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Abstract. An approach for computing the energy consumption and 
energy efficiency of autoclaves for intensive steaming of non-frozen 
wooden prisms at limited heat power of the steam generator in cas-
es of dispatching intervention into the temperature-time parameters 
of steaming regimes in order to obtain a duration that is suitable 
for the subsequent cutting of the veneer from the heated plasticized 
prisms has been presented. The approach is based on the use of two 
personal mathematical models: 2D non-linear model of the unsteady 
distribution of the temperature in the cross-section of non-frozen 
prismatic wood materials subjected to heating at conductive bound-
ary conditions and consequent conditioning in an air environment, 
and model of the non-stationary thermal balance of autoclaves for 
steaming wood materials. For numerical solving of the models and 
practical application of the suggested approach, a software package 
was prepared in the calculation environment of Visual FORTRAN 
Professional developed by Microsoft and operating under Windows. 
Using this package computations and research of the change in the 
energy consumption and energy efficiency of steaming autoclaves 
for plasticizing of non-frozen beech prisms before cutting them into 
veneer have been carried out. The variables used during the simu-
lations were equal, as follows: an initial wood temperature of 0 °C, 
moisture content of 0.6 kg·kg−1, and cross-section dimensions of the 
beech prisms 0.4 × 0.4 m; steaming autoclave with inner diameter 
of 2.4 m, length of its cylindrical part of 9.0 m, and loading level 
with prisms of 50%; limited heat power of 500 kW of the generator, 
which feeds the autoclave with saturated water steam. The calcula-
tions were carried out for the cases of reducing by the dispatcher the 
maximum temperature of the basic steaming regime from 130 °C to 
120, 110, and 100 °C in the 3rd, 7th, and 11th hour of this regime. The 
suggested approach can be applied for creation of software for sys-
tems used for computing and model-based automatic realization of 
energy-efficient regimes for autoclave steaming of non-frozen wood 
materials with desired duration set by the dispatcher. 

1. Увод
Известно е, че по време на рязането на фурнир от 

дървесни видове с повишена плътност е необходимо 
дървените материали да са добре пластифицирани. 

Пластифицирането на призматични дървени мате-
риали в производството на фурнир често се осъществява 
чрез пропарването им в камери, бетонни ями или авто-
клави [1,3,7,16,18,24]. 

Нагряването и пластифицирането на дървени мате-
риали в херметизируеми автоклави при повишено наля-
гане и температура на пропарващата среда се използва 
често поради по-малката продължителност и специфич-
на (спрямо 1 м3 дървесина) енергоконсумация в сравне-
ние с пропарването им при атмосферно налягане [2,6,9, 
10,19,20,21,25].

Разработването и изследването на режими за про-
парване на дървени материали за случаите на възниква-
не на потребност от диспечерска намеса в тях предста-
влява значителен интерес за фирмите производители на 
фурнир.

Организационни и/или технически проблеми в тях 
понякога предизвикват нарушаване на синхронизация-
та между работата на фурнирните машини и зададената 
вече продължителност на текущия режим за пропарване, 
който трябва да осигури машините със следващата пар-
тида добре пластифицирани материали. В такива случаи 
е  необходимо своевременно диспечерът да се намеси и 
по подходящ начин да промени температурно-времевите 
параметри на режима за пропарване.

Като правило в литературните източници за то-
плинно обработване на дървени материали с цел 
пластифицирането им е налице информация за про-
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дължителността и енергоконсумацията на режими за 
пропарването или проваряването им, които осигуряват 
максимална производителност на съоръженията [2,4,6,1
3,14,16,17,20,22,23,25]. В тези източници изцяло липсва 
информация за продължителността и енергоконсумаци-
ята на режими при наличие в тях на диспечерска намеса.

Изучаването на влиянието на различни типове 
диспечерска намеса върху продължителността и енерго-
консумацията на режимите за автоклавно пропарване на 
дървени призми ще спомогне за бъдещо разработване на 
алгоритми и софтуер за автоматизиран моделнобазиран 
избор на температурно-времеви параметри за такава на-
меса в системите за оптимално енергоспестяващо упра-
вление на пропарващия процес [6,11,12]. 

В статията е представен метод за моделиране и из-
числяване на продължителността и енергоконсумацията 
на режимите за автоклавно пропарване на несъдържащи 
лед дървени призми за случаите, когато диспечерът в 
определен момент решава да намали режимната темпе-
ратура и да увеличи продължителността на режима по 
начин, осигуряващ добро пластифициране на призмите 
преди последващото рязане на фурнира. 

2. Методология на изследването

2.1. Моделиране на 2D разпределение  
на температурата в напречното сечение  
на дървени призми при пропарване

Когато дължината на дървените призми l е поне 
4-5 по-голяма от дебелината им d и едновременно с това 
тяхната широчина b не превишава повече от три пъти 
дебелината d, тогава за изчисляване на температурното 
поле в напрeчното сечение на призмите по време на про-
парването им може да се използва следният 2D матема-
тичен модел [2,6]:

(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 моде-
ла по дебелината на призмата: 0 ≤ x ≤ d, m; d – дебелина 
на призмата, m; y – координата по широчината на при-
змата на отделните точки на изчислителната мрежа: 0 ≤ 
y ≤ b, m; b – широчина на призмата, m; τ – време, s; T – 
температура, K; Tw0 – начална средномасова температура 

на подложените на пропарване призми, K; Tm – темпе-
ратура на обработващата (пропарващата) среда по вре-
ме на топлинното обработване на призмите, K; T(x,y,0) 
– температура на всички точки от обема на призмите в 
началото на процеса на пропарване,  K; T(x,0,τ) – тем-
пература на всички точки върху повърхността на при-
змите, 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 повърх-
ността на призмите е равна на температурата на обра-
ботващата среда Tm поради много големите стойности 
на коефициента на топлопредаване от кондензиращата 
водна пара в автоклава към дървесината.

Матeмaтични описания на специфичния топлинен 
капцитет сw и на коефициента на топлопроводност на 
дървесината λw в различните й анатомични направле-
ния е предложено в [2,3] въз основа на експериментално 
установени зависимости на сw и λw на дървесината като 
функции на температурата Т и съдържанието на вода в 
дървесината u.

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

Нестационарният топлинен баланс на пропарва-
щите автоклави се описва математически със следния 
модел, който е верифициран експериментално в [2]:

(4)  ,

където Qn
a е специфичната (спрямо 1 м3 дървени мате-

риали) топлинна енергия, която постъпва в автоклава от 
въвежданата в него наситена водна пара, kWh∙m−3.

Значението на индексите на променливите в урав-
нение (4) е следното: a – автоклав, w – дървесина; mb 
– метал на корпуса на автоклава и на количките в него; 
il – изолационен слой на автоклава; e – топлинна емисия 
на автоклава; fv – свободен (незает от дървесината) обем 
на автоклава; cw – кондензна вода, събирана в долния 
край на автооклава; n – текущ брой на стъпката по вре-
мевата координата Δτ, с която се решават моделите: n = 
0, 1, 2, 3, …

Математични описания на всички компоненти, 
разположени в дясната част на уравнение (4), са даде-
ни в [2,6] в зависимост от влияещите им фактори, както 
следва: Qw = f[cw(x,y,τ), ρw, Tw0, Tw(x,y,τ), Tw-avg, Sw], Qmb 
= f[cmb, ρmb, Vmb, Tm0, Tm(τ), Va, γ], Qil = f[cil(z,τ), ρil, Til0, 
Til(z,τ), dil, Va, γ], Qe = f[Fil, Fmb, T(dil,τ), Tair(τ) αil(τ), αmb(τ), 
Va, γ], Qfv = f[ρv(τ), Va, γ], Qcw = f[mcw(τ), hcw(Tm,τ), Va, γ]. 

