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Дисертационният труд е написан на 165 страници, съдържа 81 фигури и 28 таблици. 

Цитирани са 105 източника. 

Представеният дисертационен труд е обсъден и приет за защита на заседание на разширен 

катедрен съвет на катедра „Технология на силикатите“, към Факултет по металургия и 

материалознание при ХТМУ, състоял се на 29.09.2021 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Публичната защита на дисертационния труд ще се проведе на 14.12.2021 от 14.00 часа в 

зала 301, сграда А на ХТМУ и онлайн. Линк за онлайн включване: meet.google.com/zun-iwca-ngz 

Материалите са на разположение на интересуващите се на интернет страницата на ХТМУ 

и в отдел „Научни дейности”, стая 406, етаж 4, сграда „А” на ХТМУ. 
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ВЪВЕДЕНИЕ 

Сушилните процеси са със сравнително висока енергийна интензивност и са неизменна 

част от технологиите в добивната и преработвателната промишленост. В изсушаваните 

материали успоредно с топло- и масопренасянето протичат и механични процеси. Докато при 

сушене на хранителни продукти, горива, суровини и продукти на химическата промишленост в 

насипно състояние механичните деформации не са от съществено значение за качеството на 

крайните продукти, в силикатната промишленост те могат да доведат до дефектиране на 

изделията. За ефективна организация на сушилните режими е необходимо да се вземат предвид 

взаимно свързаните преносни и механични процеси в изсушаваните тела. При изделия със 

сложна геометрия те протичат неравномерно в изсушаваните обеми и водят до температурни, 

влажностни и деформационни градиенти. При неправилна организация на сушилния режим тези 

градиенти са високи и могат да доведат до технологичен брак и съответен преразход на енергия. 

Правилната организация на сушилните процеси в промишлените инсталации с променливи 

режимни параметри на сушилния агент е актуален проблем при честите промени на суровинни 

състави и асортименти на изделията по отношение на геометрията. Прецизирането на 

организацията на сушилните режими в тези случаи обикновено се прави на базата на енергоемки 

и продължителни промишлени експерименти и натрупан опит от отговорния персонал. 

Моделното изследване на спрегнатите преносни и механични процеси при сушене на изделия 

със сложна геометрия е мултидисциплинарна задача, базирана на термодинамиката, теорията на 

преносните процеси и механиката. Нейното решаване ще спомогне за рационално организиране 

на промишлените сушилни режими, което ще доведе до икономия на енергия, бездефектно 

сушене, изпичане и следпроизводствена употреба на продукцията. Направеният литературен 

обзор в това направление показа, че тези задачи са актуални в световен мащаб и все още липсват 

комплексни решения за сушене на тела с геометрични форми с неравномерна степен на 

масивност. Изследванията в настоящата работа са ориентирани към решаване на тези проблеми 

за инсталации за промишлено сушене на керамични изделия.  

Целта на настоящият дисертационен труд е разработване на алгоритъм за определяне на 

ефективни режими на сушене на изделия със сложна геометрия при проекто- и действащи 

промишлени сушилни на базата на математични модели на мултифизични процеси в 

изсушаваните среди, експериментални изследвания и балансови зависимости.  

За постигане на целта са решени следните задачи: 

1. Разработване на математични модели на взаимносвързаните масопреносни и механични 

процеси, протичащи в керамични изделия при сушене и на концепция за численото им решаване 

посредством съвременни софтуерни продукти. 

2. Тестване и валидиране на математичните модели чрез прилагането им за анализ на 

процеса на сушене на конкретни изделия 

2.1. Заснемане на сушилните режими в действаща сушилна инсталация 

2.2. Балансови изчисления за калибриране на информацията относно сушилните режими и 

за анализ на енергийната им ефективност 

2.3. Експериментално определяне на физико-механични параметри на изделията като 

функция на влажността и анализ на факторите, влияещи върху напрегнатото състояние на телата 

2.4. Калибриране и числено решаване на съставените модели за симулационно моделиране 

на влаго-механичните процеси в изделията при експлоатационни условия 

2.5. Валидиране и прецизиране на математичните и симулационни модели 

2.6. Анализ на преносните и механични процеси в изсушаваните тела и на напрегнатото им 

състояние. 

3. Моделно изследване на възможностите за икономия на енергия чрез интензифициране на 

процеса в действащата сушилня 
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3.1. Симулационно моделиране на влаго-механичните процеси в изделията при вариране 

на режимните параметри и на продължителността на процеса. 

3.2. Анализ на възможностите за интензифициране на процеса и на ефектите от 

прилагането му. 

4. Систематизиране на последователността от числени анализи, моделни и експериментални 

изследвания в алгоритъм за организация на ефективни сушилни режими в промишлени условия. 

ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ НА СУШИЛНИТЕ ИНСТАЛАЦИИ 

За ефективни режими за сушене се считат тези, при които са налице следните показатели: 

- нисък специфичен разход на енергия [kJ/kg изпарена вода]; 

- висок дял на оползотворената отпадъчна топлинна енергия; 

- минимално възможно време за изсушаване; 

- висока степен на механизация и автоматизация, минимален разход на труд. 

- равномерно изсушаване и липса на технологичен брак (допустими отклонения от 

предварително зададена геометрия, липса на пукнатини); 

Под равномерно изсушаване би следвало да се разбира именно това, при което появилите 

се напрежения не довеждат до каквито и да било дефекти както при сушенето, така и при 

последващото изпичане [Касабов, 1986]. Липсата на брак в продукцията, намаляването на 

продъжителността на сушилния процес и оползотворяването на отпадъчна топлина водят до 

намаляване на специфичния разход на енергия. Следователно за ефективни режими на сушене 

се считат енергийно ефективните режими. 

Базовата линия на енергопотреблението при сушене и показателите за енергийната 

ефективност на инсталациите се определят на базата на енергиен баланс. При това се изчисляват 

или определят по данни на предприятието входящите и изходящите енергийни потоци, и 

оценъчни коефициенти според спецификата на технологията: специфичен разход на гориво, 

специфичен разход на енергия, топлинен и технологичен к.п.д [Калоянов и колектив, 2019].  

 
Фигура 18*. Схема на сушилна инсталация 

* Номерата на фигурите, формулите и таблиците съответстват на тези в дисертационния труд. 
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Оценъчни коефициенти за ефективност 

1) Коефициент на полезно действие на сушилната инсталация 

В сушилните инсталации за полезна използвана топлина се смята топлината за изпарение 

на влагата, а за вложена топлина се приема топлината, вложена в сушилният агент от калорифера 

или генератора. 

𝜂 =
�̇�п.𝑟 

∑ �̇�вход
       (1.146) 

2) Специфичен разход на енергия за изпарение на 1 кг вода 

q =
∑ �̇�вход

�̇�п
,  [kJ/kg вода]    (1.147) 

3) Специфичен разход на енергия отнесен към 1 кг сух материал 

е =
∑ �̇�вход

�̇�с
,  [kJ/kg сух материал]    (1.148) 

4) Специфичен разход на гориво отнесен към 1 кг сух материал 

𝑏 =
�̇�

�̇�С
,  [kg гориво/kg сух материал]   (1.149) 

5) Специфичен разход на гориво отнесен към 1 кг изпарена вода 

𝑏 =
�̇�

�̇�П
 , [kg гориво/kg вода]    (1.150) 

6) Коефициент на добив: 

Оценъчен коефициент за ресурсна ефективност, представляващ съотношението между 

масовия поток на полезния продукт и вложените суровинни потоци. Определя се от масов 

баланс. 

Добив =
�̇�с

�̇�в
, [kg/kg]      (1.151) 

Според [Бъчваров и колектив, 2003] специфичните разходи на енергия за изпарение на 

килограм вода при сушене на керамични изделия са както следва: 

- камерни сушилни с външно загряване:   4200-5650 kJ/kg вода; 

- камерни сушилни с вътрешно нагряване:  3770-4600 kJ/kg вода; 

- тунелни сушилни, захранвани 2 смени:   3770-5420 kJ/kg вода; 

- тунелни сушилни, захранвани постоянно:  3140-4200 kJ/kg вода; 

- скоростни сушилни:     3180-5640 kJ/kg вода. 

Те са в границите на специфичните разходи на енергия за сушене в най-добрите налични техники 

за керамичната промишленост [BAT in the Ceramic Manufacturing Industry, 2007]. 

 

Енергоспестяващи мерки 

Като енергоспестяващи мерки могат да се направят подобрения в следните направления: 

- максимално оползотворяване на отпадъчна топлина от производството (от 

охладителната зони на пещите); 

- намаляване на топлинните загуби през ограждащите елементи; 

- оползотворяване на топлината на изходящия сушилен агент за подгряване на входящия, 

в случай, че е възможно, чрез използването на: 

 рекуперативни (кондензационни) и регенеративни топлообменници; 

 термопомпени инсталации; 

 топлинни тръби. 

- въвеждане на импулсно сушене; 
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- използване на запресовани горивни добавки към керамичната маса. Основната част от 

тях изгарят в пещите, но има остатъчни летливи горими компоненти, които заедно с 

въздуха от охладителната зона се подават към генераторите; където могат да изгорят и 

да отделят топлина; 

- недопускане на по-ниска крайна влажност на материала от равновесната; 

- използване на възобновяема енергия; 

- намаляване на продължителността на процеса на сушене (интензификация на сушилния 

процес); 

- оптимизация на формата; 

- намаляване на формовъчната влажност. 

При правилно настроени режими на сушене и избран подходящ метод, една от най-често 

използваните възможности за повишаване на енергийната ефективност на процеса е именно 

намаляването на времето за сушене. То води до увеличаване на производителността на 

сушилнята, до намаляване на продължителността на температурното въздействие върху 

материала и свързаните с него неблагоприятни изменения и др. [Еленков, 1988]. 

При редуцирането на времето за сушене независимо от големината на енергийните 

спестявания се повишава ефикасността на процеса и на сушилните инсталации. При 

новопроектирани тунелни сушилни със съкращаване на времето на сушене ще се намалят 

инвестициите при изграждането им, поради редуцирането на строителната площ и количеството 

на вложените строителни материали. При всички видове сушилни инсталации по-късите 

сушилни режими могат да доведат до по-висока производителност и съответно до по-висока 

рентабилност. 

Факторите, които обуславят възможността за интензификация на сушилния процес в 

керамичната индустрия са: 

- ниска чувствителност при сушене на формованата маса;  

- минимално количество на разтвореният въздух във водата, свързана с керамичната 

маса; 

- висока стойност на топло- и масопреносните коефициенти; 

- липса на „масивни“ от гледна точка на теорията на топлопренасянето геометрични 

части изделията; 

- възможности за безопасно използване на сушилният агент със сравнително висока 

начална температура и скорост. 

ИЗВОДИ ОТ ЛИТЕРАТУРНИЯ ОБЗОР  

1) Сушенето е основен технологичен и енергийно интензивен етап в съвременните 

керамични производства. Преобладаващо изсушаваните тела са със сложна геометрия, с 

неравномерна степен на масивност. Това води до неравномерни полета на влажностните и 

температурни градиенти в изделията и до поява на механични деформации и напрежения, които 

могат да причинят дефекти при сушенето, изпичането и следпроизводствената употреба.  

2) Според хипотеза, формулирана в резултат на изследвания на напрегнатото състояние в 

изсушавани тела при мек режим на сушене, основно влияние върху механичните процеси оказва 

масопренасянето, тъй като температурните градиенти са сравнително ниски [Häussling et al, 

2020]. 

3) Правилната организация на сушилният режим е важна за ефективността на  сушилните 

процеси. Съвременните технологии позволяват поддържането на предварително зададени 

параметри на сушилните агенти. Но за тази настройка е необходима информация за 

спецификата на кинетиката на сушене при различните изделия. 

4) Математичното моделиране и числено симулиране на преносните и механични процеси 

позволяват получаването на детайлна информация за влажностни, температурни градиенти и 

полета, и напрегнатото състояние в материалите в зависимост от режима на сушене.  Тази 
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информация може да бъде използвана за интензифициране и регулиране на процеса на сушене 

при действащи и проекто-сушилни инсталации.  

5) Публикуваните досега моделни изследвания на преносните и механични процеси са за 

тела с прости форми предимно при сушенето им в лабораторни условия. Режими на сушене на 

тела със сложна геометрия са изследвани предимно експериментално. Вероятна причина за това 

е сложността на мултифизичните процеси в сушилните инсталации и необходимостта от 

задълбочено познаване  на числени методи, софтуерни среди за моделирането, както и от 

значителни компютърни ресурси.  

