4 h при γ = 50% 
и 3.0 h при γ = 60% (фиг. 6). 

Причина за по-бавното повишаване на tm при на-
растване на γ е това, че по-голямото запълване на автокла-
ва с призми означава наличието на по-голям специфичен 
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топлинен капацитет на дървесината в него. Поради това 
при константен поток qa и наличие на по-голямо γ по-зна-
чителна част от потока се разходва за нагряване на при-
змите, а по-малка част остава да формира постепенното 
нарастване на tm. 

3.3. Изменение на енергоконсумациите Qw  
и Qa и на топлинните потоци qw и qa 

На фиг. 7 и фиг. 8 е показано изчисленото изменение 
съответно на енергоконсумациите Qw и Qa и на топлинните 
потоци qw и qa в началния участък от режимите за авто-
клавно пропарване на букови призми с d × b = 0.4 × 0.4 
m, u = 0.6 kg·kg-1 и γ = 40, 50 и 60%.

Фиг. 7. Изменение на Qa и Qw в началото на режимите  
за пропарване на призми с d x b = 0.4 x 0.4 m и u = 0.6 kg·kg-1  

в зависимост от γ 

От фиг. 7 се вижда, че в интервала 0–τ1 (виж фиг. 2) 
в началото на пропарването енергоконсумациите Qw и Qa 
нарастват линейно. След достигане на максималната тем-
пература tm1 при τ1 повишаването на Qw и Qa се забавя и 
преминава в криволинейно. 

С нарастване на степента на запълване на автоклава 
γ нагряването на призмите се забавя в резултат на пока-
заното на фиг. 6 изменение на tm от γ в началото на про-
парването. Нарастването на τ1 при увеличаване на γ обаче 
предизвиква повишаване на енергоконсумациите Qw и Qa, 
които при τ = τ1 стават равни съответно на 27.8 kWh·m-3 и 
49.4 kWh·m-3 при γ = 40%; 31.9 kWh·m-3 и 52.7 kWh·m-3 при 
γ = 50%; 35.0 kWh·m-3 и 55.1 kWh·m-3 при γ = 60%. 

Фиг. 8. Изменение на qa и qw в началото на режимите  
за пропарване на призми с d x b = 0.4 x 0.4 m и u = 0.6 kg·kg-1 

в зависимост от γ 

От фиг. 8 се вижда, че топлинните потоци qa, кои-
то захранват автоклава в периода до достигането на  
tm1 = 130°С, при използвания в симулациите пароизточник 
с ограничена мощност qsource = 500 kW са равни съответно 
на 26.04 kW·m-3 при γ = 40%; 20.83 kW·m-3 при γ = 50% и 
17.36 kW·m-3 при γ = 60%. 

Тези стойности на qa са определени по следния на-
чин. Отначало чрез умножаване на вътрешния обем на 
автоклава Va = 48.0 m

3 с γ = 0.4, 0.5 и 0.6 са получени 
обемите на заредените за пропарване призми: 28.8 m3 при 
γ = 40%, 24.0 m3 при γ = 50% и 19.2 m3 при γ = 60%. След 
разделяне на qsource = 500 kW на тези обеми на призмите 
са получени показаните на фиг. 8 константни стойности на 
qa при различните γ.

От фиг. 8 се вижда също, че в първите 6 min (т.е. 0.1 h)  
от пропарването при посочените константни топлинни по-
тоци qa потоците qw рязко нарастват и достигат следните 
стойности: 13.84 kW·m-3 при γ = 40%; 12.19 kW·m-3 при γ = 
50% и 10.90 kW·m-3 при γ = 60%. След това те плавно се 
повишават и при τ = 0.6 h достигат максимални стойности, 
равни на 16.32 kW·m-3 при γ = 40%; 14.11 kW·m-3 при  
γ = 50% и 12.42 kW·m-3 при γ = 60%. 

До изтичането на времето τ1 и достигане на tm1 = 130 °C  
потоците qw съвсем плавно намаляват, а след това те, а и 
потоците qa се понижават ускорено плавно, но значително 
– повече от два пъти.  

Следва да се отбележи, че разликите между Qa и Qw на 
фиг. 7 и между qa и qw на фиг. 8 са равни на сумата съот-
ветно на енергиите и топлинните потоци, които осигуряват 
енергоконсумациите, описвани от последните пет члена в 
уравнение (4).

4. Заключение
В настоящия труд е представена методология за из-

числяване на температурата на обработващата среда tm, а 
също на топлинните потоци и енергоконсумацията при ав-
токлавно пропарване на несъдържащи лед дървени призми 
за фурнирното производство при ограничена мощност на 
пароизточника в зависимост от различни комбинации на 
следните фактори: размери на напречното сечение на при-
змите d x b, съдържание на вода в дървесината u и степен 
на запълване на автоклава с призми γ. 

Методологията се базира на използването на два ма-
тематични модела: 2D нелинеен модел на разпределението 
на температурата в призмите и модел на нестационарния 
топлинен баланс на автоклавите за пропарване на дървени 
материали. За числено решаване на моделите и практиче-
ско предлагане на методологията е изготвен софтуерен па-
кет в изчислителната среда на Visual FORTRAN Professional 
на Microsoft. 

Представени и анализирани са диаграми на  неста-
ционарно изменение на tm в използван в практиката авто-
клав с диаметър 2.4 m, дължина на цилиндричната му част 
9.0 m и степен на запълване с призми γ = 40, 50 и 60% 
при ограничена мощност на парозахранването 500 kW по 
време на пропарване в него на букови призми с размери 
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на напречното сечение d x b = 0.3 × 0.3 m, 0.4 × 0.4 m 
и 0.5 × 0.5 m, начална температура 0°C и съдържание на 
вода u = 0.4, 0.6 и 0.8 kg·kg-1. Представени и анализирани 
са и диаграми на изменението на енергоконсумациите на 
призмите Qw и на целия автоклав Qa, а също на осигурява-
щите ги топлинни потоци qa и qw в зависимост от посоче-
ните фактори. Всички диаграми са построени по софтуерно 
изчислени резултати.

Установено е, че увеличавнето на u при дадени стой-
ности на d x b и γ, а също увеличаването на γ при дадени 
d x b и u поражда практически линейно нарастване на вре-
мето τ1, за което температурата tm се повишава от начална 
стойност tm0 = 0°C до максималната режимна стойност tm1 = 
130°C. Увеличаването на размерите на напречното сечение 
на призмите при дадени стойности на u и γ предизвиква 
нелинейно ускорено намаляване на времето τ1. Причините 
за посочените изменения са изяснени и описани в труда.

Установено е също, че в интервала 0–τ1 в началото 
на пропарването енергоконсумациите Qw и Qa нарастват 
линейно. След достигане на максималната температура tm1 

повишаването на Qw и Qa се забавя и преминава в криво-
линейно. В първите 6 min от пропарването при констант-
ни топлинни потоци qa, обусловени от ограничената мощ-
ност на източника qsource, потоците qw рязко нарастват, а 
с последващото плавно повишаване достигат максимални 
стойности при τ = 0.6 h. След изтичането на времето τ1 и 
достигане на температурата tm1 потоците qw и qa се понижа-
ват плавно, но значително – повече от два пъти. 

Предложената методология и получените резултати 
могат да се използват за изчисляване и моделно базирано 
автоматично реализиране на енергийно ефективни опти-
мизирани режими за автоклавно пропарване на дървени 
материали с различно предназначение при ограничена то-
плинна мощност на пароизточника [8,9,10].
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