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Впровадження нових матеріалів, отриманих на основі деревини, пошук найощадливіших 

технологій її оброблення передбачають можливість порівняння властивостей різних виробів та 
матеріалів у широкому спектрі кліматичних умов їх використання. Кліматичні камери (КК) до-
зволяють, з одного боку, створювати за стислий проміжок часу, необхідний для випробувань — 
в середньому 180…480 год, найрізноманітніші умови для досліджуваних матеріалів в межах 
однієї лабораторії [1]. З другого боку, КК дають можливість використати для дослідження ста-
ціонарні вимірювальні прилади, більш точні та дешевші за мобільні. 

Вибір оптимальних параметрів КК необхідний не тільки для одержання коректних даних 
дослідження властивостей деревини, але і для обґрунтованого розв’язання низки  технологіч-
них завдань з термічного оброблення деревини. 

Деревина відноситься до найбільш чутливих до кліматичних умов конструктивних матері-
алів зі специфічною структурою, і це відображається на вимогах до характеристик камер, у 
яких проводяться її випробування. Виділення особливостей режимів роботи КК, доцільних 
конструкційних рішень, найбільш відповідних для випробувань деревини, є необхідним кроком 
для створення оптимальної за можливостями та витратами камери, як у виробництві, так і в пе-
ріод її використання. 

На ринку широко представлені різноманітні конструкції КК. Їх класифікують за різними 
ознаками в залежності від призначення, розмірів, а також таких функціональних можливостей, 
як герметизація робочого простору (РП), можливість зміни тиску, рівня і якості освітленості, 
наявності агресивних середовищ, можливості та способу нагріву, охолодження, зволоження або 
осушення [2]. 

Кліматичні камери для дослідження деревини (ККДД) не виділяються окремою групою 
серед технічних засобів для лабораторних досліджень, як, наприклад, виділені камери для тер-
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моудару, вирощування рослин тощо. Разом з тим існує зв’язок властивостей деревини з констру-
ктивними особливостями вузлів, оптимальними для ККДД. Врахування цих особливостей впли-
ває на коректність проведення досліджень, повноту та достовірність отриманих результатів. 

Незалежно від різноманітності конструкцій та призначень, кліматичні камери складаються 
з основних структурних елементів, до яких відносять: корпус, двері з віконцем або без нього, 
вентилятор продуву, контур циркуляції повітря (КЦП) з термоелементами нагріву (ТЕН), еле-
менти охолодження зволоження та осушення, давачі температури та вологості, систему керу-
вання, прилади освітлення РП, шлюз для прокладення кабеля управління приладами [1]. Кожен 
з перелічених елементів по-своєму впливає на експлуатаційні параметри камери і пристосова-
ність її до випробувань деревини. 

Переважній більшості завдань досліджень фізико-механічних, акустичних, електричних 
властивостей деревини відповідає негерметична камера з одним об’ємом РП, в якому можуть 
підтримуватися задані кліматичні параметри середовища. Окрім випадків дослідження процесів 
термохімічної переробки деревини температурний діапазон ККДД може бути значно звужений 
відносно більшості типів камер і обмежений зверху на рівні 105 °С. Це обмеження дає можли-
вість використання малопотужних ТЕНів і значного зменшення енергоспоживання. 

Щоб уникнути впливу природної нерівномірності структури деревини передбачається ви-
користання в дослідженнях так званих “малих чистих зразків”, в межах яких нерівномірністю 
можна знехтувати. У більшості випадків стандартні зразки мають переріз 20х20 мм і довжину 
від 10 до 300 мм (ГОСТ 16483.2...). Об’єм і розміри РП є одними із визначальних параметрів 
КК. Як показав досвід випробувань, прилади, необхідні для акустичних, електричних, тепло-
вих, реологічних, багатьох механічних випробувань “малих чистих зразків”, можливо розмісти-
ти в об’ємі, значно меншому за розміри РП більшості КК. Придатність малих за розмірами КК 
для досліджень зразків деревини робить доцільним використання принципів роботи і конструк-
цій приладів, відмінних від використовуваних у традиційних камерах. 