Значението на променливите в тези зависимости 
е следното: Sw – площ на напречното сечение на при-
змите, m2; cmb и cil – специфичен топлинен капацитет съ-
ответно на стоманения корпус и на изолационния слой 
на автоклава, J·kg−1·K−1; ρmb и ρv – плътност съответно 
на стоманения корпус на автоклава и на водната пара в 
него, kg∙m-3; Tw-avg – средномасова температура на под-

 

осигури машините със следващата партида добре 
пластифицирани материали. В такива случаи е  
необходимо своевременно диспечерът да се 
намеси и по подходящ начин да промени 
температурно-времевите параметри на режима за 
пропарване. 

Като правило в литературните източници за 
топлинно обработване на дървени материали с 
цел пластифицирането им е налице информация 
за продължителността и енергоконсумацията на 
режими за пропарването или проваряването им, 
които осигуряват максимална производителност 
на съоръженията [2,4,6,13,14,16,17,20,22,23,25]. В 
тези източници изцяло липсва информация за 
продължителността и енергоконсумацията на 
режими при наличие в тях на диспечерска намеса. 
 Изучаването на влиянието на различни 
типове диспечерска намеса върху 
продължителността и енергоконсумацията на 
режимите за автоклавно пропарване на дървени 
призми ще спомогне за бъдещо разработване на 
алгоритми и софтуер за автоматизиран 
моделнобазиран избор на температурно-времеви 
параметри за такава намеса в системите за 
оптимално енергоспестяващо управление на 
пропарващия процес [6,11,12].  
 В статията е представен метод за моделиране 
и изчисляване на продължителността и 
енергоконсумацията на режимите за автоклавно 
пропарване на несъдържащи лед дървени призми 
за случаите, когато диспечерът в определен 
момент решава да намали режимната температура 
и да увеличи продължителността на режима по 
начин, осигуряващ добро пластифициране на 
призмите преди последващото рязане на фурнира.  

  
2. Методология на изследването 
Подзаглавие I степен 
 
2.1. Моделиране на 2D разпределение  
на температурата в напречното сечение 
на дървени призми при пропарване 
Подзаглавие II степен 
 

Когато дължината на дървените призми l е 
поне 4-5 по-голяма от дебелината им d и 
едновременно с това тяхната широчина b не 
превишава повече от три пъти дебелината d, 
тогава за изчисляване на температурното поле в 
напрeчното сечение на призмите по време на 
пропарването им може да се използва следният 
2D математичен модел [2, 6]: 

 (1)      )grad(div crwww TTc −λ=
τ∂

∂
ρ⋅  

с начално условие 

(2)      ( ) w00,, TyxT =  
и следните гранични условия: 

(3)      ( ) ( ) ( )τ=τ=τ m,,0,0, ТyТxТ , 
където сw е специфичният топлинен капацитет на 
дървесината по време на пропарването, J·kg-1·K-1; 
λw-cr – коефициент 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 
– температура, K; Tw0 – начална средномасова 
температура на подложените на пропарване 
призми, K; Tm – температура на обработващата 
(пропарващата) среда по време на топлинното 
обработване на призмите, K; T(x,y,0) – 
температура 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 
повърхността на призмите е равна на 
температурата на обработващата среда Tm поради 
много големите стойности на коефициента на 
топлопредаване от кондензиращата водна пара в 
автоклава към дървесината. 

Матeмaтични описания на специфичния 
топлинен капцитет сw и на коефициента на 
топлопроводност на дървесината λw в различните 
й анатомични направления е предложено в [2,3] 
въз основа на експериментално установени 
зависимости на сw и λw на дървесината като 
функции на температурата Т и съдържанието на 
вода в дървесината u. 

 
2.2. Моделиране на топлинния баланс  
и КПД на автоклавите за пропарване  
на дървесина Подзаглавие II степен 
 

Нестационарният топлинен баланс на 
пропарващите автоклави се описва 
математически със следния модел, който е 
верифициран експериментално в [2]: 

(4) nnnnnnn QQQQQQQ cwfveilmbwa +++++= , 

където nQa  е специфичната (спрямо 1 м3 дървени 
материали) топлинна енергия, която постъпва в 
автоклава от въвежданата в него наситена водна 
пара, kWh∙m−3. 
 Значението на индексите на променливите 
в уравнение (4) е следното: a – автоклав, w – 
дървесина; mb – метал на корпуса на автоклава и 
на количките в него; il – изолационен слой на 

 

осигури машините със следващата партида добре 
пластифицирани материали. В такива случаи е  
необходимо своевременно диспечерът да се 
намеси и по подходящ начин да промени 
температурно-времевите параметри на режима за 
пропарване. 

Като правило в литературните източници за 
топлинно обработване на дървени материали с 
цел пластифицирането им е налице информация 
за продължителността и енергоконсумацията на 
режими за пропарването или проваряването им, 
които осигуряват максимална производителност 
на съоръженията [2,4,6,13,14,16,17,20,22,23,25]. В 
тези източници изцяло липсва информация за 
продължителността и енергоконсумацията на 
режими при наличие в тях на диспечерска намеса. 
 Изучаването на влиянието на различни 
типове диспечерска намеса върху 
продължителността и енергоконсумацията на 
режимите за автоклавно пропарване на дървени 
призми ще спомогне за бъдещо разработване на 
алгоритми и софтуер за автоматизиран 
моделнобазиран избор на температурно-времеви 
параметри за такава намеса в системите за 
оптимално енергоспестяващо управление на 
пропарващия процес [6,11,12].  
 В статията е представен метод за моделиране 
и изчисляване на продължителността и 
енергоконсумацията на режимите за автоклавно 
пропарване на несъдържащи лед дървени призми 
за случаите, когато диспечерът в определен 
момент решава да намали режимната температура 
и да увеличи продължителността на режима по 
начин, осигуряващ добро пластифициране на 
призмите преди последващото рязане на фурнира.  

  
2. Методология на изследването 
Подзаглавие I степен 
 
2.1. Моделиране на 2D разпределение  
на температурата в напречното сечение 
на дървени призми при пропарване 
Подзаглавие II степен 
 

Когато дължината на дървените призми l е 
поне 4-5 по-голяма от дебелината им d и 
едновременно с това тяхната широчина b не 
превишава повече от три пъти дебелината d, 
тогава за изчисляване на температурното поле в 
напрeчното сечение на призмите по време на 
пропарването им може да се използва следният 
2D математичен модел [2, 6]: 

 (1)      )grad(div crwww TTc −λ=
τ∂

∂
ρ⋅  

с начално условие 

(2)      ( ) w00,, TyxT =  
и следните гранични условия: 

(3)      ( ) ( ) ( )τ=τ=τ m,,0,0, ТyТxТ , 
където сw е специфичният топлинен капацитет на 
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осигури машините със следващата партида добре 
пластифицирани материали. В такива случаи е  
необходимо своевременно диспечерът да се 
намеси и по подходящ начин да промени 
температурно-времевите параметри на режима за 
пропарване. 