Направеният литературен обзор показва, че досега липсват моделни изследвания на 

нестационарните триизмерни мултифизични полета и процеси в изделия със сложна 

геометрия при индустриално сушене, приложими за ефективна организация и настройка 

на сушилните процеси.  

На тази база е формулирана целта на дисертационният труд, свеждаща се до разработване 

на метод за алгоритмизирано изследване и настройка на режими на сушене на тела със сложна 

геометрия при проекто- и действащи промишлени сушилни на базата на експерименти, 

балансови зависимости и математични модели.  

РАЗДЕЛ II. ПРАКТИЧЕСКА ЧАСТ 

ГЛАВА 4. МОДЕЛИРАНЕ И ЧИСЛЕНО СИМУЛИРАНЕ НА СВЪРЗАНИТЕ 

МАСОПРЕНОСНИ И МЕХАНИЧНИ ПРОЦЕСИ В КЕРАМИЧНИ ИЗДЕЛИЯ ПРИ 

КОНВЕКТИВНО СУШЕНЕ 

Възможностите за интензифициране на процеса на сушене могат да бъдат проверени чрез 

моделно изследване на термо-влаго-механичното поведение на изсушаваните тела при гранични 

условия, отразяващи различни режими на сушене. Едновременното числено решаване на 

уравненията, описващи тези процеси, е известно като Мултифизично моделиране (Multiphysics 

simulation). 

От литературния обзор и от експериментите, проведени за определяне на 

физикомеханичните параметри на изсушавания материал – обект на изследване на настоящата 

работа е установено, че топлообмена и температурните полета в промишлените сушилни не 

оказват съществено влияние върху механичните процеси в изделията. В такъв случай за анализ 

на процесите в изсушаваните тела е достатъчно да бъдат решени съвместно уравненията, 

описващи масапренасянето и напрегнатото състояние на материала. 

Частното диференциално уравнение, чието числено решаване позволява анализ на 

напреженията и деформациите в изсушаваните среди е: 

{𝜎} = [𝐷]{𝜀}      (2.4) 

където: 

- {𝜎} - вектор на напреженията; 

-  D - матрица на коравината;  

- {ε} - вектор на пълните деформации. 

Пълните деформации включват пластични (механични) деформации, свиване при сушене 

до критична влажност (дифузионни деформации) и термични разширения (термични 

деформации). Те се изразяват посредством съответните вектори {𝜀𝑚} за механичните, {𝜀}𝑡ℎ за 

термичните, и {𝜀}𝑑 за дифузионните деформации: 

{𝜀} = {𝜀𝑚} + {𝜀}𝑡ℎ + {𝜀}𝑑     (2.5) 

Уравнението, описващо дифузията на влага в материала може да бъде записано във вида: 

𝜕𝑢

𝜕𝜏
= 𝐷𝑒𝑓 . (

𝜕2𝑢

𝜕𝑥2
+
𝜕2𝑢

𝜕𝑦2
+
𝜕2𝑢

𝜕𝑦2
)     (2.6) 

или 



7 

 

𝜕𝑊

𝜕𝜏
= 𝐷𝑒𝑓. (

𝜕2𝑊

𝜕𝑥2
+
𝜕2𝑊

𝜕𝑦2
+
𝜕2𝑊

𝜕𝑦2
)     (2.7) 

Ако в уравнение (2.6) умножим влагосъдържанието u с плътността на сухия материал C 

[kg сух материал/m3], уравнението ще се преобразува в закона на Фик, който е аналогичен на 

уравнението на топлопроводност [Crank, 1975]: 
𝜕𝐶

𝜕𝜏
= [𝐷𝑒𝑓]. 𝛻

2𝐶 + 𝑟      (2.8) 

където C e концентрация на влага, отнесена към сухата маса на материала, [kg/m3]; Def – 

ефективен коефициент на масова дифузия, [m2/s]; r- обемен източник на маса, [kg/(m3.s)].  

При сушене на керамика уравнение (2.8) може да се запише във вида: 
𝜕𝐶

𝜕𝜏
=

д

д𝑥
(𝐷𝑒𝑓

𝜕𝐶

𝜕𝑥
) +

д

д𝑦
(𝐷𝑒𝑓

𝜕𝐶

𝜕𝑦
) +

д

д𝑧
(𝐷𝑒𝑓

𝜕𝐶

𝜕𝑧
)   (2.11) 

За числено симулиране на взаимносвързани механични и масообменни процеси в 

изсушаваните тела се решават съвместно уравнение (2.4) и някое от горните три уравнения, 

описващи масопренасянето, (2.6, 2.7 или 2.11) при условия на еднозначност, отразяващи 

процесите в сушилните. 

Съвременните софтуерни среди за числени симулации, каквато е ANSYS позволяват 

числено симулиране на взаимносвързаните механични процеси и масопренасяне в изсушаваните 

тела. Но възможностите за дефиниране на граничните условия и на коефициента на дифузия, 

като функция на влагата, са ограничени [ANSYS 16, 2016].  

Алтернативен вариант за решаването на тази задача е използването на аналогията между 

уравненията, описващи топлопроводността и масопренасянето в твърда среда, и между 

термичните и „концентрационни“ деформации. Възможностите за дефиниране на граничните и 

физичните условия за решаване на уравнението на топлопроводност, като функции на различни 

променливи са добре развити и програмноосигурени в ANSYS и другите среди за компютърна 

симулация. 

За моделиране на масопреносните процеси чрез аналогия с топлопреносните, ефективният 

коефициент на дифузия във формула (2.11) може да бъде изразен чрез: 

𝐷𝑒𝑓 =
𝐾𝑎𝑟𝑡

𝜌С.𝑐
      (4.1) 

където Kart  е изкуствен коефициент на топлопроводност, [W/(m.K)]; ρС - плътност на сухата 

маса, [kg/m3]; c - специфичен топлинен капацитет, [J/(kg.K)]. 

Концентрацията на вода в уравнение (2.8), може да се изрази чрез влагосъдържанието и 

плътността на сухата маса на материала: 

𝐶 = 𝑢𝜌С =
𝑊

100
𝜌С     (4.2) 

Тогава уравнение (2.8) се трансформира в:  

𝜌С𝑐
𝜕𝑊

𝜕𝜏
= [𝐾𝑎𝑟𝑡]𝛻

2𝑊     (4.3) 

Граничното условие от II род за решение на горното уравнение може да се преобразува 

посредством (4.2) в: 
𝐾𝑎𝑟𝑡

100𝑐

𝜕𝑊

𝜕𝑛
|
𝑆
= �̇�Д      (4.4) 

При въвеждане на изкуствена плътност на топлинен поток �̇�𝑎𝑟𝑡 (4.4) може да се запише във вида: 

𝐾𝑎𝑟𝑡
𝜕𝑊

𝜕𝑛
|
𝑆
= 100. 𝑐. �̇�Д = �̇�𝑎𝑟𝑡    (4.5) 

Тъй като плътността на масовият поток на излъхваната влага (интензивност на сушене) �̇�Д 

е постоянна през I период на сушене и се променя като функция на влажността през II период, 

нейната стойност в модела се определя като функция на възловите моментни стойности на W. 

Тази функция за II период на сушене може да е линейна (4.6) или нелинейна, както е показано на 

фиг. 7. Видът на функцията може да бъде определен при верифициране и валидиране на модела. 
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�̇�Д = {
�̇�Д𝐼 = 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡.  при 𝑊 ≥ 𝑊𝐾

�̇�Д𝐼

𝑊𝐾−𝑊𝑃
(𝑊𝑃 −𝑊) при 𝑊 < 𝑊𝐾

    (4.6) 

В (4.6) �̇�Д𝐼 е константа с отрицателна стойност, тъй като влагата се излъхва от 

материала. Чрез �̇�Д се изчислява изкуствената плътност на топлинен поток �̇�𝑎𝑟𝑡 по (4.5) за 

използване на аналогията между моделите на топло и масопренасянето. Така полученото 

гранично условие се задава на всички граници, с изключение на границата на симетрията и 

контактните повърхности между изсушаваните изделия и транспорта. 

Чрез горните преобразувания ако се реши числено уравнението на топлопроводност 

посредством изкуственият коефициент Kart и граничното условие (4.5), величината, което се 

получава и записва като температура T [K] е всъщност абсолютната влажност на материала W 

[%].  

Деформацията при изсушаване в следствие на изсъхването на материала, може да се 

моделира посредством термичните деформации, като вместо коефициента на термично 

разширение  [1/K] се задава коефициент на дифузионна деформация  [1/%]. Тогава 

деформациите, вследствие на изменение на температурата при численото решаване на уравнение 

(2.4): 

𝜀𝑡ℎ = 𝛼(𝑇 − 𝑇𝑟𝑒𝑓),     (4.7) 

са всъщност деформациите, вследствие изсушаването на материала: 

𝜀𝑑 = 𝛽(𝐶 − 𝐶𝑟𝑒𝑓).     (4.8) 

Коефициентът на дифузионна деформация  [1/%] може да се определи на база на 

резултатите от експериментите за определяне на относителната линейна деформация: 

𝛽 =
𝛥𝑙

𝑙(𝑊𝐾−𝑊𝐻)
     (4.9) 

където WH и WК са началната и критичната влажност на материала [%], l и l са редукцията на 

началния размер на края на I период на сушене и началния размер [m]. 

Граничните условия за решаване на уравнението на масопренасяне са от II род – 

плътността на масовия поток на влагата, излъхвана от масообменните повърхности като функция 

на влажността. Граничните условия за решаване на уравнението, даващо връзката между 

напрежения и деформации включва нулеви премествания по нормалата към границите с 

транспорта и равнините на симетрия. Началните условия включват начална влажност и начални 

нулеви деформации за всяка точка от изследваната среда. Физичните условия включват физико-

механичните характеристики на материала, определени експериментално. 

Чрез гореизложеният подход влагомеханичните процеси се моделират като 

термомеханични. В настоящата работа за численото симулиране на тези процеси в средата на 

ANSYS са използвани процедури (елементи) Solid 5, Solid 95 и Solid 226. 

В резултат на числените решения за обема на моделираните изделия се получават 

нестационарните полета на влажността, напреженията, деформациите и други величини, които 

се изчисляват на тяхна база. Чрез нормалните и тангенциалните напрежения се изчисляват т.нар. 

главни напрежения, които се използват за оценка на напрегнатото състояние на материалите 

[Иванов, 2006]. 

Верифицирането на изчислителния модел включва уточняване на гъстотата на 

изчислителната мрежа и времевата стъпка за симулиране на нестационарния процес. 

Валидацията на моделите включва сравнения на началните и крайните размери на изделията, 

началната и крайната влажност и изменението на влажност в модела и в реално изсушаваните 

изделия. За последното сравнение в настоящата работа е разработен числен алгоритъм. 
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ТЕСТВАНЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИТЕ МОДЕЛИ И ТЕХНИКИ ВЪРХУ РЕАЛЕН ОБЕКТ 

Предложените модели и концепции са тествани за изследване на масопреносните и 

механични процеси в строително-керамични изделия при конвективно сушене в тунелни 

сушилни във фабриката на Винербергер ЕООД в гр. Луковит с цел проверка на възможността за 

интензификация на процесите в агрегата и на ефектите от нея. Детайлни данни за сушилната 

инсталация не могат да бъдат представени поради регламентирани и приети правила за 

конфиденциалност на информацията. 

Режим на сушене. 

Сушилната инсталация включва непрекъснато действащи тунелни сушилни, генератори за 

топъл въздух и допълнителен канал за рекупериране на топлината на изсушените изделия. 

Общата схема на инсталацията е представена на Фиг. 18. В генераторите се смесват въздух от 

охладителната зона на пещта, димни газове от изгаряне на природен газ, въздух от околната среда 

и подгрят въздух от топлината на изсушените изделия. 

Сушилният агент е смес с преобладаващ дял на въздуха. Той се движи в противоток на 

транспортираните през тунелите изделия и се подава разсредоточено по тяхната дължина. 

Температурата и относителната влажност в сушилните се измерват и регулират съгласно 

предварително програмирани стойности в САР чрез отваряне или затваряне на съответните 

вентилационни клапи при всеки вход. 