Корпус КК виконує функції ізоляції, що обмежує простір, у якому створені кліматичні 
умови, а також конструктивно об’єднує структурні елементи. Як матеріал для корпуса тради-
ційно використовують нержавіючу сталь, сталь з хімічним або порошковим покриттям. Малі 
розміри ККДД вже за рахунок масштабування дозволяють суттєво зменшити витрати на варті-
сні матеріали конструкції та знизити енергоспоживання на виконання основних функцій КК — 
підтримання заданої температури та вологості. Але, як показують розрахунки, не меншого ефе-
кту економії з одночасним покращенням характеристик можливо досягнути шляхом викорис-
тання дешевших матеріалів. Можливості такої заміни ґрунтуються на зниженні механічних на-
вантажень на корпус внаслідок значного зменшення габаритів камери. За умови відсутності 
агресивних середовищ, до яких деревина доволі чутлива, стійкий метал корпуса можна заміни-
ти на дешевші матеріали, що мають до того ж значно меншу за метал теплопровідність. Аналіз 
умов роботи різних елементів ККДД розкриває широкий діапазон вимог до матеріалів констру-
кції. Вибір або оцінка використаних у КК матеріалів — важливий етап визначення придатності 
камери для проведення запланованих випробувань. 

В РП відбуваються зміни температури та вологості у широкому діапазоні. Тому від матері-
алів конструкцій, що обмежують РП, вимагається стійкість до змін цих параметрів. Крім того, 
для багатократного встановлення зразків, вимірювальних приладів, допоміжних пристроїв, їх 
кріплення у потрібних положеннях, поверхня РП має бути стійкою до стирання, твердою та не 
гігроскопічною. Використання сталі з відповідним захисним покриттям дозволяє використати 
магнітний спосіб кріплення до будь-якої грані РП без пошкодження її поверхні. Смоли, які де-
ревина виділяє за підвищених температур, є джерелом забруднення КК. Тому матеріал РП по-
винен мати гладку поверхню, яка сприяє проведенню очищення. 

Найбільші за величиною та швидкістю зміни температур і вологості відбуваються не в ро-
бочому просторі, а в КЦП, де проходить підготовка повітря до заданої кондиції. В місцях зво-
ложення чи осушення, нагріву чи охолодження можливі значні перерегулювання та суттєві від-
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хилення від усереднених значень, що відповідають параметрам повітря у РП. Але дія екстрема-
льних значень кліматичних параметрів в КЦП має місцевий характер. Це необхідно враховува-
ти для коректного вибору конструкційних матеріалів, що відповідають основним вимогам до 
матеріалів для виробництва елементів ККДД (табл. 1). 

Таблиця 1 

Вимоги до матеріалів ККДД 

Вимоги Робочий  
простір 

Канали 
циркуляції

1-й шар 
теплоізоляції

2-й шар  
теплоізоляції 

Зовнішній 
корпус

Твердість та гла-
дкість поверхні 

Метал з пок-
риттям, керамі-
ка, металокера-
міка, термореа-
ктивні пластма-

си 

    
Термо- та воло-
гостійкість 

Кераміка, метал 
термореактивні 
негорючі пласт-
маси, гіпсокар-
тон просочений 

лаком 

термореактивні 
пластмаси, 
ДВП, ДСП, 
гіпсокартон 
просочений 

лаком 

  
Циклічні зміни 
температур   

Циклічні зміни 
вологості   

Непроникливість 
для повітря 

Деревина, 
ДВП, ДСП ДСП, де-

ревина 

Вологоізоляційні 
властивості 

Теплоізоляційні 
властивості  

Достатня механі-
чна міцність     

 
Для забезпечення меншої вартості камери доцільно виконати КЦП у вигляді набору моду-

лів за функціональним призначенням. Такий підхід значно розширює асортимент вибору за ра-
хунок спрощення вимог до використаних в окремому модулі матеріалів. У модулі нагріву пові-
тря, наприклад, можуть бути використані кераміка та метал, найбільш стійкі в умовах високих 
температур, а в модулі зволоження будуть добре працювати скло, кераміка та пластмаси, а от 
метали у вологому середовищі схильні до корозії, це обмежує їх використання у цьому вузлі.  