Като правило в литературните източници за 
топлинно обработване на дървени материали с 
цел пластифицирането им е налице информация 
за продължителността и енергоконсумацията на 
режими за пропарването или проваряването им, 
които осигуряват максимална производителност 
на съоръженията [2,4,6,13,14,16,17,20,22,23,25]. В 
тези източници изцяло липсва информация за 
продължителността и енергоконсумацията на 
режими при наличие в тях на диспечерска намеса. 
 Изучаването на влиянието на различни 
типове диспечерска намеса върху 
продължителността и енергоконсумацията на 
режимите за автоклавно пропарване на дървени 
призми ще спомогне за бъдещо разработване на 
алгоритми и софтуер за автоматизиран 
моделнобазиран избор на температурно-времеви 
параметри за такава намеса в системите за 
оптимално енергоспестяващо управление на 
пропарващия процес [6,11,12].  
 В статията е представен метод за моделиране 
и изчисляване на продължителността и 
енергоконсумацията на режимите за автоклавно 
пропарване на несъдържащи лед дървени призми 
за случаите, когато диспечерът в определен 
момент решава да намали режимната температура 
и да увеличи продължителността на режима по 
начин, осигуряващ добро пластифициране на 
призмите преди последващото рязане на фурнира.  
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ложените на пропарване призми, K; Tm0 и Til0 – начална 
температура съответно обработващата среда и на изо-
лационния слой на автоклава, K; Tair – температура на 
въздуха в близост до автоклава, K; Va и Vmb – обем съ-
ответно на автоклава и на неговия метален корпус, m3; 
γ – степен на запълване на автоклава с призми, m3·m-3; 
z – координата по дебелината на изолационния слой в 
1D модел на неговото нестационарно нагряване, m; dil 
– дебелина на изолационния слой, m; Fil и Fmb – площ съ-
ответно на изолационния слой и на неизолираната част 
от повърхността на автоклава, m2; αil и αmb – конвективен 
коефициент на топлопредаване между околния въздух и 
съответно изолационния слой и неизолираната повърх-
ност на автоклава, W·m−2·K−1; mcw – маса на кондензната 
вода, събирана в долния край на автоклава по време на 
пропарването, kg; hcw – енталпия на кондензната вода в 
автоклава, J∙kg-1; τ – време, s.

Например необходимият за определяне на КПД 
разход на топлинна енергия, необходим за нагряване на 
1 m3 дървени призми по време на автоклавното им про-
парване, се изчислява по следното уравнение с използ-
ване на вече полученото с модела (1)-(3) нестационарно 
разпределение на температурата в напречното сечение 
на призмите:

(5)

(6) 

(7)

където Sw-calc е площта на ¼ от напречното сечение на 
призмата, в което поради наличието на огледална си-
метрия спрямо останалите ¾ от сечението се изчислява 
двумерното температурно поле по време на пропарване-
то, m2; d – дебелина на призмата, m; b – широчина на 
призмата, m; ρw –  плътност на дървесината на призмите, 
kg∙m-3; ρb – базисна плътност на дървесината, kg∙m-3; u – 
съдържание на вода в дървесината, kg∙kg-1. 

Кофициентът на полезно действие η (в%) на от-
делните режими за автоклавно пропарване на дървените 
призми се изчислява по следното уравнение: 

(8)

където Qw-max е максималната стойност на топлинната 
енергия, която е консумирана за нагряване на дървените 
призми в даден режим за пропарване, kWh∙m−3; Qa-max – 
максимална стойност на енергията, консумирана от це-
лия автоклав в режима за пропарване, kWh∙m−3.

При численото решаване на представените два ма-
тематични модела са използвани следните стойности на 
факторите, влияещи върху енергоразхода и КПД на авто-

клава при пропарване в него на букови призми в произ-
водството на фурнир:

1. Размери на напречното сечение на призмите d x 
b = 0.4 x 0.4 m.

2. Начална температура на несъдържащите лед бу-
кови призми: tw0 = 0 oC.

3. Съдържание на вода на призмите: u = 0.6 kg∙kg-1.
4. Граница на насищане с вода на клетъчните сте-

ни на буковата дървесина при 20 оС (т.е. при 293.15 K): 
u fsp

293.15      = 0.31 kg∙kg-1.
5. Базисна плътност на буковата дървесина: ρb = 

560 kg∙m-3.
6. Вътрешен диаметър на пропарващия автоклав: 

D = 2.4 m.
7. Дължина на цилиндричната част на автоклава: 

L = 9.0 m.
8. Степен на запълване на автоклава с призми за 

пропарване: γ = 50%.
9. Ограничена топлинна мощност на източника, 

захранващ автоклава с водна пара: qsource = 500 kW.

2.3. Изменение на Тm в режимите  
за пропарване на призмите в автоклава 
при липса и наличие на диспечерска 
намеса

На фиг. 1 е показан обшият вид на температур-
но-времевия профил на режимите за автоклавно пропар-
ване на дървени материали, използван при числените 
симулации по-долу.

Фиг. 1. Общ вид на режимите за автоклавно пропарване  
на дървени материали при липса и наличие на диспечерска 

намеса в тях

Режимите за автоклавно пропарване и последващо 
кондициониране във въздушна среда на дървени призми 
преди рязането на фурнира се състоят от следните пет 
степени:

1. Интензивно повишаване на Тm в течение на ин-
тервала 0-τ1 чрез напълно отваряне на вентила за въвеж-
дане на водна пара в автоклава.

 

автоклава; e – топлинна емисия на автоклава; fv – 
свободен (незает от дървесината) обем на 
автоклава; cw – кондензна вода, събирана в 
долния край на автооклава; n – текущ брой на 
стъпката по времевата координата Δτ, с която се 
решават моделите: n = 0, 1, 2, 3, … 

Математични описания на всички 
компоненти, разположени в дясната част на 
уравнение (4), са дадени в [2,6] в зависимост от 
влияещите им фактори, както следва: Qw = 
f[cw(x,y,τ), ρw, Tw0, Tw(x,y,τ), Tw-avg, Sw], Qmb = f[cmb, 
ρmb, Vmb, Tm0, Tm(τ), Va, γ], Qil = f[cil(z,τ), ρil, Til0, 
Til(z,τ), dil, Va, γ], Qe = f[Fil, Fmb, T(dil,τ), Tair(τ) αil(τ), 
αmb(τ), Va, γ], Qfv = f[ρv(τ), Va, γ], Qcw = f[mcw(τ), 
hcw(Tm,τ), Va, γ].  

Значението на променливите в тези 
зависимости е следното: Sw – площ на напречното 
сечение на призмите, m2; cmb и cil – специфичен 
топлинен капацитет съответно на стоманения 
корпус и на изолационния слой на автоклава, 
J·kg−1·K−1; ρmb и ρv – плътност съответно на 
стоманения корпус на автоклава и на водната пара 
в него, kg∙m-3; Tw-avg – средномасова температура 
на подложените на пропарване призми, K; Tm0 и 
Til0 – начална температура съответно 
обработващата среда и на изолационния слой на 
автоклава, K; Tair – температура на въздуха в 
близост до автоклава, K; Va и Vmb –  обем 
съответно на автоклава и на неговия метален 
корпус, m3; γ – степен на запълване на автоклава с 
призми, m3·m−3; z – координата по дебелината на 
изолационния слой в 1D модел на неговото 
нестационарно нагряване, m; dil – дебелина на 
изолационния слой, m; Fil и Fmb – площ съответно 
на изолационния слой и на неизолираната част от 
повърхността на автоклава, m2; αil и αmb – 
конвективен коефициент на топлопредаване 
между околния въздух и съответно изолационния 
слой и неизолираната повърхност на автоклава, 
W·m−2·K−1; mcw – маса на кондензната вода, 
събирана в долния край на автоклава по време на 
пропарването, kg; hcw – енталпия на кондензната 
вода в автоклава, J∙kg-1; τ – време, s.          