Информация за контролираните температурно поле, относителната влажност и скорост на 

сушилния агент са получени от записите от САР, натурни измервания, материални и топлинни 

баланси. 

Термодинамичните процеси на смесване, охлаждане и овлажняване на сушилния агент в 

тунелите са представени на фиг. 20. За целта е използвана софтуерно обезпечена h,x-диаграма. В 

тази диаграма има известна неточност при изобразяване на линиите на относителната влажност 

над 100 оС, но това не води до грешно изобразяване на процесите. 

Изменението на параметрите на сушилният агент по дължина на каналите и с времето 

спрямо изделията е представено на следващите фигури. 

По дължина на тунела и спрямо изделията, температурата и дебитът на сушилния агент 

нарастват, а относителната влажност намалява. Безразмерните температура и масов дебит на 

фигури 21 и 22 са определени като съотношение между локалните (измерени и осреднени за 

каналите) и максималните стойности. От фигури 23 до 25 е видно, че приблизително през първата 

половина на процеса на сушене температурата е сравнително ниска (40% от максималната 

температура), потенциалът на сушене също, а влагосъдържанието и скоростта (представена чрез 

критерия на Рейнолдс) са високи. Тези факти говорят, че в обследваната сушилня през 

половината от продължителността на процеса, поддържаният режим на сушене е „мек“ при 

допускането, че там протича I период на сушене. На практика отделните части от изделията 

изсъхват с различна скорост, което може да се проследи от последващите моделни изследвания. 

От фиг. 23 още е видно, че изменението на критерият на Рейнолдс през I период на сушене с 

достатъчна за практиката точност може да се приеме за линейно и средната му стойност за 

периода да се изчисли като средноаритметична на началната и крайната стойност. 
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Фигура 20. Термодинамични процеси при сушилния агент 

 

  
Фигура 1. Изменение на температурата 

по дължина на сушилните канали 

Фигура 2. Изменение на масовия дебит по 

дължина на сушилните канали 
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Фигура 3. Критерий на Рейнолдс Фигура 4. Изменение на потенциала на 

сушене и влагосъдържанието по дължина на 

сушилните канали 

 

  
Фигура 5. Критерий на Гухман Фигура 6. Критерий на Нуселт 

 

Чрез локалните стойности на критериите Re, Pr и Gu по формули (2.15 и 2.16) е определен 

критерият на Нуселт (фиг. 26) и коефициентът на масопренасяне (фиг. 27). Те също се изменят 

по дължина на канала и с времето.  

Коефициентите в критерия на Нуселт са калибрирани (A1=0,49; n1=0,45 и m1=0,135), така, 

че средната интензивност на сушене през I период на сушене от фиг. 28 да стане равна на 

изчислената по данни на предприятието. Последната е определена на база на контролираните 

началната маса на влажните изделия и масата им при критична влажност. Разликата в двете маси 

представлява масата на излъханата вода, която отнесена към масообменната площ на изделията 

и продължителността на I период, дава средната интензивност на сушене за този период. 
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Фигура 7 Коефициент на 

масопренасяне 

Фигура 8. Плътност на масов поток 

на излъханата вода 

Експериментални изследвания на физико-механични характеристики на изсушавания 

материал 

Суровата маса, от която се формуват строително-керамичните изделия е смес от мергелна 

глина и горими добавки – слънчогледови шлюпки, дървени стърготини и петролен кокс. 

Горимите добавки се използват с цел икономия на гориво (природен газ) при изпичане на 

изделията. Детайлна информация за сместа не е възможно да бъде представена поради 

необходимостта от спазване на условия за конфиденциалност. 

Експериментално са определени свиваемостта при сушене, модулът на еластичност, 

коефициентът на Поасон, коефициентът на масова дифузия, якостта на натиск и на огъване в 

зависимост от абсолютната влажност на суровата маса. Те са използвани като физични условия 

при решаване на математичния модел на влагомеханичните процеси в изделията. 

  
Фигура 9. Изменение на 

относителната деформация с влажността 

на суровата маса 

Фигура 10. Полиномиално изменение 

на относителната деформация с 

влажността на суровата маса през I 

период на сушене 
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Фигура 11 Изменение на модула на 

еластичност с влажността на суровата 

маса 

 

Фигура 12. Изменение на коефициента на 

Поасон с влажността на суровата маса 

  

Фигура 13. Изменение на якостта на натиск с 

влажността на суровата маса 

Фигура 14. Изменение на якостта на огъване 

с влажността на суровата маса 

 

Таблица  1 Параметри, използвани при изчисление на коефициента на масова дифузия Def 

Параметър Наименование Дименсия Стойност 

R Характерен размер (половината от 

дебелината на неограничена пластина) 

m 0.01 

Г 
 

- 3 

N Средна скорост на сушене за първи период kg вода/kg суха 

маса/s 

Изчислена за всяка 

пластина (Приложение 1) 

Rv=V/F Геометричен параметър m 0.01 

u1 Начално влагосъдържание kg вода/kg суха 

маса 

Изчислено за всяка 

пластина 

(Приложение 1) 

uk Критично влагосъдържание kg вода/kg суха 

маса 

0.082 

ρс Плътност на влажния материал kg/m3 2124 

ρk Плътност при критична влажност kg/m3 2189 

ρвл Плътност на изсушен материал kg/m3 2027 

ρ Средна плътност kg/m3 2113 
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Общият математически израз за зависимостта на коефициента на масова дифузия от 

влагосъдържанието на материала е: 

𝐷𝑒𝑓 = {
4,95. 10−4. 𝑢4 − 9,46. 10−5. 𝑢3 + 7,48. 10−6. 𝑢2 − 1,93. 10−7. 𝑢 +  5,29. 10−9 за 𝑢 > 𝑢𝐾𝑃
5,98. 10−5. 𝑢4 − 3,25. 10−5. 𝑢3 + 6,59. 10−6. 𝑢2 − 5,77. 10−7. 𝑢 + 1.89. 10−8 за 𝑢 < 𝑢𝐾𝑃

 

 (5.3) 

  
Фигура 15. Изменение на коефициента 

на масова дифузия с влагосъдържанието 

през I период на сушене 

Фигура 16. Изменение на коефициента 

на масова дифузия с влагосъдържанието 

през II период на сушене 

Изкуственият коефициент на топлопроводност е определен по формула (4.1) на база на 

коефициентите на масопренасяне, изчислени (5.3). С цел избягване на математически проблеми 

при изчисленията (на една стойност на абцисата, съответстваща на критична влажност отговарят 

две стойности на ордината, съответстващи на Def) границата, на прехода между двата периода на 

сушене е разширена (фиг. 39) и стъпковото изменение на изкуствения коефициент на 

топлопроводност е заместено с линейно изменение. 

 
Фигура 17. Изменение на изкуствения коефициент на топлопроводност с абсолютната 

влажност на материала 
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Анализ на експерименталните резултати 

Установено е, че през нулевия период на сушене (НПС) температурата на повърхността на 

материала нараства до температура, близка до температурата на мокрия термометър за сушилния 

агент, а изпареното количество вода е сравнително малко (фиг. 35 и 36). Въпреки сравнително 

високата скорост на покачване на повърхностната температура, температурни разширения по 

време на експериментите не са констатирани. В индустриалните сушилни в началото на процеса 

се поддържа мек режим, с двукратно по-ниска температура от поддържаната в лабораторната 

сушилня. Това дава основание да се приеме, че през НПС при промишления режим 

температурните разширения и градиенти в изделията, и свързаните с тях механични деформации 

не са опасни за качеството им. От Фиг. 35 е видно, че скоростта на понижение на влажността 

през НПС се различава незначително от тази през I период и при моделирането могат да се 

използват общи гранични условия за двата периода. 

По време на НПС в промишления агрегат са възможни пластични деформации вследствие 

на гравитационни сили, тъй като телата са с висока влажност, нисък модул на еластичност и 

сравнително висок коефициент на Поасон (Фиг. 31 и 32). Това е наложило при формоването на 

изделията в индустриални условия прецизиране на началната геометрия с цел компенсация на 

този процес. 

Свиването на керамичните материали при сушенето започва през НПС и протича предимно 

през I период (фиг. 29). Този период приключва при критична влажност 8.2%, която 

приблизително е равна на хигроскопичната за материала. Изпарението (излъхване) на влага се 

извършва от повърхността на тялото аналогично на изпарението от свободна повърхност, видимо 

от сравнително постоянната повърхностна температура на образците през I период. Поради 

сравнително бавния процес на сушене температурните разлики и градиенти в изделията са 

сравнително малки и по време на процесът намаляват. Коефициентите на линейно и обемно 

свиване при изсушаване на изследваната маса са съответно 3,3х10-3 [%-1] и 1х10-2 [%-1]. Те са 

определени при условията на топлообмен. Коефициентът на обемно разширение на водата при 

температури, близки до тези на фиг. 36 за I период, е около 4х10-4 [К-1], а коефициентът на 

температурно разширение (КТР) на различни типове неизпечена керамика (кирпич) е под 1х10-5 

[К-1]. Следователно процесът на свиване през I период доминира над процеса на температурно 

разширение, тъй като коефициентите на свиване са многократно по-големи от КТР.  

Режимът в промишлената сушилня в зоната, в която се очаква да протече I период, се 

поддържа мек, с нисък потенциал на сушене. Това означава, че и топлообменът и масообменът 

между изсушаваното тяло и средата са с по-ниска интензивност в сравнение със същите в 

лабораторни условия. Следователно ако има температурни разширения, те ще бъдат 

незначителни и няма да предизвикат съществени термични напрежения. 

Свиването обаче в условията на влажностни градиенти е неравномерно и води до 

възникване на напрегнато състояние в обема на изсушаваните изделия. Повърхностните зони се 

свиват по-бързо от вътрешността на изсушаваните тела. Това предизвиква напрежения на опън 

в повърхностните слоеве, които, ако превишат локалната якост на опън, ще причинят дефекти в 

изделията. Този процес налага прецизиране на режима и продължителността на сушене именно 

през I период. 

През II период на сушене повърхностните зони с течност в капилярите и порите, и 

скоростта на сушене намаляват, а температурата на повърхността на изсушаваните тела нараства 

до температура на сушилния агент. Тези процеси са установени и за изследвания материал 

(фиг.36). В телата с по-голяма степен на масивност влажностните и температурни градиенти 

може да са значителни. При по-бързо изсъхване и свиване на повърхностните слоеве опъновите 

напрежения там могат да предизвикат напукване на изделията. Възможно е и затваряне на 

капилярите и запечатване на влагата във вътрешността на телата. Този процес в комбинация с 

термодифузия, дължаща се на високи температурни градиенти, може да доведе до проблеми при 
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следващия процес - изпичането. Проведените експерименти показват, че при влажности под 

критичната модулът на еластичност е сравнително висок, а коефициентът на Поасон е 

отрицателен. Това означава, че деформируемостта на телата намалява и при натиск вместо да се 

раздуват, те ще се свиват. 

В промишлената сушилня температурата плавно се покачва в частта от тунела, където се 

очаква да протече II период. Това е предпоставка за по-ниски температурни градиенти в 

изделията и равномерни термични разширения. Намаляването на съдържанието на влага води до 

намаляване на КТР на материала и на температурните разширения. 

Въз основа на направените до тук анализи може да се приеме, че върху напрегнатото 

състояние на телата при сушене доминиращо влияние оказва масопренасянето. За този 

извод допринася и факта, че в промишлената инсталация изделията се подреждат на транспорта 

едноредово, с разстояние между тях и могат да се свиват или разширяват свободно. Т.е. термични 

напрежения при невъзможност за разширение не се очакват. Въз основа на това е потвърдено, че 

моделът на свързаните преносни и механични процеси може да бъде сведен до модел на влаго-

механичните процеси. 