РП та КЦП, що знаходяться в центральній частині КК, відокремлюються від оточуючого 
середовища для забезпечення незалежних, постійних та однакових в усьому об’ємі робочої зо-
ни кліматичних параметрів. Таке відокремлення має виконувати дві основні функції: максима-
льного зменшення теплопередачі та обміну вологою між РП і середовищем. Завдання, пов’язані 
з цими функціями, як правило, вирішуються спільними засобами. Навіть цілком герметична 
камера з недостатньою теплоізоляцією не може забезпечити рівномірність не тільки поля тем-
ператури, але і рівномірність вологості у РП через процеси конденсації. 

Переважна більшість досліджень деревини проводиться за нормального атмосферного ти-
ску і не потребує використання герметизованих камер, що мають значно вищу вартість. Тому у 
подальшому викладенні розглядаються негерметичні КК.  

Тепло- і вологоізоляцію у КК забезпечують конструктивні елементи, що розташовані між 
РП з КЦП та оточуючим середовищем і утворюють корпус камери. Від матеріалів зовнішньої 
поверхні корпуса камери вимагається достатня механічна міцність, безпечність, естетичність, 
крім того, для покращення характеристик камери, — тепло- та волого-ізоляційні властивості, а 
також забезпечення щільності з’єднань конструктивних елементів. Рівень температур та воло-
гості на поверхні камери не сильно вирізняються від кімнатних і тому вибір матеріалів для зов-
нішнього оформлення камери найбільш широкий: замість металу зовнішня поверхня КК може 
бути виконана навіть з деревини, меблевої ДСП тощо. 

Рівномірність температурного поля камери забезпечується шаром теплоізоляції. Найдеше-
вшим з теплоізолюючих матеріалів є повітря. Воно має незначну теплопровідність, суттєву 
тільки у тонких прошарках. Зі збільшенням товщини ізоляційного шару ця складова теплового 
потоку зменшується, але зростає передача тепла конвекцією. Для умов застосування в КК оп-
тимальним для використання буде прошарок у декілька сантиметрів [4]. 
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Повітря — це прозорий матеріал, який добре передає тепло випромінюванням. Зі змен-
шенням КК, відносна площа поверхні на одиницю об’єму зростає, що, відповідно до закону 
Стефана-Больцмана, пов’язано з відносним зростанням потоку випромінювання. Щоб запобігти 
значним втратам тепла в малих камерах доцільно застосовувати двошарову повітряну ізоляцію 
з перегородкою із непрозорого для теплових променів, а краще дзеркального, матеріалу. Різни-
ця температур твердих поверхонь у двошаровій ізоляції, що обмежують прошарок повітря, 
зменшується, що внаслідок нелінійної залежності енергії випромінювання від температури у 
значний мірі зменшує випромінювання. Така перегородка значно зменшує теплопередачу і 
конвекційним способом. 

Для зміни кожного з двох регульованих параметрів повітря у КЦП передбачено по два мо-
дулі, в яких значення параметра збільшується або зменшується. Для кожного параметра одно-
часно може виконуватись тільки одна операція. Для деревини актуальна можливість досягнен-
ня екстремальних значень кліматичних параметрів. Так, для висушування зразків до абсолютно 
сухого стану і досліджень їх властивостей необхідно досягти найменшої вологості повітря, а 
для досягнення рівномірного розподілу вологості зразка, що містить вільну вологу, необхідно 
припинити процес випаровування, тобто забезпечити максимально можливу за даної темпера-
тури вологість. Ці умови накладають специфічні обмеження на структуру ККДД.  

Зміни кліматичних параметрів у КК взаємопов’язані між собою: підвищення температури 
зменшує вологість повітря і навпаки. А випаровування води не тільки підвищує вологість, але і 
знижує температуру. Враховуючи залежності між змінами вологості та температури досягнення 
екстремальних значень кліматичних параметрів можливе тільки за певного порядку прохо-
дження повітря через модулі КЦП, за якого одна операція підсилює дію іншої (табл. 2). Кожна 
операція для одних режимів роботи використовується першочергово, а для інших — у другу 
чергу. Забезпечення зміни порядку проходження повітря через чотири модулі ускладнює конс-
трукцію КК. 