Например необходимият за определяне на 
КПД разход на топлинна енергия, необходим за 
нагряване на 1 m3 дървени призми по време на 
автоклавното им пропарване, се изчислява по 
следното уравнение с използване на вече 
полученото с модела (1)-(3) нестационарно 
разпределение на температурата в напречното 
сечение на призмите: 
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където Sw-calc е площта на ¼ от напречното сечение 
на призмата, в което поради наличието на 
огледална симетрия спрямо останалите ¾ от 
сечението се изчислява двумерното температурно 
поле по време на пропарването, m2; d – дебелина 
на призмата, m; b – широчина на призмата, m; ρw 
–  плътност на дървесината на призмите, kg∙m-3; ρb 
– базисна плътност на дървесината, kg∙m-3; u – 
съдържание на вода в дървесината, kg∙kg-1.  
 Кофициентът на полезно действие η (в%) 
на отделните режими за автоклавно пропарване 
на дървените призми се изчислява по следното 
уравнение:  

 (8)                n

n

Q
Q

max-a

max-w100=η , 

където Qw-max е максималната стойност на 
топлинната енергия, която е консумирана за 
нагряване на дървените призми в даден режим за 
пропарване, kWh∙m−3; Qa-max – максимална 
стойност на енергията, консумирана от целия 
автоклав в режима за пропарване, kWh∙m−3. 
 При численото решаване на представените 
два математични модела са използвани следните 
стойности на факторите, влияещи върху 
енергоразхода и КПД на автоклава при 
пропарване в него на букови призми в 
производството на фурнир: 
 1. Размери на напречното сечение на 
призмите d x b = 0.4 x 0.4 m. 
 2. Начална температура на несъдържащите 
лед букови призми: tw0 = 0 oC. 
 3. Съдържание на вода на призмите: u = 0.6 
kg∙kg-1. 
 4. Граница на насищане с вода на 
клетъчните стени на буковата дървесина при 20 оС 
(т.е. при 293.15 K): 1293.15

fsp kgkg31.0 −⋅=u . 
 5. Базисна плътност на буковата дървесина: 
ρb = 560 kg∙m-3. 
 6. Вътрешен диаметър на пропарващия 
автоклав: D = 2.4 m. 
 7. Дължина на цилиндричната част на 
автоклава: L = 9.0 m. 
 8. Степен на запълване на автоклава с 
призми за пропарване: γ = 50%. 
 9. Ограничена топлинна мощност на 
източника, захранващ автоклава с водна пара: 
qsource = 500 kW. 
 
2.3. Изменение на Тm в режимите  
за пропарване на призмите в автоклава  
при липса и наличие на диспечерска 
намеса Подзаглавие II степен 
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на изолационния слой и на неизолираната част от 
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конвективен коефициент на топлопредаване 
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събирана в долния край на автоклава по време на 
пропарването, kg; hcw – енталпия на кондензната 
вода в автоклава, J∙kg-1; τ – време, s.          

Например необходимият за определяне на 
КПД разход на топлинна енергия, необходим за 
нагряване на 1 m3 дървени призми по време на 
автоклавното им пропарване, се изчислява по 
следното уравнение с използване на вече 
полученото с модела (1)-(3) нестационарно 
разпределение на температурата в напречното 
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за пропарване на призмите в автоклава  
при липса и наличие на диспечерска 
намеса Подзаглавие II степен 

 

На фиг. 1 е показан обшият вид на 
температурно-времевия профил на режимите за 
автоклавно пропарване на дървени материали, 
използван при числените симулации по-долу. 

 
Фиг. 1. Общ вид на режимите за автоклавно 
пропарване на дървени материали при липса  

и наличие на диспечерска намеса в тях 
 

Режимите за автоклавно пропарване и 
последващо кондициониране във въздушна среда 
на дървени призми преди рязането на фурнира се 
състоят от следните пет степени: 

1. Интензивно повишаване на Тm в течение 
на интервала 0-τ1 чрез напълно отваряне на 
вентила за въвеждане на водна пара в автоклава. 

2. Поддържане на константна стойност на 
Тm в интервала τ1-τ2 чрез дозирано въвеждане на 
пара в автоклава при базовия режим за 
пропарване, в който липсва диспечерска намеса. 

В режимите с диспечерска намеса след 
определен интервал Δτa, Δτb или Δτc спрямо 
тяхното начало температурата Tm1 се понижава 
съответно с ΔTm1-a, ΔTm1-b или ΔTm1-c и остава 
неизменна до достигане на времето τ2 = τsteam. При 
достигане на τ2-a = τsteam-a, τ2-b = τsteam-b или τ2-c = 
τsteam-c се прекратява изцяло подаването на 
наситена водна пара към автоклава. 

3. Понижаване на Тm в интервала τ2-τ3 чрез 
използване на акумулираната топлинна енергия в 
добре херметизирания автоклав за по-нататъшно 
нагряване на дървените материали. 

4. Понижаване на Тm в интервала τ3-τ4 чрез 
постепенно отвеждане на отработилата пара и 
кондензната вода от автоклава до изравняване на 
налягането в него с атмосферното. 

5. Намаляване на температурата на въздуха 
в близост до извадените от автоклава 
пластифицирани призми в интервала τ4-τf с цел 
хомогенизиране на температурното поле в тях. 

Компютърните симулации с моделите са 
извършени при задаване на следните стойности на 
Tm и ΔTm, оказващи влияние както на 
температурното разпределение в напречното 

сечение на дървените призми, така и на 
енергоразхода и на КПД на автоклава по време на 
изследваните режими за пропарване: 

1. Начална стойност на Tm: Tm0 = 273.15 K 
(т.е. tm0 = 0 oC).  

2. Максимална стойност на температурата 
на базовия режим, в който липсва диспечерска 
намеса: Tm1 = 403.15 K (т.е. tm1 = 130 oC = const).  

3. Стъпка на понижаване на базовата 
стойност на Tm1 = 403.15 K = const при оказване на 
диспечерска намеса: ΔTm1-a = 10 K = 10 oC, ΔTm1-b 
= 20 K = 20 oC и ΔTm1-c = 30 K = 30 oC. 

4. Температура в края на втората степен на 
базовия режим за пропарване: Tm2 = 383.15 K  (т.е. 
tm2 = 110 oC). 

5. Температура в края на третата степен на 
базовия режим за пропарване: Tm3 = 353.15 K  (т.e. 
tm3 = 80 oC). 

6. Температура на въздуха в близост до 
пропарените в автоклава призми по време на 
тяхното кондициониране: Tm-cond = 293.15 K (т.e. 
tm-cond = 20 oC). 
 Значението и стойностите на останалите 
показани на фиг. 1 променливи са следните: Δτa = 
3 h, Δτb = 7 h и Δτc = 11 h – времеинтервали между 
началото на режимите за пропарване и моментите 
на оказване на диспечерска намеса в базовия 
режим за пропарване; τ1 – продължителност на 
интензивното повишаване на Tm от Tm0 = 273.15 K 
до Tm1 = 403.15 K; τ2  – продължителност на 
въвеждането на пара в автоклава при базовия 
режим за пропарване;  τ3  – време, в което 
приключва използването на акумулираната в 
автоклава топлина за нагряване на призмите; τ4  – 
време, в което приключва отвеждането от 
автоклава на отработилата пара и на кондензната 
вода в него; τf  – време, в което приключва 
кондиционирането на пропарените призми; τreg-base 
– продължителност на базовия режим за 
пропарване; τreg-a, τreg-b и τreg-c – продължителност 
на режимите съответно при Δτa = 3 h, Δτb = 7 h и 
Δτc = 11 h. 
     Симулациите са извършени при следните 
общо девет комбинации между ΔTm1 и Δτ: ΔTm1-a с 
Δτa, Δτb и Δτc; ΔTm1-b  с Δτa, Δτb и Δτc; ΔTm1-c с Δτa, 
Δτb и Δτc. 