Материален и топлинен баланс на сушилната инсталация 

За валидиране на информацията за режимите на сушене, представена в т. 5.1 и за анализ на 

енергийните приходи и разходи е направен материален и енергиен баланс на инсталацията по 

балансовата повърхнина, представена на фиг. 18. За целта са направени в рамките на един 

работен ден следните измервания: 

- разход на гориво (природен газ) на входа на генераторите за топъл въздух; 

- дебит и температура на първичния въздух, подаван в горелките; 

- дебит и температура на подгретия въздух, постъпващ в инсталацията от 

охладителната зона на пещта; 

- дебит и температура на въздуха от околната среда, постъпващ в генераторите; 

- дебит и температура на въздуха, подгрят от топлината на продукцията и транспорта 

в специално изграден за целта тунел; 

- масови потоци на влажната на входа и на сухата продукция на изхода на сушилните;  

- повърхностни температури на изделията и на транспорта на входа и на изхода на 

сушилните (Приложение 3); 

- масови потоци на транспорта (метални вагони); 

- дебит, температура и относителна влажност на изходящият от мокрите комини 

сушилен агент; 

- скорости и температури в сушилния канал; 

- геометрични характеристики на ограждащите елементи на сушилните, генераторите, 

въздуховодна мрежа, комините и отворите; 

- температури на външните повърхности на ограждащите елементи на сушилните, 

генераторите, въздуховодите и вентилаторите (Приложение 3); 

- газови анализи на сушилния агент на изхода от генераторите. 

В Таблица 7 са дадени масовите потоци като проценти от сумарните входящи и изходящи 

дебити. Дисбалансът между абсолютните стойности на входящите и изходящите потоци е 0,06 

%. Разликата в масовите потоци на транспорта на входа и на изхода на сушилните се дължи на 

този дисбаланс – процентите на отделните пера са изчислявани чрез абсолютните стойности на 

сумарните входящи и изходящи потоци. 
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Таблица  2  Масови потоци на входа и на изхода на инсталацията 

Входящи масови потоци 

Сумарен масов дебит на горивото 0,07% 

Сумарен масов дебит на първичния въздух през горелките 1,37% 

Масов дебит на изходящият поток от охладителна зона на пещта 24,60% 

Сумерен масов дебит на въздух от околна среда, постъпващ в генераторите 39,63% 

Масов дебит на въздуха, охлаждащ продукцията и транспорта след сушилните  6,99% 

Масов дебит на влажната продукция на входа 13,65% 

Масов дебит на транспорта 6,06% 

Въздух от околна среда, постъпващ в сушилните 7,63% 

ОБЩО 100,00% 

Изходящи масови потоци 

Масов дебит на изходящи газове през мокрите комини 83,11% 

Масов дебит на транспорта 6,07% 

Масов дебит на сухата продукция на изхода 10,83% 

ОБЩО 100,00% 

 

В Таблица 8 е систематизирана информация за входящите и изходящи топлинни потоци в 

сушилните инсталации. Дисбалансът (разликата между абсолютните стойности на сумарните 

потоци на входа и на изхода) е 5,32 %. Причината за този дисбаланс е квазистационарния режим 

на работа на сушилната инсталация, дължащ се на периодичното изменение на температурното 

и влажностно поле в сушилните канали при вкарване на вагон с влажна продукция. Това води до 

колебания на разхода на гориво и първичен въздух и на температурите на изходящите газове. 

По-точен баланс би могъл да бъде направен при запис на температурите и влажностите на 

потоците за неколкократно по-дълъг период от интервалите за пробутване на сушилните вагони. 

Топлинният поток, изнасян с изходящите газове през мокрите комини е изчислен чрез 

специфичния топлинен капацитет на влажния въздух. Отделно е изчислена топлината за 

изпарение на влагата с цел определяне ефективността на инсталацията. 

Коефициентът на полезно действие на инсталацията е 60,16 %. Той е сравнително висок за 

този тип сушилни инсталации. Специфичният разход на сух сушилен агент е 28,25 [kg с.в./kg 

вода], а ъгловият мащаб на сушилния процес ∆= −391,13 [kJ/kg изп. вода]. Той представлява 

сума от специфичните разходи за нагряване на продукцията, транспорта и загубите през 

ограждащите елементи на сушилните тунели, представени в таблица 9. 

Таблица  3 Топлинни потоци на входа и на изхода на инсталацията 

Входящи топлинни потоци 

Топлинен поток от изгаряне на горивото в генераторите 34,55% 

Топлинен поток (физическа топлина) на горивото, постъпващо в генераторите 
0,03% 

Топлинен поток, внесен с първичния въздух през горелките 0,41% 

Топлинен поток, оползотворен от охлаждане на продукцията и транспорта след 

сушилните 4,76% 

Топлинен поток, внесен с въздуха от околната среда 12,32% 

Топлинен поток, внесен с въздуха от охладителната зона на пещта 46,55% 

Топлинен поток, внесен с просмукващия се в сушилните въздух 1,39% 

ОБЩО 100,00% 
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Изходящи топлинни потоци 

Топлинен поток, изнасян с влажния въздух през мокрите комини 28,06% 

Топлинен поток за изпарение на водата от продукцията 60,16% 

Топлинен поток за нагряване на продукцията в сушилните 6,01% 

Топлинен поток за нагряване на транспорта 1,81% 

Загуби на топлина в околната среда през ограждащите елементи на генераторите 
0,26% 

Загуби на топлина в околната среда през ограждащите елементи на сушилните 
1,62% 

Загуби на топлина от излъчване през отвори 0,01% 

Загуби на топлина през стените на въздуховоди 2,06% 

ОБЩО 100,00% 

 

В Таблица 9 е систематизирана информация за специфичните топлини, внесени в 

сушилната инсталация. От таблиците е видно, че топлинните загуби през ограждащите елементи 

на съоръженията и агрегатите, и от излъчване през отвори са под 5%. Топлините загуби през 

стените на въздуховодите са по-големи от тези в сушилните. Това показва, че при проектирането 

на сушилните инсталации, отделните елементи на инсталацията трябва да са така разположени, 

че въздуховодната мрежа да бъде с минимална дължина. Детайли, относно изчисленията на 

топлинните загуби през ограждащите елементи на сушилните и на въздуховодите са 

систематизирани в Таблици 22, 23, 24, 25, 26 и 27 в Приложение 2. 

Ниските стойности на разликите между входящите и изходящи потоци при балансовите 

изчисления дават основание да се приеме, че режимът на работа на сушилните е коректно заснет 

и енергийните разходи са определени с достатъчна за практиката точност. Те могат да се 

използват като базова линия при последващи изследвания, свързани с интензификация на 

сушилния процес с цел икономия на енергия, като дисбалансът се запази като неотчетени 

разходи. 
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Таблица  4 Специфични разходи и загуби на топлина, отнесени към масата на сухата, влажната продукция и изпарената вода 

Специфични количества топлина 

  kJ/kg 

влажна 

маса 

kJ/kg 

изпарена 

вода 

kJ/kg 

изсушена 

маса 

kWh/kg  

влажна 

маса 

kWh/kg 

изпарена 

вода 

kWh/kg 

изсушена 

маса 

kCal/kg  

влажна 

маса 

kCal/kg  

изпарена 

вода 

kCal/kg  

изсушена 

маса 

Специфична топлина, изнасяна с влажния въздух 

от каналите 

240,426 1158,977 303,356 0,067 0,322 0,084 57,425 276,817 72,455 

Специфична топлина за изпарение на водата от 

продукцията 

515,400 2484,490 650,303 0,143 0,690 0,181 123,101 593,410 155,322 

Специфична топлина за нагряване на изсушената 

продукция 

51,506 248,287 64,988 0,014 0,069 0,018 12,302 59,302 15,522 

Специфична топлина за нагряване на транспорта 15,545 74,936 19,614 0,004 0,021 0,005 3,713 17,898 4,685 

Загуби на топлина през ограждащите елементи 

на генераторите 

2,203 10,619 2,779 0,001 0,003 0,001 0,526 2,536 0,664 

Загуби на топлина в околната среда през 

ограждащите елементи на сушилните канали 

13,918 67,093 17,561 0,004 0,019 0,005 3,324 16,025 4,194 

Загуби на топлина от излъчване през отвори 0,079 0,381 0,100 0,00002 0,00011 0,00003 0,019 0,091 0,024 

Загуби на топлина през стените на газоходите 17,627 84,973 22,241 0,005 0,024 0,006 4,210 20,295 5,312 

Сума на разходите 856,705 4129,756 1080,943 0,238 1,147 0,300 204,620 986,375 258,179 
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Числено симулиране на влаго-механичните процеси в изделията при заснетия режим на 

сушене 

Моделните изследвания са проведени върху изделията на „Винербергер“ АД с най-голям 

оборот: керамични блокове с вертикални кухини Porotherm 25 N+F, за защитена зидария, 

предназначени за неносещи зидове с дебелина на зида 25 см. Изделията се формуват чрез вакуум-

шнеково пресоване през форма (мундщук) и нарязване. 

Числените симулации на изследваните взаимносвързаните масообменни и механични 

процеси са проведени в средата на ANSYS Mechanical APDL. 

А. Геометричен модел 

Геометричният модел е построен на базата на чертеж на разрез на изделието с размери и 

форма след екструдера. 

 
 

Фигура 18. Триизмерен модел на изделието 

след ектрудера 

Фигура 19 Геометричен модел, върху който са 

проведени числените изследвания 

Б. Мрежа от крайни елементи и първоначални компютърни симулации 

Първоначалните изследвания са проведени при дискретизиран модел (планирана мрежа) с 

мултиплекс елементи SOLID 226 с 20 възела, подходящи за итеративна числена симулация на 

взаимно свързаните механични и масопреносни процеси (Direct Coupled-Field Analysis). Тези 

елементи позволяват при значително груба мрежа да се получи сравнително точна информация за 

изследваните полета и процеси. 

Първоначално са проведени симулации само на масопреносните процеси при допускане, че 

продължителността на I период на сушене е 50% от времето на целия процес и плътността на 

масовия поток на излъхваната влага от повърхността на изделията през II период на сушене се 

изменя линейно, съгласно уравнение (4.6). Чрез тази плътност е определена плътността на 

изкуствения топлинен поток, която е използвана за гранично условие: 

�̇�𝑎𝑟𝑡 = {
−100𝑐�̇�Д𝐼 = 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡. при 𝑊 ≥ 𝑊К (нулев и първи период)

100𝑐�̇�Д1
𝑊𝑃−𝑊

𝑊𝐾−𝑊𝑃
 при 𝑊 < 𝑊К (втори период )

  (5.4) 

Определената експериментално равновесна влажност на материала е приблизително 2,3 %. В 

предприятието изделията се изсушават до по-ниска влажност. За моделните изследвания в (5.4) е 

прието WP=0. По този начин се избягва обръщането на знака на �̇�𝑎𝑟𝑡 във възли, в които при 

итеративните процедури към края на процеса на сушене се получават влажности под равновесните.  

Компютърното време за симулиране на процеса на сушене (CPU Time) е около 3 денонощия 

на работна станция с процесор Intel XEON E5-2603 и с 128 GB оперативна памет (RAM). 

Използваната стъпка във времето е 120 секунди. 

Средната крайна абсолютна влажност, получена от модела се различава с 10% от крайната 

влажност на изделията след сушене в предприятието. 
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Фигура 20 Мрежа от крайни елементи тип SOLID 226 (163 400 елемента, 846 432 възела) 

След това е проведена числена симулация на влаго-механичните процеси. Изчислителното 

време се удължи до 19 денонощия на същата работна станция. 

Установено е, че крайните размери на изделието след свиването му по време на сушене се 

различават незначително от реалните (под 2%). Деформираното изделие и полето на влажността са 

визуализирани на Фиг. 45. 

 
Фигура 21 Абсолютна влажност и деформации в изделието в края на сушилния процес [%] 

 

Разликата в крайните влажности в изсушеното в предприятието изделие и във виртуалната 

среда се запази (10 %). Това наложи калибриране на математичния модел на сушилния процес. За 

съкращаване на тази процедура и избягване на продължителните компютърни симулации се 

направи промяна в елементите, дискретизиращи изделието. Елемент SOLID 226 е заменен със 

симплекс елемент SOLID 5, също позволяващ Direct Coupled-Field Analysis, но с по-малко на брой 

възли (Фиг. 46). При тази промяна изчислителното време се съкрати до 2 денонощия. 