Таблиця 2 

Режими використання вузлів модулів чотири- та п’ятимодульної ККДД 

Кліматичні. умови 
Черговість оптимального викорис-
тання вузлів чотиримодульної 

структури

Використання вузлів п’ятимодульної 
структури 

1 2 3 4 5

температура вологість 

Н
аг
рі
в 

О
хо
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д-
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ня

 

Зв
ол
о-

ж
ен
ня

 

О
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1 

Зв
ол
о-
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ен
ня

 

О
хо
ло
д-

ж
ен
ня

 

О
су

-
ш
ен
ня

 

Н
аг
рі
в 

2 
Низька Низька  1 2 + + 
Висока Низька 2  1  + +
Низька Висока  2 1 + +  
Висока Висока 1  2 + +   
 
Проведений аналіз режимів роботи КК, розмірів та вартості модулів КЦП дозволили знай-

ти альтернативне рішення, що полягає у використанні в КЦП п’яти модулів. Найпростіший та 
найдешевший з модулів — нагрівання повітря, пропонується встановити двічі: на початку та в 
кінці КЦП. У таблиці 2 вказані режими використання модулів для досягнення екстремальних 
значень кліматичних умов у п’ятимодульній структурі.  

Властивості деревини впливають не тільки на оптимальну структуру камери, але й на 
конструкцію окремих модулів. Як правило, для зволоження повітря в КК використовують паро-
генератор, за допомогою якого в КЦП вводять пару киплячої в окремому резервуарі води. Та-
кий спосіб зволоження пов'язаний з перепадом температури пари зі 100 ºС до температури дос-
лідження. У малогабаритній камері з коротким КЦП такий процес пов’язаний з конденсацією 
води в повітрі та на поверхні КЦП, РП та зразків, що недопустимо. Розпорошування води в 
КЦП приводить до таких самих наслідків. Звільнення повітря від краплинок вологи вимагає 
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застосування додаткових засобів і збільшення габаритів камери. Крім того, гаряча пара швидко 
піднімає температуру малогабаритної камери, що навіть за задовільної роботи системи регулю-
вання збільшує коливання температури у КК. 

Для зменшення коливань та нерівномірності кліматичних умов в малогабаритній камері 
доцільно використати спосіб зволоження з вільної поверхні води, температура якої вища за те-
мпературу середовища на гігрометричну різницю. Тоді пара, утворена над поверхнею рідини, 
отримує задану температуру середовища і не викликає небажаних змін температури в КК. Роз-
рахунки показують, що за обмежених габаритів шаруватої конструкції модуля зволоження, мо-
жливо досягнення значної поверхні випаровування і цілком достатньої ефективності такого 
способу зволоження для малогабаритної камери. Щоб процес зволоження можливо було швид-
ко припинити, важливо, щоб вода не знаходилась у модулі постійно. Вона має подаватися в 
КЦП (включенням насоса, наприклад), і випаровуватись тільки під час протікання через мо-
дуль, а після досягнення потрібного рівня вологості, має видалятися (стікати) з КЦП. Остання 
умова необхідна для досягнення швидкодії та запобігання значному перерегулюванню у систе-
мі регулювання вологості.  

Традиційно процес осушення повітря КК виконується методом охолодження повітря і 
конденсації вологи за допомогою холодильної установки з фреоновим компресором. Такий 
спосіб звільнення середовища ККДД від вологи вимагає наступного підвищення температури 
повітря до заданого рівня. На кожному колі циркуляції повітря спочатку охолоджується, а по-
тім нагрівається. Такий процес спричиняє не тільки підвищені витрати енергії, але і створює в 
КЦП великі перепади температур, вимагає додаткової теплоізоляції модулів, призводить до ро-
сту нерівномірності температур РП, вимагає значного збільшення довжини КЦП, яке визнача-
ється часом, необхідним для значного нагрівання та охолодження, а також швидкістю руху по-
вітря у відповідних модулях.  