3. Резултати и анализ Подзаглавие I степен 
 

За числено решаване на представените по-
горе модели с цел прилагане на предложения 
метод за изчисляване на Qw, Qa и η е изготвен 
софтуерен пакет в изчислителната среда на  Visual 
FORTRAN Professional. За представяне на 
моделите в удобна за програмиране форма е 
използвана явна схема на метода на крайните 
разлики, която не налага каквито и да било 
опростявания на уравненията в моделите [2,6].  
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2. Поддържане на константна стойност на Тm в 
интервала τ1-τ2 чрез дозирано въвеждане на пара в авто-
клава при базовия режим за пропарване, в който липсва 
диспечерска намеса.

В режимите с диспечерска намеса след определен 
интервал Δτa, Δτb или Δτc спрямо тяхното начало темпе-
ратурата Tm1 се понижава съответно с ΔTm1-a, ΔTm1-b или 
ΔTm1-c и остава неизменна до достигане на времето τ2 = 
τsteam. При достигане на τ2-a = τsteam-a, τ2-b = τsteam-b или τ2-c = 
τsteam-c се прекратява изцяло подаването на наситена во-
дна пара към автоклава.

3. Понижаване на Тm в интервала τ2-τ3 чрез използ-
ване на акумулираната топлинна енергия в добре херме-
тизирания автоклав за по-нататъшно нагряване на дър-
вените материали.

4. Понижаване на Тm в интервала τ3-τ4 чрез посте-
пенно отвеждане на отработилата пара и кондензната 
вода от автоклава до изравняване на налягането в него 
с атмосферното.

5. Намаляване на температурата на въздуха в бли-
зост до извадените от автоклава пластифицирани при-
зми в интервала τ4-τf с цел хомогенизиране на темпера-
турното поле в тях.

Компютърните симулации с моделите са извър-
шени при задаване на следните стойности на Tm и ΔTm, 
оказващи влияние както на температурното разпреде-
ление в напречното сечение на дървените призми, така 
и на енергоразхода и на КПД на автоклава по време на 
изследваните режими за пропарване:

1. Начална стойност на Tm: Tm0 = 273.15 K (т.е. tm0 
= 0 oC). 

2. Максимална стойност на температурата на ба-
зовия режим, в който липсва диспечерска намеса: Tm1 = 
403.15 K (т.е. tm1 = 130 oC = const). 

3. Стъпка на понижаване на базовата стойност на 
Tm1 = 403.15 K = const при оказване на диспечерска на-
меса: ΔTm1-a = 10 K = 10 oC, ΔTm1-b = 20 K = 20 oC и ΔTm1-c 
= 30 K = 30 oC.

4. Температура в края на втората степен на базовия 
режим за пропарване: Tm2 = 383.15 K  (т.е. tm2 = 110 oC).

5. Температура в края на третата степен на базовия 
режим за пропарване: Tm3 = 353.15 K  (т.e. tm3 = 80 oC).

6. Температура на въздуха в близост до пропарени-
те в автоклава призми по време на тяхното кондициони-
ране: Tm-cond = 293.15 K (т.e. tm-cond = 20 oC).

Значението и стойностите на останалите показани 
на фиг. 1 променливи са следните: Δτa = 3 h, Δτb = 7 h и 
Δτc = 11 h – времеинтервали между началото на режимите 
за пропарване и моментите на оказване на диспечерска 
намеса в базовия режим за пропарване; τ1 – продължител-
ност на интензивното повишаване на Tm от Tm0 = 273.15 K 
до Tm1 = 403.15 K; τ2  – продължителност на въвеждане-
то на пара в автоклава при базовия режим за пропарване;  
τ3  – време, в което приключва използването на акумули-
раната в автоклава топлина за нагряване на призмите; τ4  
– време, в което приключва отвеждането от автоклава на 
отработилата пара и на кондензната вода в него; τf  – вре-

ме, в което приключва кондиционирането на пропарените 
призми; τreg-base – продължителност на базовия режим за 
пропарване; τreg-a, τreg-b и τreg-c – продължителност на режи-
мите съответно при Δτa = 3 h, Δτb = 7 h и Δτc = 11 h.

Симулациите са извършени при следните общо де-
вет комбинации между ΔTm1 и Δτ: ΔTm1-a с Δτa, Δτb и Δτc; 
ΔTm1-b  с Δτa, Δτb и Δτc; ΔTm1-c с Δτa, Δτb и Δτc.

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

модели с цел прилагане на предложения метод за из-
числяване на Qw, Qa и η е изготвен софтуерен пакет в 
изчислителната среда на  Visual FORTRAN Professional. 
За представяне на моделите в удобна за програмиране 
форма е използвана явна схема на метода на крайните 
разлики, която не налага каквито и да било опростява-
ния на уравненията в моделите [2,6]. 

При решаването на моделите са използвани посо-
чените в т. 2.2 и т. 2.3 стойности на факторите, влияещи 
върху Qw, Qa и η.

С помощта на софтуерния пакет е изчислено изме-
нението на Тm и на двумерното изменениe на темпера-
турата в две представителни точки на ¼ от напречното 
сечение на подложените на автоклавно пропарване при-
зми при липса и при наличие на диспечерска намеса. 
Координатите на представителните точки в еднакво 
отдалеченото от двете чела на призмите напречно сече-
ние имат следните стойности: т. 1: d/8, b/8; и т.2: d/2, b/2 
(център на призмите).

Изчисляването на повишаването на Тm от Тm0 до Тm1 
в началото на пропарването (фиг. 1) е направено по из-
ложената [5,7] методология с вземане под внимание на 
ограничената топлинна мощност на захранващия авто-
клава пароизточник, равна на 500 kW.

Едновременно с това е изчислявано изменението 
на средномасовата температура Tavg на призмите, а също 
Qw, Qa и η на автоклава за отделните изследвани режими 
за пропарване.

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

На фиг. 2 като пример е показано изчисленото из-
менение на tm, tavg и t в двете представителни точки (t1 в 
т. 1 и t2  в т. 2) на букови призми по време на тяхното ав-
токлавно пропарване и последващо кондициониране във 
въздушна среда по базовия режим с tm1 = 130 oC = const, а 
също по два от посочените по-горе  режими с предизви-
кано от диспечерска намеса понижаване на tm1 = 130 oC  
съответно на 110 и 100 оС в петия час от началото на 
пропарването. 

На тази фигура са показани също минималната 
и максималната граница на оптималната температура, 
съответно topt-min = 62 °C и topt-max = 90 °C, в които трябва 
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да се намира температурата на пластифицираните при-
зми по време на рязането на  фурнира [2,6,15,17]. От 
фигурата се вижда, че такова състояние настъпва след 
продължителност на кондиционирането на призмите, 
приблизително равно на около 1.0-1.5 h. 

Фиг. 2. Изменение на tm, tavg и t в точките t1 и t4 на призмите  
по време на пропарването им при два вида диспечерска 

намеса върху базовия режим в петия час

На фиг. 3 е показано изменението на продължител-
ността на въвеждане на пара в автоклава τsteam при раз-
личните изследвани режими в зависимост от влияещите 
й фактори.

Фиг. 3. Изменение на τsteam в зависмост от времето  
на прилагане на диспечерска намеса в режимите  

за пропарване

От фиг. 3 се вижда, че всяка от изследваните дис-
печерски намеси предизвиква увеличаване на времето 
на въвеждане на пара в автоклава τsteam в сравнение с 
τsteam = 9.15 h на базовия режим на пропарване. Най-голя-
ма продължителност τsteam = 14.15 h има режимът с дис-
печерска намеса с Δtm1 = 30 oC при Δτ = 3 h.