 
Фигура 22 Дискретизация на геометричния модел с елементи SOLID 5 (108 823 елемента, 

152 810 възела) 
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В. Числено симулиране на процесите и калибриране на математичните модели 

За подобряване на точността на моделите на масопренасянето са предприети следните стъпки: 

- отчетено е редуцирането на масообменящите повърхности при свиването на изделията в 

модела на масопренасянето чрез разделяне на плътността на масовия поток на квадрата на средната 

стойност на относителните линейни деформации през първи период. В резултат разликата между 

изчисленото и реалното количество влага, изпарено от изделията в сушилнята се редуцира до 7 %; 

- проведена е компютърна симулация (CFD анализ) на обтичането на изделията от сушилния 

агент в началото, средата и края на сушилния процес. Геометричният модел представлява газовата 

среда около единично изделие, ограничена от вертикални равнини на геометрична симетрия и 

хоризонтална горна повърхност, на границата на горния етаж на транспорта (Фиг. 48). Установено 

е, че неравномерното скоростно поле около масообменящите повърхности води до максимална 

разлика от 4 % в масовия поток на излъханата влага. При по-натъшните изследвания тази разлика е 

пренебрегната; 

- направени са изследвания при нелинейна зависимост между плътността на масовия поток и 

влажността през втори период на сушене. 

Нелинейните зависимости между плътността на масовия поток, излъхван от изделията, 

съответния изкуствен топлинен поток и влажността на материала са съгласно уравненията: 

�̇�𝑎𝑟𝑡 = {
−100𝑐�̇�Д𝐼 = 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡. при 𝑊 ≥ 𝑊К (нулев и първи период)

100𝑐�̇�Д𝐼 (
𝑊𝑃−𝑊

𝑊𝐾−𝑊𝑃
)
𝑛
при 𝑊 < 𝑊𝐾  (втори период )

  (5.5) 

�̇�𝑎𝑟𝑡 =

{
 
 

 
 
−100𝑐�̇�Д𝐼 = 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡. при 𝑊 ≥ 𝑊𝐾 (нулев и първи период)

100𝑐�̇�Д𝐼 (
𝑊𝑃−𝑊

𝑊𝐾−𝑊𝑃
)
1/𝑊

при 1 ≤𝑊 < 𝑊К (втори период )

100𝑐�̇�Д𝐼
𝑊𝑃−𝑊

𝑊𝐾−𝑊𝑃
 при -1<𝑊 < 1  (втори период )

  (5.6) 

при вариране на степенния показател в (5.5)  n в границите между 0,4 и 0,8. 

Приетото в последният ред на (5.6) линейно изменение при ниски стойности на влажността е 

с цел предотвратяване на проблеми с математическите изчисления на граничните условия (напр. 

четен корен от отрицателни числа) при използване на степенната функция в (5.5) за втори период 

на сушене. Това може да се получи в случай, че при итерационните процедури в някои възли от 

изчислителната мрежа се получат локални отрицателни стойности за W, което физически е 

невъзможно, но математически не е изключено. 

 
Фигура 23. Скоростно поле в края на сушилния процес [m/s] 
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На Фиг. 49 са представени графично граничните условия за моделиране на масообмена по (5.4 

- 5.6). 

 
Фигура 24. Изменение на изкуствената плътност на топлинния поток с абсолютната влажност 

при различни зависимости за II период на сушене 

При прилагане на уравнениe (5.5) при степенен показател n=0,4 и (5.3) са получени крайни 

влажности, при които разликата между количеството вода, изпарено по данни от модела се 

различава с 4 % от реалното. 

При компютърните симулации на нестационарните процеси при изсушаване на телата е 

установено, че напреженията нарастват през I период на сушене и имат максимални стойности към 

неговия край. Това потвърждава опасността от поява на пукнатини през този период. 

На Фиг. 53-56 е представена информация за влажността и напрегнатото състояние на 

изсушаваните тела в средата на I период на сушене. От Фиг. 54 са видни градиентите на влажността. 

Зоните с максимални градиенти са зони с максимални напрежения (Фиг. 56). От Фиг. 55 се вижда и 

неравномерната деформация на телата. Тя е максимална в по-сухите части и е минимална в близост 

до повърхностите, където изделията контактуват с транспорта. 

 

 

 

 

 

  

Фигура 25. Абсолютна влажност в средата 

на I период на сушене, [%] 

Фигура 26. Влажностен градиент в средата 

на I период на сушене, [%/m] 
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Фигура 27. Деформации в средата на I 

период на сушене, [m] 

Фигура 28. Напрегнато състояние в 

средата на I период на сушене. Първо главно 

напрежение [Ра] 

Зависимостите на якостите на огъване и на натиск на материала от влажността в края на I 

период на сушене са определени съгласно експериметалните изследвания, представени на Фиг. 33 

и 34: 

Якост на огъване: 

𝐹𝑐𝑓 = (96,4𝑊
4 − 6706,8𝑊3 + 160955,5𝑊2 − 1605642,9𝑊 + 7249833,5). 10−6, [MPa] 

  (5.7) 

Якост на натиск:  

𝐹𝑐 = (−13541 ln𝑊 + 480919). 10−6, [MPa]    (5.8) 

За по-точен анализ в програмна среда ANSYS за всеки възел от мрежата от крайни елементи 

е изчислена якостта на опън и на натиск чрез възловите стойности на влажността. На тази база е 

определена разликата между максималните напрежения, получени при числените симулации и 

съответните якости. Това е направено за всички записани моменти от процеса на сушене. На Фиг. 

57-64 са представени за момент от процеса на сушене с максимални напрежения влажностното поле, 

градиентите на влага, напреженията на опън и натиск в материала, съответните якости и разликите 

между якостите и напреженията. Якостите на натиск са отрицателните стойности на I главно 

напрежение, якостите на опън – положителните стойности. От долните фигури е видно, че 

напреженията са максимални в областите с максимални влажностни градиенти, но те 

(напреженията) са по-малки от съответните якости. Колкото по-голяма е разликата между 

локалните напрежения и якости, толкова по-малка е вероятността за възникване на дефекти в тези 

части на изделието. 

 
 

Фигура 29. Поле на абсолютната влажност в 

момент, отговарящ на 81% от I период на сушене 

[%] 

Фигура 30. Градиент на влажността в момент, 

отговарящ на 81% от I период на сушене [%/m] 
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Фигура 31. Напрежения на натиск в момент, 

отговарящ на 81% от I период на сушене [Pa] 

Фигура 32. Якост на натиск в момент, отговарящ 

на 81% от I период на сушене [Pa] 

  

Фигура 33. Разлики между якостта и напрежението 

на натиск в момент, отговарящ на 81% от I период 

на сушене [Pa] 

Фигура 34. Напрежения на опън в момент, 

отговарящ на 81% от I период на сушене [Pa] 

  

Фигура 35. Якост на огъване в момент, отговарящ 

на 81% от I период на сушене [Pa] 

Фигура 36. Разлики между якостта на огъване и 

напреженията на опън в момент, отговарящ на 

81% от I период на сушене [Pa] 

От горните фигури е видно, че напреженията на натиск са локализирани във влажните области 

на материала, а тези на опън са в повърхностните слоеве, които изсъхват с по-голяма скорост и се 

свиват по-бързо. Якостите са по-високи в изсушените области, съгласно проведените експерименти 

и изведените зависимости, и при всички случаи надвишават съответните напрежения. Разликата 

между якостите и напреженията нараства след I период на сушене, тъй като напреженията 

намаляват.  

Направените сравнения показват, че при симулирания режим липсват предпоставки за 

дефекти в изделията. Това е установено за всички симулирани режими на изсушаване на изделието 

при граничните условия, съгласно (5.5) и (5.6), и съответства на почти нулевия брак при 

поддържания режим в промишлената инсталация. 
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Валидиране на математичните модели 

За валидиране на математичните и симулационни модели, освен сравнението между крайните 

изчислени и поддържани в предприятието абсолютни влажности (4% разлика) и габаритни размери 

на телата (2%) е необходимо да се направи съпоставка между кинетичните криви на сушене, 

поддържани в сушилните и получените от модела. Те представляват изменението на средните 

влажности на изделието с времето. Изменението на средните влажности на изделията с времето в 

промишления агрегат могат да се определят на база на поддържаните сушилни режими. По-долу е 

разработена методика за определяне на това изменение за противотокови тунелни сушилни с 

непрекъснато действие с разсредоточено подаване на сушилен агент по дължина на канала. Тази 

методика представлява изчислителен алгоритъм, който се основава на уравнения (1.80 и 1.81). 

Масовият дебит на излъханата вода �̇�п  в тунелните сушилни, подаван разсредоточено по 

дължина на канала е: 

�̇�п = ∑ �̇�сух г.𝑖∆𝑥𝑖
𝑛
𝑖=1   , [kg/s]     (5.9) 

където: n e общия брой на входовете на сушилния агент �̇�сух г.𝑖 масов дебит на сухия газ на i-тия 

вход на сушилнята, [kg/s]; ∆𝑥𝑖 e изменението на влагосъдържанието му, [kg/kg]: 

∆𝑥𝑖 = 𝑥изх − 𝑥вх,𝑖, [kg/kg]     (5.10) 

В (5.10) 𝑥вх,𝑖 e влагосъдържанието сушилния агент на i-тия вход, a 𝑥изх e влагосъдържанието 

на изходящия поток на изхода на сушилнята, [kg/kg]. Номерът i=1 е за локация, съответстваща на 

първия вход на сушилния агент при изхода на продукцията, и i=n за изхода на сушилния агент при 

мокрите комини. 

При известни влагосъдържания и дебити при противотоково движение на сушилния агент и 

продукцията, локалната средна влажност Wl на изделията в зона на сушилнята преди k-тия вход на 

сушилния агент, ще се изчислява по формулата: 

𝑊𝑙 = 𝑊Н −
�̇�п∑ �̇�вх.𝑖∆𝑥𝑙

𝑘
𝑖=1

�̈�с
100, [%]    (5.11) 

∆𝑥𝑙 = 𝑥𝑙 − 𝑥вх,𝑖  , [kg/kg]     (5.12) 

където 𝑥𝑙 е влагосъдържанието на дължина l от входа на продукцията при поддържаните 

относителна влажност и температура, 𝑊Н - началната влажност, %, а �̇�с е масовият дебит на сухата 

продукция, [kg/s]. В (5.11) k е поредния номер на входящия поток при номериране от изхода към 

входа на сушилния канал по отношение на продукцията (k=1 за най-близкия да изхода на 

продукцията поток, k=n за най-близкия до входа на продукцията поток). 

На база на информацията за влагосъдържанието на сушилния агент (фиг. 24) и дебитите на 

отделните входове, по формула (5.11) е изчислена влажността на продукцията за локални области в 

сушилнята. Изменението на влажността по дължина на канала и с времето за изделията е сравнено 

с изменението на среднообемните им влажности, определени при моделните изследвания. Номерата 

на кривите на Фигура 66 съответстват на номера на свързаните с тях уравнения за граничните 

условия. Видно е, че влажността на изделията в сушилнята, определена по (5.11), в определени 

моменти от процеса се различава от влажностите, получени при различните числени симулации. 

Това може да се дължи на неточност при измерванията: сензорите са позиционирани в определени 

локации в канала, в които относителната влажност и температурата са различни от средните за 

съответните напречни сечения. За това говори и факта, че в края на процеса на база на измерванията 

са получени нереално ниски стойности на влажността.  

Изменението на среднообемната абсолютна влажност се различава несъществено при 

използваните линейни и нелинейни зависимости за връзката между масовия поток на излъханата 

влага и влажността на изделията. Но все пак нелинейните дават по-близки до реалните стойности 

резултати.  
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Фигура 37. Изменение на абсолютната влажност на изсушаваните тела с времето при реалния и 

моделираните режими 

При всички компютърни симулации скоростта на изменение на средната влажност за I период 

е по-висока от реалната. Т.е оценката за безопасното напрегнато състояние е валидна и се 

потвърждава и от реалната липсата на брак в сушилната инсталация. 

Чрез уравнения (5.9 - 5.11) и допълнителни термодинамични зависимости за процеси с влажни 

газове, могат да бъдат определени дебитите на съответните входове и влагосъдържанията по 

дължина на проекто-тунелни сушилни. Оттам при съблюдаване на правилата за поддържане на мек 

режим при по-висока скорост на сушилния агент през първи период на сушене, могат да бъдат 

уточнени относителната влажност и температурата, които трябва да бъдат поддържани в 

съответните зони, за да се постигне предварително уточнена чрез моделно изследване кинетична 

крива на сушене. 