Для ККДД можна рекомендувати інший спосіб, заснований на поглинанні вологи гігрос-
копічною неагресивною речовиною. Такою речовиною може виступати силікагель. У вигляді 
невеликих крупинок він має значну поверхню сорбції і ефективно поглинає вологу з повітря. 
Цей процес супроводжується виділенням теплової енергії, але її кількість є мінімальною. Для 
проведення регенерації гігроскопічних властивостей силікагелю модуль осушення може скла-
датися з двох змінних секцій, поки одна використовується у КЦП, друга відключається від цьо-
го контура на проведення відновлення. Такий спосіб осушення повітря відзначається економіч-
ністю та компактністю конструкції. 

Для охолодження повітря в системі регулювання температури КК використовується ще 
один холодильник з компресором та випаровувачем. Альтернативну та значно компактнішу 
конструкцію можна виконати з використанням елементів Пельт’є. Використання цих елементів 
особливо зручне за рахунок більшої швидкодії та можливості реверсування. 

Найменших змін при застосуванні у ККДД потребує модуль нагріву повітря. В умовах ма-
логабаритної камери за малої відстані між вузлами для забезпечення рівномірності поля темпе-
ратур РП зростає значення нагріву інфрачервоним випромінюванням окремих елементів за ме-
жами модуля. Тому навколо термоелектроелемента доцільно встановити поглинаючий випро-
мінювання екран, який охолоджується повітрям, що протікає у контурі.  

В малогабаритній камері з добре виконаною термоізоляцією достатньо виділення потуж-
ності від невеликого двигуна вентилятора КЦП, щоб суттєво підвищити температуру РП. По-
тужність, що виділяється у двигуні такого вентилятора, може суттєво звузити діапазон можли-
вого регулювання температур ККДД. Щоб уникнути таких обмежень сам двигун вентилятора 
малої камери доцільно встановити за межами КЦП і забезпечити умови його достатнього охо-
лодження. Для передачі рушійного моменту від двигуна до вентилятора можна застосувати ма-
гнітну муфту, яка може передавати рух через цілісну перегородку з немагнітного матеріалу сті-
нки ККДД. Таке рішення, що не порушує цілісність оболонки КЦП, доцільно застосувати та-
кож і в інших КК, для ізоляції двигуна від несприятливих умов. 

Зменшенню некерованого виділення потужності в КЦП сприяє застосування освітлювання 
РП світлодіодами. Для освітлення невеликого РП вистачає декілька світлодіодів з сумарною 
потужністю нагріву в межах 100 мВт.  



Праці Одеського політехнічного університету, 2013. Вип. 2(41) ISSN 2076-2429 (print) 
ISSN 2223-3814 (on line)  

  
МАШИНОБУДУВАННЯ. ТЕХНОЛОГІЯ МЕТАЛІВ. МАТЕРІАЛОЗНАВСТВО 

 

94

Показник вологості деревини є одним з основних параметрів, що характеризують стан зраз-
ка. Часто досягнення заданого рівня вологості є сигналом для початку інших вимірювань. Загаль-
но визнаним як зразковий є ваговий метод визначення вологості зразка. За цим методом вологість 
визначається за вагою зразка у поточному та абсолютно сухому стані. Для визначення ваги в ста-
ндарті описана процедура, що зводиться до вилучення зразка з камери та зважування. Такий про-
цес є тривалим, незручним, а для багатьох досліджень через зміну кліматичних умов — неприпу-
стимим. Специфічна особливість ККДД полягає у забезпеченні можливості зважування зразка 
без вилучення його з камери. Один із способів досягнення такої можливості — спорядження 
ККДД масляним затвором [4]. 

Враховуючи повільність процесів тепломасоперенесення в деревині, надзвичайно цінною є 
можливість реєстрації змін кліматичних параметрів під час досліджень. Такі можливості забез-
печуються мікроконтролерними регуляторами. Розвиток мікропроцесорної техніки дозволяє 
спорядити регулятори навіть невеликої камери каналом зв’язку з ПК, на якому програмними 
засобами реалізувати широкі сервісні можливості [5]. 

Використання результатів проведеного аналізу дає змогу створити ефективні спеціалізова-
ні кліматичні камери для дослідження деревини, краще пристосовані до випробувань зразків 
цього матеріалу, економні у використанні та дешеві у виготовленні. 
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