3.2. Изменение на енергоразходите Qw и Qa 
и на КПД η на автоклава

На фиг. 4, 5 и 6 е показано изчисленото измене-
ние на енергоразходите Qw и Qa по време на режимите за 
автоклавно пропарване на буковите призми при базовия 
режим с tm1 = 130 oC = const и при режимите с диепе-
черска намеса съответно с tm1 = 130 oC&120 oC, tm1 = 130 
°C&110 °C и tm1 = 130 °C&100 °C. 

Фиг. 4. Изменение на Qa и Qw в режимите за пропарване  
с диспечерско понижаване на tm1 от 130 оС на 120 °С в третия, 

петия и седмия час на базовия режим

За облекчаване на анализа на графиките на Qw и Qa 
върху тези фигури е показано също изменението на tm1 
при базовия режим и при режимите с дипечерска намеса 
в него в третия, петия и седмия час спрямо началото на 
пропарването.

Фиг. 5. Изменение на Qa и Qw в режимите за пропарване  
с диспечерско понижаване на tm1 от 130 оС на 110 оС в третия, 

петия и седмия час на базовия режим

Фиг. 6. Изменение на Qa и Qw в режимите за пропарване  
с диспечерско понижаване на tm1 от 130 оС на 100 оС в третия, 

петия и седмия час на базовия режим

На фиг. 7 и 8 е показано изменението съответно на 
Qw-max и Qa-max при всичките изследвани режими за про-
парване.

На фиг. 9 е показано изменението на КПД η на ав-
токлава при различните изследвани режими за пропар-
ване.

  

 

При решаването на моделите са използвани 
посочените в т. 2.2 и т. 2.3 стойности на 
факторите, влияещи върху Qw, Qa и η. 

С помощта на софтуерния пакет е 
изчислено изменението на Тm и на двумерното 
изменениe на температурата в две представителни 
точки на ¼ от напречното сечение на 
подложените на автоклавно пропарване призми 
при липса и при наличие на диспечерска намеса. 
Координатите на представителните точки в 
еднакво отдалеченото от двете чела на призмите 
напречно сечение имат следните стойности: т. 1: 
d/8, b/8; и т.2: d/2, b/2 (център на призмите). 

Изчисляването на повишаването на Тm от 
Тm0 до Тm1 в началото на пропарването (фиг. 1) е 
направено по изложената [5,7] методология с 
вземане под внимание на ограничената топлинна 
мощност на захранващия автоклава 
пароизточник, равна на 500 kW. 

Едновременно с това е изчислявано 
изменението на средномасовата температура Tavg 
на призмите, а също Qw, Qa и η на автоклава за 
отделните изследвани режими за пропарване. 

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

 На фиг. 2 като пример е показано 
изчисленото изменение на tm, tavg и t в двете 
представителни точки (t1 в т. 1 и t2  в т. 2) на 
букови призми по време на тяхното автоклавно 
пропарване и последващо кондициониране във 
въздушна среда по базовия режим с tm1 = 130 oC = 
const, а също по два от посочените по-горе  
режими с предизвикано от диспечерска намеса 
понижаване на tm1 = 130 oC съответно на 110 и 100 
оС в петия час от началото на пропарването.  

На тази фигура са показани също 
минималната и максималната граница на 
оптималната температура, съответно topt-min = 62 
°C и topt-max = 90 °C, в които трябва да се намира 
температурата на пластифицираните призми по 
време на рязането на  фурнира [2,6,15,17]. От 
фигурата се вижда, че такова състояние настъпва 
след продължителност на кондиционирането на 
призмите, приблизително равно на около 1.0-1.5 
h.  

 
Фиг. 2. Изменение на tm, tavg и t в точките t1 и t4  

на призмите по време ма пропарването им при два 
вида диспечерска намеса върху базовия режим  

в петия час 
 

На фиг. 3 е показано изменението на 
продължителността на въвеждане на пара в 
автоклава τsteam при различните изследвани 
режими в зависимост от влияещите й фактори. 

 

  

Фиг. 3. Изменение на τsteam в зависмост от времето  
на прилагане на диспечерска намеса в режимите  

за пропарване 
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При решаването на моделите са използвани 
посочените в т. 2.2 и т. 2.3 стойности на 
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Фиг. 4. Изменение на Qa и Qw в режимите  
за пропарване с диспечерско понижаване на tm1 от 130 

оС на 120 оС в третия, петия и седмия час на базовия 
режим 

 
За облекчаване на анализа на графиките на 

Qw и Qa върху тези фигури е показано също 
изменението на tm1 при базовия режим и при 
режимите с дипечерска намеса в него в третия, 
петия и седмия час спрямо началото на 
пропарването. 

 

 
 

Фиг. 5. Изменение на Qa и Qw в режимите  
за пропарване с диспечерско понижаване на tm1 от 130 

оС на 110 оС в третия, петия и седмия час на базовия 
режим 

 

 
 

Фиг. 6. Изменение на Qa и Qw в режимите  
за пропарване с диспечерско понижаване на tm1 от 130 

оС на 100 оС в третия, петия и седмия час на базовия 
режим 

 

На фиг. 7 и 8 е показано изменението 
съответно на Qw-max и Qa-max при всичките 
изследвани режими за пропарване. 
    На фиг. 9 е показано изменението на КПД η 
на автоклава при различните изследвани режими 
за пропарване. 
 

 
Фиг. 7. Изменение на Qw-max при изследваните режими 

за автоклавно пропарване на призмите 

 Анализът на получените резултати 
позволява да се направят следните изводи: 
          1.Нарастването на времето на пропарване 
предизвиква постепенно плавно повишаване на 
специфичните топлинни енергии Qw и Qa в 
базовия резим за пропарване на буковите призми. 
Поради влиянието на последните пет члена в 
дясната страна на уравнение (4) повишаването на 
Qa е по-голямо спрямо това на Qw. 

 

 
 

Фиг. 8. Изменение на Qа-max при изследваните режими 
за автоклавно пропарване на призмите 
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Фиг. 4. Изменение на Qa и Qw в режимите  
за пропарване с диспечерско понижаване на tm1 от 130 

оС на 120 оС в третия, петия и седмия час на базовия 
режим 

 
За облекчаване на анализа на графиките на 

Qw и Qa върху тези фигури е показано също 
изменението на tm1 при базовия режим и при 
режимите с дипечерска намеса в него в третия, 
петия и седмия час спрямо началото на 
пропарването. 
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за пропарване с диспечерско понижаване на tm1 от 130 

оС на 100 оС в третия, петия и седмия час на базовия 
режим 

 

На фиг. 7 и 8 е показано изменението 
съответно на Qw-max и Qa-max при всичките 
изследвани режими за пропарване. 
    На фиг. 9 е показано изменението на КПД η 
на автоклава при различните изследвани режими 
за пропарване. 
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Фиг. 8. Изменение на Qа-max при изследваните режими 
за автоклавно пропарване на призмите 
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На фиг. 7 и 8 е показано изменението 
съответно на Qw-max и Qa-max при всичките 
изследвани режими за пропарване. 
    На фиг. 9 е показано изменението на КПД η 
на автоклава при различните изследвани режими 
за пропарване. 
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за автоклавно пропарване на призмите 
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Поради влиянието на последните пет члена в 
дясната страна на уравнение (4) повишаването на 
Qa е по-голямо спрямо това на Qw. 
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Фиг. 7. Изменение на Qw-max при изследваните режими  
за автоклавно пропарване на призмите

Анализът на получените резултати позволява да се 
направят следните изводи:

1. Нарастването на времето на пропарване предиз-
виква постепенно плавно повишаване на специфичните 
топлинни енергии Qw и Qa в базовия резим за пропарване 
на буковите призми. Поради влиянието на последните 
пет члена в дясната страна на уравнение (4) повишава-
нето на Qa е по-голямо спрямо това на Qw.