Направените в тази част от дисертационния труд сравнения доказват, че съставените 

алгоритми за числени изследвания и анализи са валидирани и калибрирани, и могат да бъдат 

използвани: 

 уточняване на режими на сушене при сушилни на етап проектиране; 

 изследване на възможностите за интензификация на процеса на сушене при 

работещи инсталации. 
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ГЛАВА 6. ИЗСЛЕДВАНЕ НА ВЪЗМОЖНОСТИТЕ ЗА ИКОНОМИЯ НА 

ЕНЕРГИЯ ЧРЕЗ РЕДУЦИРАНЕ НА ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТТА НА 

СУШЕНЕ 

6.1. Реорганизация на сушилния режим 

След разговор с отговорния персонала на предприятието е възприето да се проведат 

изследвания при намаляване на времето за пробутване на вагоните през сушилните канали с 1 

минута. Тази промяна води до редуциране на сушилния процес със 7,7%. Възприето е поддържаните 

температурни и влажностни режими по дължина на каналите да се запазят. Промяната налага 

увеличаване на масовия дебит на сушилния агент и на скоростта му, които се определят от 

материален баланс на инсталацията. Балансовите изчисления, свързани с промяната са представени 

в Глава 6, точка 6.3. 

6.2. Моделиране и компютърно симулиране на влагомеханичните процеси в изделията при 

редуцирания режим на сушене 

На база на методиката за определяне на граничните условия, представена в Глава 2. е 

определена плътността на масовия поток, излъхван от изделията след редуциране на режима през I 

период на сушене. Чрез нея и при приемането за нелинейна зависимост между количеството на 

излъхвана влага и времето през II период на сушене, съгласно (5.6) е определена функцията на 

изкуствената плътност на масовия поток изпарена вода след промяната (фиг. 68). От фигурата е 

видно, че разликата между 𝑞𝑎𝑟𝑡̇  преди и след промяната изчезва през II период на сушене. Предвид, 

че изделията се свиват през I период и тогава има опасност за дефектирането им моделирането на 

влагомеханичните процеси за този период е достатъчно за оценка на риска за поява на брак. Но тъй 

като изследваните изделия са със сложна геометрия и периодите на сушене протичат по различно 

време в отделните им области, чрез граничните условия от фиг. 68 е проведено числено изследване 

на процесите за целия редуциран период. И тук максималните напрежения и деформации в 

изделията са установени през I период на сушене. На долните фигури са представени влажностния 

градиент и разликите между якостите и напрежения. Анализът показва, че и след редуциране на 

продължителността на процеса със 7,7% якостите надвишават съответните напрежения. 

Следователно скъсяването на сушилния режим няма да доведе до дефекти в изделията. 

 

 
Фигура 38. Изкуствена плътност на топлинен поток за моделиране на масообмена по аналогия 

на топлообмена 
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Фигура 39. Градиент на влажността в 

момент, отговарящ на 81% от I период на 

сушене [%/m] 

Фигура 40. Разлики между якостта и 

напрежението на натиск в момент, 

отговарящ на 81% от I период на сушене [Pa] 

 
Фигура 41. Разлики между якостта на огъване и напреженията на опън в момент, отговарящ 

на 81% от I период на сушене [Pa] 

На Фиг. 77 е представено изменението на средните абсолютни влажности в изделията, 

получени при числено симулиране на процеса на сушене преди и след редуциране на 

продължителността му. От фигурата е видно, че крайната средна влажност на изделията в края на 

процеса след промяната е сравнително по-голяма от влажността, преди промяната. Разликата е 

незначителна и вероятно се дължи на несъвършенствата на математични модел, който позволява в 

края на процеса на сушене в някои възли от изчислителната мрежа да се получат отрицателни 

стойности на влажността. Физически това е невъзможно, но математически не е поставено 

ограничение за получаване на отрицателни стойности. В тези възли поради несъвършенство на 

граничните условия, изделието се „овлажнява“, а не се „изсушава“. Това несъвършенство може да 

бъде коригирано при бъдещи изследвания, но в случая не е направено, тъй като фокусът на 

изследванията са периодите, през които има опасност от дефективане на изделията, а такава 

опасност за края на процеса липсва. Освен това при термодинамичните изчисления на сушилния 

процес, представени в предходната част на главата, дебитът на сушилния агент е изчислен така, че 

да бъде достатъчен за изсушаване на изделията при запазване на температурите му при подаване в 

инсталацията. 

Представените в тази част на дисертационния труд изследвания потвърждават, че режимът на 

сушене в промишлената инсталация може да бъде редуциран със 7,7% без опасност за дефектиране 

или непълно изсушаване на изделията. 
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Фигура 42. Кинетични криви на сушене преди и след редукция на процеса 

6.3. Анализ на енергийният ефект от редуциране на продължителността на сушилния процес 

Възможността за икономия на енергия е изследвана чрез материален и топлинен баланс на 

инсталацията. 

Относителната редукция на продължителността на сушилния процес се определя по: 

∆𝜏̅̅ ̅ =
𝜏−𝜏′

𝜏
      (6.1) 

където 𝜏  и 𝜏′ са времената на пробутване на вагоните преди и след редукция на сушилния процес, 

[min]. 

От (6.1) интервалът на пробутване на вагоните след промяната е: 

𝜏′ = (1 − ∆𝜏̅̅ ̅). 𝜏, [min]       (6.2) 

Броят вагони, пробутвани за 1 час, съответно преди и след промяната са: 

𝑁ℎ =
60

𝜏
, [брой/час]       (6.3) 

𝑁ℎ
′ =

60

𝜏′
=

60

(1−∆𝜏̅̅̅̅ ).𝜏
=

𝑁ℎ
(1−∆𝜏̅̅̅̅ )

, [брой/час]     (6.4) 

Масовите дебити на сухата и на влажната продукция след промяната са: 

�̇�C
′ =

𝐺𝐶.𝑁ℎ

3600.(1−∆𝜏̅̅̅̅ )
=

�̇�C

1−∆𝜏̅̅̅̅
 [kg/s]      (6.5) 

�̇�B
′ =

𝐺𝐵 .𝑁ℎ

3600.(1−∆𝜏̅̅̅̅ )
=

�̇�B

1−∆𝜏̅̅̅̅
 [kg/s]      (6.6) 

В (6.5) и (6.6) 𝐺𝐶 и 𝐺𝐵 са масите на сухата и влажната продукция, наредена върху транспорта. 

Те не се променят. �̇�с и �̇�в са масовите дебити на сухата и влажната продукция преди 

промяната. 

Количеството на изпарената вода след промяната е: 

�̇�п
′ =

�̇�п

1−∆𝜏̅̅̅̅
      (6.7) 

където �̇�П е масовият поток на изпарената вода преди промяната. 

Ако се запазят процесите, изобразени на Фиг. 20, масовият дебит на сухият сушилен агент ще 

бъде: 

�̇�сух.г
′ =

�̇�сух.г

1−∆𝜏̅̅̅̅
      (6.8) 

При настоящето предложение за промяна ∆𝜏̅̅ ̅ = 0,077 (7,7%), а множителят, с който се 

увеличават дебитите на продукцията и на сушилния агент е 
1

1−∆𝜏̅̅̅̅
= 1,083. Т.е. тези дебити са с 8,3% 

по-големи след скъсяване на сушилния процес със 7,7%. 



31 

 

С 8,3% ще се увеличат и масовият дебит на транспорта и на продукцията, която се изпича в 

пещите. При запазване на температурната крива в пещта, масовият дебит на въздуха, охлаждащ 

продукцията в охладителната й зона също ще се увеличи с 8,3%.  

Масовият дебит на въздуха, охлаждащ продукцията и транспорта след сушене в 

допълнителния канал към сушилнята не се променя поради техническа невъзможност. Това води до 

увеличение на температурата му на изхода от канала с 4К. Тази разлика се получава от топлинен 

баланс на допълнителния канал и е отразена в топлинния баланс. 

Разходът на гориво и специфичният разход на гориво се определят от (6.10) и (6.11) чрез 

топлинен баланс с отчитане на промените. Топлинният баланс в обобщена форма за промишлената 

инсталация съгласно балансовата повърхнина на фиг. 18 е: 

𝐵′̇ . (𝑄𝑃
д + 𝑐г. 𝑡г + 𝑉𝛼 . 𝑐в−х. 𝑡в−х) + �̇�ок

′. 𝑐ок. 𝑡ок + �̇�охл
′. 𝑐охл. 𝑡охл + �̇�рек. 𝑐рек. 𝑡рек

′ = �̇�ПР
′. 𝑐ПР. ∆𝜃 +

�̇�ТР
′. 𝑐ТР. ∆𝑡ТР + �̇�сух.г

′. ℎ1+𝑥 + 𝑄О̇ + 𝑄�̇�     [kW]  (6.9) 

𝐵′̇ =
�̇�ПР

′.𝑐ПР.∆𝜃+�̇�ТР
′.𝑐ТР.∆𝑡ТР+�̇�сух.г

′.ℎ1+𝑥

(𝑄𝑃
д
+𝑐г.𝑡г+𝑉𝛼.𝑐в−х.𝑡в−х)

−
�̇�ок

′.𝑐ок.𝑡ок+�̇�охл
′.𝑐охл.𝑡охл+�̇�рек.𝑐рек.𝑡рек

′

(𝑄𝑃
д
+𝑐г.𝑡г+𝑉𝛼.𝑐в−х.𝑡в−х)

 + 

+
𝑄О̇+𝑄�̇�

(𝑄𝑃
д
+𝑐г.𝑡г+𝑉𝛼.𝑐в−х.𝑡в−х)

      [m3/s]                            (6.10) 

𝑏′ =
�̇�ПР

′. 𝑐ПР. ∆𝜃 + �̇�ТР
′. 𝑐ТР. ∆𝑡ТР + �̇�сух.г

′. ℎ1+𝑥

�̇�с
. ′. (𝑄𝑃

д + 𝑐г. 𝑡г + 𝑉𝛼 . 𝑐в−х. 𝑡в−х)
−
�̇�ок

′. 𝑐ок. 𝑡ок + �̇�охл
′. 𝑐охл. 𝑡охл + �̇�рек. 𝑐рек. 𝑡рек

′

�̇�с
. ′. (𝑄𝑃

д + 𝑐г. 𝑡г + 𝑉𝛼 . 𝑐в−х. 𝑡в−х)
+ 

+
𝑄О̇+𝑄�̇�

�̇�с
. ′.(𝑄𝑃

д
+𝑐г.𝑡г+𝑉𝛼.𝑐в−х.𝑡в−х)

   [kJ/kg суха маса]                            (6.11) 

От уравнение (6.10) е изчислен разхода на гориво 𝐵′̇ . Той е по-голям с 8,3% от настоящият. 

Приходните и разходните пера на топлинния баланс след промяната са представени на фиг. 78. 

В уравнение (6.11) в първите два члена масовите дебити в числителите и знаменателите са 

получени чрез умножение на настоящите поддържани разходи с еднакъв множител:  
1

1−∆𝜏̅̅̅̅
   (равен 

на 1,083 в случая). Този множител се съкращава и стойността на двата члена се запазва. Третият 

член е по-малък от същия преди промяната със 7,7%, тъй като топлините загуби през ограждащите 

елементи 𝑄О̇ и топлините загуби от излъчване през отвори 𝑄�̇� се разделят на по-голям масов дебит 

на продукцията. Но неговата стойност е многократно по-ниска от първите два члена, тъй като 

загубите през ограждащите елементи и от излъчване са приблизително 4% от общите загуби и 

разходи, и редукцията на специфичния разход на енергия е незначителна. 

При сравнение на специфичните разходи на топлина преди промяната (Табл. 9) и след 

промяната (Табл. 10) е видно, че намалението на специфичният разход на гориво след скъсяване на 

сушилния процес е 0,23%. Следователно редуцирането на продължителността на процеса със 7,7% 

при анализираните промишлени сушилни инсталации може да се приеме за енергоспестяваща 

мярка, съгласно правилата за оценка на енергийните спестявания в ЗЕЕ на Република България, но 

с незначителен енергиен ефект. Практиката показва, че по европейски и национални програми се 

финансират енергоспестяващи дейности и инвестиции, които водят до намаление на специфичния 

разход на енергия с минимум 5%. Но тъй като тази мярка не изисква допълнителни инвестиции, в 

случай, че може да се реализира без дефекти в изсушаваните изделия тя е рентабилна и приложима 

при необходимост от повишаване на производителността на предприятието. 
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Таблица  5 Специфични разходи и загуби на топлина, след редуциране на продължителността на сушилния процес, отнесени към масата на 

сухата, влажната продукция и изпарената вода 

Специфични количества топлина 

  kJ/kg 

влажна 

маса 

kJ/kg 

изпарена 

вода 

kJ/kg 

изсушена 

маса 

kWh/kg  

влажна 

маса 

kWh/kg 

изпарена 

вода 

kWh/kg 

изсушена 

маса 

kCal/kg  

влажна 

маса 

kCal/kg 

изпарена 

вода 

kCal/kg 

изсушена 

маса 

Специфична топлина, изнасяна с влажния въздух 

от каналите 

240,927 1161,392 303,988 0,067 0,323 0,084 57,544 277,394 72,606 

Специфична топлина за изпарение на водата от 

продукцията 

515,400 2484,490 650,303 0,143 0,690 0,181 123,101 593,410 155,322 

Специфична топлина за нагряване на изсушената 

продукция 

51,506 248,287 64,988 0,014 0,069 0,018 12,302 59,302 15,522 

Специфична топлина за нагряване на транспорта 15,545 74,936 19,614 0,004 0,021 0,005 3,713 17,898 4,685 

Загуби на топлина през ограждащите елементи на 

генераторите 

2,038 9,822 2,571 0,001 0,003 0,001 0,487 2,346 0,614 

Загуби на топлина в околната среда през 

ограждащите елементи 

12,874 62,061 16,244 0,004 0,017 0,005 3,075 14,823 3,880 

Загуби на топлина от излъчване през отвори 0,073 0,352 0,092 0,00002 0,00010 0,00003 0,017 0,084 0,022 

Загуби на топлина през стените на газоходите 16,305 78,600 20,573 0,005 0,022 0,006 3,894 18,773 4,914 

Сума на разходите 854,669 4119,941 1078,374 0,237 1,144 0,300 204,134 984,031 257,565 
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ГЛАВА 7. АЛГОРИТМИЗИРАНО ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ЕФЕКТИВНИ 

РЕЖИМИ НА СУШЕНЕ НА ТЕЛА СЪС СЛОЖНА ГЕОМЕТРИЯ В 

ПРОМИШЛЕНИ УСЛОВИЯ 
Чрез кинетичните пресмятания на сушилните инсталации се определят достатъчните условия 

за провеждане на сушилните процеси при реални условия [Невенкин, 1986]. Възможни са две 

задачи: 

- проектна: определя се времето за сушене (дължината на сушилните канали) при зададени 

начални и крайни параметри на материала; 

- проверочна: определя се количеството на изпарената влага при зададено време за сушене. 

В промишлените агрегатите за изсушаване на силикатни изделия параметрите на сушилния 

агент се променят спрямо материала. Това се налага от необходимостта за поддържане на мек режим 

през първи период на на сушене. Тези особености затрудняват пресмятането на процеса в реални 

условия. В специализираната литература са известни различни методи на пресмятане, но все още не 

е намерен универсален метод, който да удовлетворява всички изисквания и да важи за всички 

сушилни [Невенкин, 1986]. 

Предложените в настоящият труд модели за числено симулиране на влаго-механичните 

процеси могат да бъдат използвани за проверочни и проектни задачи като: 

- анализ на проблеми и на възможностите за интензификация на съществуващи сушилни 

процеси;  

- реорганизация на сушилни режими при смяна на асортимента при действащи сушилни; 

- организация на сушилния режим при проекто-сушилни. 

Необходимата първоначална информация при трите вида анализи е: 

- абсолютни влажности: Wн - начална (формовъчна), Wк - критична; Wр –равновесна влажност 

на продукцията, [%]. Крайната влажност на изсушената продукция се приема да е равна на 

равновесната. 

- Gу - годишна производителност, [t/год]; �̇�с - масов дебит на сухата продукция, [kg/s]; 

- експериментално определени зависимости на физико-механичните характеристики от 

влажността (влагосъдържанието) на влажния материал след формуването на изделията с вакуум-

преса: модул на еластичност, коефициент на Поасон, плътност, относителна линейна свиваемост, 

коефициент на масова дифузия, якост на натиск и огъване, специфичен топлинен капацитет на 

сухата маса.  

7.1. Сушилни инсталации в процес на експлоатация 

Приложимостта на моделите при действащи сушилни инсталации е демострирана в Глава 5 и 

6 и на фиг. 79. За решаване на проверочни и проектни задачи в тези случаи е необходима и 

допълнителна информация относно сушилните режими – техническа документация, огледи, 

натурни измервания. На фиг. 79 е илюстрирана последователността на изследователските стъпки 

посредствам блок-схема. 

7.2. Проектни сушилни инсталации 

Оразмеряването на сушилните режими при проектни инсталации при използване на 

съставените модели може да бъде направено, като се следват долуизброените стъпки. 

1) Определяне на масовия дебит на изпарената вода през сушилния процес: 

�̇�п = 
𝑊н−𝑊р

100
�̇�𝑐   [kg/s]    (7.1) 

2) Определяне на масовия дебит на изпарената вода през I и II период на сушене 

�̇�п𝐼 = 
𝑊н−𝑊к

100
�̇�𝑐  [kg/s]    (7.2) 

�̇�п𝐼𝐼 = 
𝑊к−𝑊р

100
�̇�𝑐  [kg/s]    (7.3) 

3) Избор на температурна крива и крива на относителната влажност при безразмерна дължина 

на канала (безразмерно време). 

Изборът на температурни и влажностни криви се основава на добри практики, наличието на 

отпадъчна топлина, енергоносители и изисквания за мек режим през първи период на сушене. По 
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дължина на сушилния тунел, съответстваща на първия период на сушене, температурата на 

сушилния агент е сравнително ниска (от 40 на входа на продукцията до 60°С на края на I период), 

относителната влажност е висока (от 80 % на входа до 60 % на края на I период) и потенциалът на 

сушене трябва е сравнително нисък (до 10 К). Чрез температурата и относителната влажност се 

определят (изчисляват) локалните влагосъдържания. Практиката показва, че при проектиране и 

настройка на САР продължителността на първи и втори период на сушене се приема за равна (фиг. 

10 и 80). След първоначалните моделни анализи първоначалните температурни и влажностни криви 

могат да бъдат уточнени.  

На практика кривите на влажността и температурата не са гладки като на фиг. 80. Те се колебаят 

около зададените стойности, следвайки процесите с влажния сушилен агент. В точките на подаване 

в канала и смесване сушилният агент е с по-висока температура и по-ниска относителна влажност 

и влагосъдържание. При движението си през продукцията се насища по линия, съответстваща на 

локалния ъглов мащаб и преди поредния вход е с по-ниска температура и по-високо 

влагосъдържание. Освен това кривите се колебаят и между две пробутвания на сушилните вагони. 

Това е потвърдено и от натурните измервания чрез сензори за температура и относителна влажност, 

прикрепени към изделие в конкретен вагон. Детайли относно тези колебания предвид 

разположението на сензорите в сушилния канал са разгледани при стъпка 20 от този изчислителен 

ред. 

4) Избор на транспорт и плътност на нареждане на продукцията. Определяне на напречните 

размери на сушилните тунели. 

5) Изчисление на светлото сечение на редалката 𝐹св, [m
2]; 

6) Изчисление на масовите дебити на сухия сушилен агент на входа на зоната за I-ви етап на 

сушене и на изхода на сушилния канал: 

�̇�сух г.
гр

= (𝑥гр − 𝑥вх)�̇�п𝐼𝐼, [kg/s]     (7.4) 

�̇�сух г.
изх = (𝑥изх−𝑥гр)�̇�п𝐼𝐼, [kg/s]     (7.5) 

В горните изрази с индекси „вх“, „гр“ и „изх“ са означени параметрите на сушилния агент 

преди входа в тунела, границата между зоните в тунела, съответстващи на първи и втори период на 

сушене и изхода на сушилнята (Фиг. 79). 

 

Фигура 43 Примерни температурни и влажностни криви и разсредоточено подаване на сушилен 

агент 

7) Изчисление на скоростта на сушилния агент на входа в зоната за I-ви етап на сушене и на 

изхода на сушилния тунел: 

𝑤гр =
�̇�сух г.
гр

(1+𝑥гр)

𝐹св.𝜌гр
, 𝑤изх =

�̇�сух г.
изх (1+𝑥изх)

𝐹св.𝜌изх
,  [m/s]   (7.6) 

където 𝜌гр и  𝜌изх са съответните плътности на влажния сушилен агент, [kg/m3] 
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8) Изчисление на кинематичния вискозитет и коефициента на дифузия на въздухо-парната 

смес на сушилния агент на входа в зоната за I-ви етап на сушене и на изхода на сушилния 

тунел. 

9) Изчисление на критериите на Рейнолдс, Гухман и Прандтл за входа в зоната за I-ви етап на 

сушене и на изхода на сушилния тунел  

10) Изчисление на критерия на Нуселт за входа в зоната за I-ви етап на сушене и на изхода на 

сушилния тунел по (2.15) 

11) Изчисление на коефициента на масопренасяне по (2.16) и на интензивността на сушене 

(плътността на масовия поток на изпарената влага) по (2.14) за входа в зоната за I-ви етап на 

сушене, изхода на сушилния тунел и средноаритметичната стойност на интензивностите �̇�Д𝐼, 

[kg/(m2s)] 

12) Определяне на продължителността на първи период на сушене: 

𝜏𝐼 =
𝑚п

𝐹.�̇�Д𝐼
, [s]       (7.7) 

където mп [kg] и F [m2]за съответно масата на излъханата вода от едно изделие и средната и 

масобменяща повърхност. 

13) Определяне на продължителността на сушене τII чрез през II период чрез �̇�Д𝐼 при използване 

на линейна (4.6) или нелинейна зависимост.  

Например при използване на (5.5) интензивността на сушене за двата периода е: 

�̇�Д𝐼 = {

�̇�Д𝐼 = 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡. при 𝑊 ≥ 𝑊К (нулев и първи период)

�̇�Д𝐼 (
𝑊р−𝑊

𝑊𝑘−𝑊р
)
𝑛

при 𝑊 < 𝑊𝐾  (втори период )
  (7.8) 

Численото симулиране на �̇�Д𝐼 (
𝑊р−𝑊

𝑊𝑘−𝑊р
)
𝑛

 при вариране на степенния показател n и W в интервала 

между критичната и равновесната стойност чрез позволява графично определяне на 

продължителността на втори период на сушене τII. При използване на линейна зависимост за 

интензивността на сушене от влажността, τII може да се определи по (1.43). 

14) Определяне капацитета на тунелните сушилни, броя на вагоните в сушилните, дължината 

на тунелите, скоростта на движение на транспорта и материала и други експлоатационни 

параметри по (1.57-1.63) 

15) Материален и топлинен баланс на тунелната сушилня. Изчисление на разходите на топлина 

за нагряване на транспорта, продукцията и загубите в околната среда от топлинен баланс на 

сушилнята. 

16) Определяне на общия ъглов коефициент на процеса чрез топлинните загуби: 

∆=
∆ℎ

∆𝑥
=

∑�̇�ЗАГ

�̇�П
      (7.9) 

17) Генериране на симулационен модел и компютърно симулиране на влаго-механичните 

процеси в изсушаваните изделия чрез развитите в настоящия труд модели (блокът за 

мултифизично моделиране на фигури 80 и 81)  

18) Анализ на възможностите за дефектиране на изделията чрез сравнение на локалните 

стойности на първо главно напрежение на опън и натиск със съответните якости. 

19) Корекция на режима при необходимост в направление „смекчаване“ и удължаване на 

сушилния режим през първи период (стъпка 3 в настоящия алгоритъм). Преизчисление на 

сушилния режим и повторно симулиране на процесите (стъпки 4 – 18) до получаване на 

положителни разлики между съответните якости и абсолютните стойности на съответните 

напрежения до цялото анализирано пространство на изделията.  

20) Определяне на кинетична крива на сушилния процес (изменение на средната влажност на 

продукцията с времето и по дължината на тунела) на базата на резултатите от компютърните 

модели. 
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21) Термодинамични изчисления за определяне на масовите потоци и температурите на 

сушилния агент на входа на тунелната сушилня. 