Фиг. 8. Изменение на Qа-max при изследваните режими  
за автоклавно пропарване на призмите

Фиг. 9. Изменение на КПД на автоклава в зависимост  
от времето на диспечерска намеса в базовия режим  

за пропарване и степента на понижаване на tm1 в него

2. Характерът на повишаване на Qw е аналогичен 
на този на средномасовата температура tw-avg на призмите 
при всички изследвани режими за пропарване при липса 
и при наличие в тях на диспечерска намеса. 

3. Плавността на повишаване на Qw и Qa  по хода 
на пропарването се нарушава в моментите на прилага-
не на диспечерска намеса в режимите за пропарване на 
призмите. 

Колкото по-рано се окаже такава намеса или колко-
то по-голямо е температурното понижаване Δtm1 в режи-
ма, толкова по-значима е разликата между стойностите 
на Qw and Qa на базовия режим и на съответния режим с 
диспечерска намеса.

4. В момента τ2 = τsteam, в който се спира подаване-
то на пара към автоклава, най-големи стойности Qw-max 
= 65.4 kWh∙m-3 и Qa-max = 98.8 kWh∙m-3 има базовият ре-
жим за пропарване. Тези стойности на Qw-max и Qa-max обу-
славят наличието на най-ниска стойност на η = 66.2% в 
сравнение с КПД на всички режими с диспечерска на-
меса.

5. В случаите, когато след диспечерска намеса тем-
пературата на пропарващата среда tm1 се намали от 130 
на 120 oC, енергоразходите Qw и Qa достигат максимални 
стойности в момента τ2 = τsteam (виж фиг. 1 и фиг. 4). 

Тогава те са равни съответно на около Qw-max ≈ 62.3 
kWh∙m-3 и Qa-max ≈ 91.1 kWh∙m-3. В резултат на това КПД 
се оказва един и същ и равен на 68.4% за всички стой-
ности на Δτ (фиг. 1 и фиг. 9).

6. Когато след диспечерска намеса температурата 
tm1 се намали от 130 на 110 °C, енергоразходите Qw и Qa 
достигат максимални стойности в момента τ2 = τsteam само 
при Δτ = 3 h and Δτ = 5 h (фиг. 5). 

Тогава те са равни съответно на около Qw-max ≈ 62.0 
kWh∙m-3 и Qa-max ≈ 87.4 kWh∙m-3, в резултат на което η ≈ 
70.9%. В случая, когато Δτ = 7 h, максималните стойности 
на Qw = 62.3 kWh∙m-3 и Qa = 89.4 kWh∙m-3 се достигат в 
момента на прилагане на диспечерската намеса и това 
обуславя незначително намаляване на η до η = 69.7%.

7. Когато след диспечерска намеса tm1 се намали от 
130 на 100 oC, Qw и Qa достигат максимални стойности 
в момента τ2 = τsteam също само при Δτ = 3 h и Δτ = 5 h 
(фиг. 6). 

Тогава те са равни съответно на около Qw-max ≈ 58.1 
kWh∙m-3 и Qa-max ≈ 79.6 kWh∙m-3, в резултат на което η 
≈ 73.0%. В случая, когато Δτ = 7 h, максималните стой-
ности на Qw = 58.8 kWh∙m-3 и Qa = 80.4 kWh∙m-3 се дос-
тигат в момента на прилагане на диспечерската намеса и 
това обуславя намаляване на η до η = 65.8%.

Следва да се отбележи, че разликите между Qa и 
Qw на фиг. 4, 5 и 6 са равни на сумата на енергиите, кои-
то осигуряват енергоразходите, описвани от последните 
пет члена в уравнение (4).

4. Заключение
В статията е представена методология за изчисля-

ване на енергоразхода и КПД на автоклави за пропарва-

 

 
 

Фиг. 4. Изменение на Qa и Qw в режимите  
за пропарване с диспечерско понижаване на tm1 от 130 

оС на 120 оС в третия, петия и седмия час на базовия 
режим 

 
За облекчаване на анализа на графиките на 

Qw и Qa върху тези фигури е показано също 
изменението на tm1 при базовия режим и при 
режимите с дипечерска намеса в него в третия, 
петия и седмия час спрямо началото на 
пропарването. 

 

 
 

Фиг. 5. Изменение на Qa и Qw в режимите  
за пропарване с диспечерско понижаване на tm1 от 130 

оС на 110 оС в третия, петия и седмия час на базовия 
режим 

 

 
 

Фиг. 6. Изменение на Qa и Qw в режимите  
за пропарване с диспечерско понижаване на tm1 от 130 

оС на 100 оС в третия, петия и седмия час на базовия 
режим 

 

На фиг. 7 и 8 е показано изменението 
съответно на Qw-max и Qa-max при всичките 
изследвани режими за пропарване. 
    На фиг. 9 е показано изменението на КПД η 
на автоклава при различните изследвани режими 
за пропарване. 
 

 
Фиг. 7. Изменение на Qw-max при изследваните режими 

за автоклавно пропарване на призмите 
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Поради влиянието на последните пет члена в 
дясната страна на уравнение (4) повишаването на 
Qa е по-голямо спрямо това на Qw. 

 

 
 

Фиг. 8. Изменение на Qа-max при изследваните режими 
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оС на 120 оС в третия, петия и седмия час на базовия 
режим 

 
За облекчаване на анализа на графиките на 

Qw и Qa върху тези фигури е показано също 
изменението на tm1 при базовия режим и при 
режимите с дипечерска намеса в него в третия, 
петия и седмия час спрямо началото на 
пропарването. 
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за пропарване с диспечерско понижаване на tm1 от 130 

оС на 100 оС в третия, петия и седмия час на базовия 
режим 

 

На фиг. 7 и 8 е показано изменението 
съответно на Qw-max и Qa-max при всичките 
изследвани режими за пропарване. 
    На фиг. 9 е показано изменението на КПД η 
на автоклава при различните изследвани режими 
за пропарване. 
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Qw: 9.15 h at 130C +  0.0 h at 100C

Qw: 3.0 h at 130C +11.15 h at 100C

Qw: 5.0 h at 130C +  8.15 h at 100C

Qw: 7.0 h at 130C +  5.15 h at 100C

Букови призми: 0.4 x 0.4 m, γ = 50% 
         t w0 = 0 oC, u  = 0.6 kg.kg-1  
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Фиг. 9. Изменение на КПД на автоклава в зависимост 
от времето на диспечерска намеса в базовия режим  

за пропарване и степента на понижаване на tm1 в него 
 

  2. Характерът на повишаване на Qw е 
аналогичен на този на средномасовата 
температура tw-avg на призмите при всички 
изследвани режими за пропарване при липса и 
при наличие в тях на диспечерска намеса.  

3. Плавността на повишаване на Qw и Qa  по 
хода на пропарването се нарушава в моментите на 
прилагане на диспечерска намеса в режимите за 
пропарване на призмите.  

Колкото по-рано се окаже такава намеса 
или колкото по-голямо е температурното 
понижаване Δtm1 в режима, толкова по-значима е 
разликата между стойностите на Qw and Qa на 
базовия режим и на съответния режим с 
диспечерска намеса. 