Определянето на масовите дебити и параметрите на сушилния агент на входовете на 

сушилния тунел при разсредоточено подаване може да стане съгласно долуописания изчислителен 

ред. За целта с i = 1, 2 … n-1 е означен поредния номер на входа на сушилен агент, като броенето 

започва от изхода към входа на продукцията (както е на Фиг. 79). С номер n се означава изхода на 

сушилния агент 

Количествата на изпарената вода от продукцията между 2 входа i и i+1 е: 

�̇�п
𝑖,𝑖+1 = 

𝑊𝑖+1−𝑊𝑖

100
�̇�с, [kg/s]      (7.10) 

Като сумарното количество изпарена вода е: 

�̇�п = ∑ �̇�п
𝑖,𝑖+1𝑛

𝑖=1 , [kg/s]      (7.11) 

Масовите дебити на i-тия вход на сушилния агент �̇�сух г.
𝑖  се определят от: 

�̇�сух г
1 = �̇�п

1,2(𝑥2
∗ − 𝑥вх,1), [kg/s]     (7.12) 

�̇�сух г
2 = �̇�п

2,3(𝑥3
∗ − 𝑥2 ) − �̇�сух г

1 , [kg/s]     (7.13) 

�̇�сух г
𝑖 = �̇�п

𝑖,1+1(𝑥1+1
∗ − 𝑥𝑖) − ∑ �̇�сух г

𝑖−1
1 , [kg/s]    (7.14) 

където 𝑥𝑖
∗ e влагосъдържанието на сушилния агент в тунела непосредствено преди i-тия вход, а 𝑥𝑖 е 

влагосъдържанието на смесения сушилен агент след i-тия вход, [kg/kg].  

Зададеното влагосъдържание (съответстващо на зададената температура и относителна 

влажност може да отговаря на средноаритметичното между 𝑥𝑖
∗ и 𝑥𝑖−1 , или да е равно на 𝑥𝑖

∗. В 

първият случай сензорите за температура и относителна влажност от системата за автоматично 

регулиране може да се поставят между 2 точки на подаване на сушилен агент, като зададената 

температура е по-висока, а относителната влажност – по-ниска. Във втория случай сензорите се 

разполагат непосредствено преди входовете на сушилния агент по посока на движението му (но 

извън зоната на смесване), а контролираните параметри съответстват на овлажнения сушилен агент.  

Параметрите на смесения сушилен агент след i-тия вход трябва да се определят така, че след 

овлажняването му предвид ъгловия коефициент да се получат необходимите относителни 

влажности, температури и влагосъдържания: 

𝑥𝑖 =
𝑥𝑖
∗∑ �̇�сух г

𝑖−1
1 +𝑥вх,𝑖�̇�сух г

𝑖

∑ �̇�сух г
𝑖−1
1 +�̇�сух г

𝑖     (7.13) 

ℎ𝑖 =
ℎ𝑖
∗∑ �̇�сух г

𝑖−1
1 +ℎвх,𝑖�̇�сух г

𝑖

∑ �̇�сух г
𝑖−1
1 +�̇�сух г

𝑖     (7.14) 

където ℎ𝑖
∗ е специфичната енталпия на сушилния агент непосредствено преди i-тия вход в сушилния 

канал, а ℎвх.𝑖 е специфичната енталпия в газохода преди i-тия вход, [kg/kg]. Тя трябва да бъде такава, 

че специфичната енталпия на смесения сушилен агент ℎ𝑖 да е свързана със специфичната енталпия 

след овлажняването му при ъгловия мащаб 𝛥: 

ℎ𝑖+1
∗ = ℎ𝑖 − 𝛥ℎ = ℎ𝑖 − 𝛥. ∆𝑥 = ℎ𝑖 − 𝛥. (𝑥1+1

∗ − 𝑥𝑖)  (7.15) 

От тук:  

ℎ𝑖 = ℎ𝑖+1
∗ + 𝛥. (𝑥1+1

∗ − 𝑥𝑖)    (7.16) 

Тогава специфичната енталпия на сушилния агент на входа на съответния канал е: 

ℎвх.𝑖 =
ℎ𝑖∑ �̇�сух г

𝑖
1 −ℎ𝑖

∗∑ �̇�сух г
𝑖−1
1

�̇�сух г
𝑖     (7.17) 

Посредством ℎвх.𝑖 и 𝑥вх.𝑖 се определя температурата на сушилния агент преди съответния вход: 

𝑡вх,𝑖 =
ℎвх,𝑖−𝑥вх,𝑖𝑟

𝑐с.в+𝑥вх,𝑖𝑐п
    (7.18) 

Дебитът и температурата на сушилния агент на входа на сушилните се осигуряват от 

генераторите за топъл въздух чрез регулиране на разхода на гориво и смесване на горещите газове 

с в-х от околната среда. На входа на всеки канал се поставят клапи, чиято степен на отваряне се 
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регулира на базата на сравнения между предварително програмирани стойности, съответстващи на 

кривите и текущите стойности.  

Последователността от стъпки 1-22 е илюстрирана в стегнат вид на Фиг. 81. 

 

Фигура 44. Алгоритъм за моделни анализи на съществуващи сушилни режими и на 

възможностите за повишаване на ефективността им 
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Фигура 45 Алгоритъм за приложение на съставените модели при определяне на ефективни 

режими на сушене на етап проектиране 
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ИЗВОДИ И ОБОБЩЕНИЯ 
1. При изсушаване на колоидни капилярно–порести материали възникват пластични, 

термични деформации и деформации вследствие изпарението на течната вода от капилярите в 

материала. Експериментално е потвърдено, че последните деформации са преобладаващи при 

промишлено изсушаване на строително-керамични изделия и зависят предимно от нестационарните 

влажностни градиенти в изсушаваните среди. 

2. При сушене на изделия с различна степен на масивност в отделните геометрични части 

полетатата на влажността и на градиентите й са неравномерни. Установено е, че при сушене на 

изследваните строително-керамични изделия влажностните градиенти в повърхностните слоеве 

надвишават стократно градиентите в средните области на стените. Това води до възникване на по-

високи механични напрежения през I период на сушене, които могат да доведат до дефекти в 

изделията в случай, че надвишат якостта на материала при съответната влажност. 

3. Съвременните технически възможности позволяват осигуряване на равномерна обтекаемост 

на изсушаваните тела в промишлените сушилни уредби. Следователно основен фактор, влияещ 

върху неравномерните и нестационарни влажностни полета и градиенти в изделията, е скоростта на 

изсушаване. От друга страна тази скорост и обратнопропорционалното на нея време за изсушаване 

са посочени в специализираната литература като основни фактори, подлежащи на регулиране с цел 

повишаване на енергийната ефективност и рентабилността на сушилните инсталации. Те зависят от 

организацията на сушилните режими, които подлежат на прецизно автоматично регулиране и 

контрол, в случай, че е налична достатъчна информация за правилното им провеждане.  

4. Ефективната организация на сушилния процес може да бъде определена по 

експериментален и изчислителен път. Експерименталните анализи изискват продължителни и 

енергоемки тестове със специализирани сушилни стендове, чиято рентабилност зависи от честотата 

на необходимостта от уточняване на сушилните режими. Изчислителните методи относно 

кинетиката на сушене в специализираната литература са удобни за ограничени групи от материали 

и геометрични форми, и често налагат допълнителни експерименти. От друга страна компютърното 

моделиране, основаващо се на числено решаване на частни диференциални уравнения по 

диференчни схеми позволява сравнително бързо симулиране на взаимносвързаните преносни и 

механични процеси в изсушаваните тела при вариране на различни фактори, влияещи върху 

процесите.  

5. В настоящата работа е предложен валидиран алгоритъм за математично моделиране и 

числено симулиране на нестационарните влаго-механични процеси и полета в конвективно 

изсушавани тела в промишлени условия. Той се основава на аналогията между влаго-механичните 

и термо-механичните процеси, на предварително зададена информация за променливите параметри 

на сушилните агенти, и на експериментално определени физико-механични свойства на 

изсушаваните среди като функция на влажността на материала.  

6. Ефективността на предложения алгоритъм е доказана чрез приложението му за анализ и 

интензифициране на процеса на сушене на строително-керамични изделия в едни от най-големите 

сушилни инсталации в нашата страна. В резултат са получени визуализации и анимации на 

нестационарните влажностни и механични полета в изсушаваните тела, които позволяват анализ на 

възможността за дефекти по време на поддържания сушилен процес и негов вариант с по-ниска 

продължителност. За целта чрез последваща обработка на резултатите са получени 

нестационарните разлики между локалните якости и съответните напрежения, чиито положителни 

стойности потвърждават липсата на дефекти при провежданите в предприятието сушилни режими 

и възможността за съкращаване на продължителността им с 7,7%. 

7. Чрез балансови анализи е установено, че съкращаването на сушилния процес в 

анализираната промишлена система няма да доведе до съществен енергиен ефект. Това се дължи на 

сравнително ниските топлинни загуби в околната среда през ограждащите елементи на сушилните 

и свързаните с тях агрегати. Но тъй като редуцирането на сушилния процес е енергоспестяваща 

мярка, която не изисква допълнителни инвестиции, реализирането й е рентабилно в случай на 

необходимост от повишаване на производителността на технологичната линия. 

8. Предложените концепции за моделни изследвания могат да бъдат приложени при решаване 

на проектни и проверочни задачи за определяне на ефективни режими на сушене на силикатни 

изделия в противотокови индустриални сушилни. За целта са обобщени алгоритмизирани 

процедури, включващи както разработените модели, така и допълващи ги инженерни методи, 

използвани при проектирането. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Ефективната организация на сушилните процеси в силикатните технологии включва 

взаимносвързани задачи от механиката на материалите, термодинамиката, топлопренасянето, 

масопренасянето, механиката на флуидите, материалознанието, приложната математика и 

информатика, генерирани от комплексния характер на разглежданите мултифизични процеси. 

Математичното моделиране, съвременните хардуерни системи и софтуерни среди позволяват 

вариантни решения с технико-икономически предимства и недостатъци.  

Предложените в настоящата работа модели са отворени за бъдещо развитие в посока: 

- търсене на нови подходи за подобряване на граничните условия на масопренасянето през 

втори период на сушене; 

- развитие на моделите за числено симулиране на термо-влаго-механичните процеси в 

изсушаваните среди; 

- комплексно моделиране и компютърно симулиране на процесите в газовите и твърдите 

изсушавани среди в сушилните; 

- предсказване на първоначалната форма на изделията след формоване посредством 

обръщане на посоката на моделираните процеси от изсушаване към овлажняване, и на 

посоката на гравитационните сили. 

Моделните анализи в настоящата работа и насоките за бъдещото развитие на 

изследователските резултати убедително показват силата и възможностите на математичното 

и компютърно моделиране при решаване на проблеми, свързани с повишаване на 

ефективността на промишлени агрегати и вземане на оптимални оперативни решения. 

 

НАУЧНИ И НАУЧНО-ПРИЛОЖНИ ПРИНОСИ 
1. Експериментално е доказана хипотезата за преобладаващото влияние на масопренасянето 

върху напрегнатото състояние на строително-керамични изделия при индустриално 

конвективно сушене. 

2. Съставени са и са валидирани математични модели и алгоритъм за числено изследване на 

взаимносвързаните масопреносни и механични процеси в капилярно-порести колоидни 

материали при конвективно сушене в промишлени сушилни при отчитане на организацията 

на сушилните режими и спецификата на процесите в изсушаваните тела. 

3. Установен е потенциал за редуциране на продължителността на сушене на керамични 

изделия в промишлена сушилня с 7,7 % при незначителна икономия на енергия чрез 

моделни изследвания на влаго-механичните процеси в материала и балансови зависимости. 

Този потенциал може да се реализира при необходимост от повишаване на 

производителността на керамичния завод. 

4. На база на разработените в настоящия труд концепции за числено симулиране на влаго-

механичните процеси в конвективно изсушавани изделия и за анализ на възможностите за 

технологичен брак са предложени алгоритмизирани процедури за решаване на проектни и 

проверочни задачи, свързани с ефективна организация на сушилните режими. 

 

ИНЖЕНЕРНО-ПРИЛОЖНИ ПРИНОСИ 
Установено е, че редуцирането на продължителността на сушилните процеси при 

индустриално конвективно сушене на керамични изделия увеличава консумираните енергийни 

мощности и не води до съществено намаление на специфичния разход на енергия и на 

енергоемкостта на изделията. Следователно: 

- увеличаването на продължителността на сушилните процеси с известен запас не е 

неефективно, стига да не доведе до съществено намаляване на производителността на 

технологичните линии; 

- като енергоспестяващи мерки трябва да се търсят решения за оползотворяване на топлината 

на изходящите газове от сушилните инсталации, тъй като тя е вторият по големина разход 

на енергия след разхода на енергия за изпарение на влагата. 
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