4. В момента τ2 = τsteam, в който се спира 
подаването на пара към автоклава, най-големи 
стойности Qw-max = 65.4 kWh∙m-3 и Qa-max  = 98.8 
kWh∙m-3 има базовият режим за пропарване. Тези 
стойности на Qw-max и Qa-max обуславят наличието 
на най-ниска стойност на η = 66.2% в сравнение с 
КПД на всички режими с диспечерска намеса. 

5. В случаите, когато след диспечерска 
намеса температурата на пропарващата среда tm1 
се намали от 130 на 120 oC, енергоразходите Qw и 
Qa достигат максимални стойности в момента τ2 = 
τsteam (виж фиг. 1 и фиг. 4).  

Тогава те са равни съответно на около Qw-

max ≈ 62.3 kWh∙m-3 и Qa-max ≈  91.1 kWh∙m-3. В 
резултат на това КПД се оказва един и същ и равен 
на 68.4% за всички стойности на Δτ (фиг. 1 и фиг. 
9). 

6. Когато след диспечерска намеса 
температурата tm1 се намали от 130 на 110 oC, 
енергоразходите Qw и Qa достигат максимални 
стойности в момента τ2 = τsteam само при Δτ = 3 h 
and Δτ = 5 h (фиг. 5).  

Тогава те са равни съответно на около Qw-

max ≈ 62.0 kWh∙m-3 и Qa-max ≈  87.4 kWh∙m-3, в 
резултат на което η ≈ 70.9%. В случая, когато Δτ = 
7 h, максималните стойности на Qw = 62.3 kWh∙m-

3 и Qa = 89.4 kWh∙m-3 се достигат в момента на 
прилагане на диспечерската намеса и това 

обуславя незначително намаляване на η до η = 
69.7%. 

7. Когато след диспечерска намеса tm1 се 
намали от 130 на 100 oC, Qw и Qa достигат 
максимални стойности в момента τ2 = τsteam също 
само при Δτ = 3 h и Δτ = 5 h (фиг. 6).  

Тогава те са равни съответно на около Qw-

max ≈ 58.1 kWh∙m-3 и Qa-max ≈  79.6 kWh∙m-3, в 
резултат на което η ≈ 73.0%. В случая, когато Δτ = 
7 h, максималните стойности на Qw = 58.8 kWh∙m-

3 и Qa = 80.4 kWh∙m-3 се достигат в момента на 
прилагане на диспечерската намеса и това 
обуславя намаляване на η до η = 65.8%. 

Следва да се отбележи, че разликите между 
Qa и Qw на фиг. 4, 5 и 6 са равни на сумата на 
енергиите, които осигуряват енергоразходите, 
описвани от последните пет члена в уравнение (4). 

4. Заключение Подзаглавие I степен 

В статията е представена методология за 
изчисляване на енергоразхода и КПД на 
автоклави за пропарване на несъдържащи лед 
дървени призми за фурнирното производство при 
ограничена топлинна мощност на пароизточника 
в зависимост от различни комбинации на 
следните фактори: дървесен вид, размери на 
напречното сечение на призмите, съдържание на 
вода в дървесината, конструктивни параметри на 
автоклава и степен на запълването му с призми.  

Методологията се основава на 
използването на два математични 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 
практическо прилагане на методологията е 
изготвен софтуерен пакет в изчислителната среда 
на Visual FORTRAN Professional на Microsoft.  

Представени и анализирани са диаграми на  
нестационарно изменение на tm в използван в 
практиката автоклав с диаметър 2.4 m, дължина на 
цилиндричната му част 9.0 m и степен на 
запълване с призми γ = 50% при ограничена 
мощност на парозахранването 500 kW по време на 
пропарване в него на букови призми с размери на 
напречното сечение d x b = 0.4 × 0.4 m, начална 
температура 0 °C и съдържание на вода u = 0.6 
kg·kg-1.  

Представени и анализирани са диаграми на 
изменението на енергоразхода за нагряване и 
пластифициране на призмите Qw и за провеждане 
на целия процес на пропарване в автоклава Qa в 
зависимост от посочените фактори, а също за 
случаите на прилагане на девет типа диспечерска 
намеса в базов режим за пропарване с цел 
осигуряване на технологично целесъобразно 
увеличаване на неговата продължителност.  
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не на несъдържащи лед дървени призми за фурнирното 
производство при ограничена топлинна мощност на па-
роизточника в зависимост от различни комбинации на 
следните фактори: дървесен вид, размери на напречното 
сечение на призмите, съдържание на вода в дървесина-
та, конструктивни параметри на автоклава и степен на 
запълването му с призми. 

Методологията се основава на използването на два 
математични модела: 2D нелинеен модел на разпределе-
нието на температурата в призмите и модел на нестацио-
нарния топлинен баланс на автоклавите за пропарване 
на дървени материали. 

За числено решаване на моделите и практическо 
прилагане на методологията е изготвен софтуерен пакет 
в изчислителната среда на Visual FORTRAN Professional 
на Microsoft. 

Представени и анализирани са диаграми на  нес-
тационарно изменение на tm в използван в практиката 
автоклав с диаметър 2.4 m, дължина на цилиндричната 
му част 9.0 m и степен на запълване с призми γ = 50% 
при ограничена мощност на парозахранването 500 kW 
по време на пропарване в него на букови призми с раз-
мери на напречното сечение d x b = 0.4 × 0.4 m, начална 
температура 0 °C и съдържание на вода u = 0.6 kg·kg-1. 

Представени и анализирани са диаграми на изме-
нението на енергоразхода за нагряване и пластифицира-
не на призмите Qw и за провеждане на целия процес на 
пропарване в автоклава Qa в зависимост от посочените 
фактори, а също за случаите на прилагане на девет типа 
диспечерска намеса в базов режим за пропарване с цел 
осигуряване на технологично целесъобразно увеличава-
не на неговата продължителност. 

С използване на максималните стойности на Qw и 
Qa за всеки от изследваните режими за пропарване на 
призмите е изчислен и графично представен КПД на ав-
токлава η. Всички диаграми са построени по изчислени 
с моделите резултати.

При симулациите с математичните модели е 
изследвано влиянието на следните променливи на 
диспечерската намеса върху изменението на Qw, Qa 
и η: времеинтервали Δτ = 3, 5 и 7 h между началото 
на пропарването и момента на намеса на диспечера; 
температурни диапазони Δtm1 = 10, 20 и 30 oC между 
максималната константна режимна стойност на тем-
пературата на базовия режим tm1 = 130 °C и новата 
стойност на tm1 след намесата, равна съответно на 
120, 110 и 100 oC.

Установени са следните стойности на енергийните 
параметри на автоклава при базовия режим за пропар-
ване: Qw = 65.4 kWh∙m-3, Qa = 98.8 kWh∙m-3 и η = 66.1%.

При всички режими с диспечерска намеса стой-
ностите на Qw и Qa се оказват по-малки, а стойностите 
на η – по-големи от аналогичните стойности на тези па-
раметри на базовия режим за пропарване. Тази законо-
мерност са нарушава единствено при режима с Δτ = 7 h и 
Δtm1 = 30 oC, при който η е малко по-нисък от този на ба-
зовия режим и е равен на 65.8%. Най-високи стойнoсти 

на η = 73.0% сa установени при режима с Δtm1 = 30 oC, 
когато Δτ = 3 h и Δτ = 5 h.

Представената методология и получените резулта-
ти могат да се използват за изчисляване и моделноба-
зирано автоматично реализиране на енергийно ефектив-
ни оптимизирани режими за автоклавно пропарване на 
дървени материали с желана продължителност, зададена 
от диспечера.
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