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СТАНОВИЩЕ 

върху дисертационен труд за придобиване на образователна и научна степен „доктор” 

Автор на дисертационния труд:  маг. инж. Боян Младенов Младенов 

Тема на дисертационния труд: ЕФЕКТИВНИ РЕЖИМИ НА СУШЕНЕ НА ТЕЛА СЪС 

СЛОЖНА ГЕОМЕТРИЯ 

Член на научно жури: проф. д-р инж. Нина Янкова Пенкова 

1. Удовлетворяване на минималните изисквания съгласно Правилника за 

придобиване на научни степени и заемане на академични длъжности в ХТМУ. 

Дисертационният труд на инж. Боян Младенов обхваща експериментални и моделни 

изследвания на мултифизични процеси в керамични изделия при индустриално сушене, въз 

основа на които са съставени алгоритми за предсказване и организиране на ефективни 

сушилни режими на тела със сложна геометрия при проектни и действащи инсталации. Такива 

комплексни изследвания на нестационарните влаго-механични процеси в изделия в 

промишлени сушилни инсталации не са публикувани досега. Получените резултати, модели и 

алгоритми надграждат световния опит в областта на сушилната техника и могат да бъдат 

използвани за решаване на серии от задачи като оптимизация на формата на изсушаваните 

тела, ефективни настройка и организация на сушилните режими, ефективни проектни 

решения. Част от изследванията са извършени при изпълнение на проекти по тематиката на 

дисертационния труд. 

В резултат на изследователската работа по дисертационния труд се задълбочиха 

теоретичните знания и уменията на докторанта в областта на промишлената топлотехника, 

приложната математика, математичното моделиране и компютърно симулиране на 

мултифизични процеси, лабораторните експерименти и анализи, натурните измервания в 

промишлени условия и енергийната ефективност. Това съответства на целите на обучението 

по докторската програма Промишлена топлотехника за получаване на образователната и 

научна степен „Доктор“.  
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По структура и съдържание дисертационният труд отговаря напълно на изискванията 

на Правилника за придобиване на научни степени и заемане на академични длъжности в 

ХТМУ. Той се основава на 4 публикации в реферирани издания с импакт ранг и 4 в 

национални реферирани издания. Резултати са представени на 3 международни конференции, 

5 национални конференции с международно участие, 5 постерни сесии и един семинар в 

областта на енергийната ефективност с ръководни лица и експерти от Винербергер Груп ООД. 

Постигнатите от инж. Б. Младенов образователни, изследователски резултати и 

приноси по темата на дисертацията, както и броят на публикациите надхвърлят минималните 

изисквания на Правилника за придобиване на научни степени и заемане на академични 

длъжности в ХТМУ. 

2. Актуалност на темата на дисертационния труд 

Сушилните инсталации в керамичната промишленост са сред основните консуматори 

на енергия, а изсушаваните тела преобладаващо са със сложна геометрия от гледна точка на 

теорията на топлопренасянето.  По време на сушилния процес в тях протичат взаимносвързани 

топлопреносни, масопреносни и механични процеси, които водят до обемно напрегнато 

състояние в изсушаваните среди. Познаването и предсказването на тези мултифизични 

процеси е важно за правилната организация на режимите в сушилните агрегати с цел 

енергийна и технологична ефективност. В съвременните производства на строителни, 

огнеупорни изделия, изделия от санитарен порцелан, техническа керамика и др. керамични 

технологии многократно в годината се променя асортимента по отношение на геометрията, а в 

някои случаи и материала. Това налага прецизиране на сушилните режими, което най-често се 

прави на базата на опита на отговорния персонал и е свързано с технологичен брак до 

определяне на правилните режимните параметри на процесите. Тези проблеми могат да бъдат 

решени на базата на експериментални анализи, които изискват енергоемки специализирани 

лабораторни стендове или промишлени експерименти. Математичното моделиране и числено 

симулиране на взаимносвързаните преносни и механични процеси, известни като Multiphysics 

simulation, са широко използван съвременен подход за решаване на тези задачи.  

Проведеният литературен обзор по темата показа, че мултифизичното моделиране в 

комбинация с лабораторни експерименти за физико-механично охарактеризиране на 
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материала позволява предсказване на напрегнатото състояние в зависимост от сушилните 

режими, но все още не бяха публикувани резултати от такива изследвания за тела със сложна 

геометрия при индустриално сушене.  

3. Тип и методи на изследванията 

Изследователските цели са постигнати чрез: 

 разработени валидирани математични модели на взаимносвързаните преносни и 

механични процеси в изсушавани в промишлени условия изделия на база на аналогия между 

топло- и масопренасянето, и термо-механичните и влаго-механичните процеси в материала; 

 лабораторни експерименти за определяне на физико-механични параметри на вакуум-

шнеково пресовани изделия и материали; 

 числени анализи на влаго-механичните процеси в строително-керамични изделия чрез 

метода на крайните елементи в среда ANSYS / Mechanical APDL; 

 числени анализи на скоростни полета при обтичане на изследваните изделия от 

сушилния агент по метод на крайните обеми в средата на ANSYS / CFX; 

 натурни измервания и балансови анализи на промишлена инсталация за сушене на 

строително-керамични изделия за валидиране на математичните модели и за анализ на 

възможностите за икономия на енергия чрез съкращаване на продължителността на сушилния 

процес. 

  

4. Цели на изследванията 

Основните изследователски цели са алгоритми за определяне на ефективни режими на 

сушене на изделия със сложна геометрия при проектни и действащи промишлени сушилни на 

базата на математични модели на мултифизичните процеси в изсушаваните среди, 

експериментални изследвания и балансови зависимости. Целите и отделните задачи за 

постигането им са изпълнени успешно. 

 

5. Приноси на дисертационния труд  

Приемам формулираните приноси и тяхната класификация в дисертационния труд. Те 

могат да бъдат обобщени като: 
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- научни и научно приложни, обхващащи развитите валидирани математични и 

симулационни модели на мултифизични процеси в капилярно-порести колоидни материали 

при индустриално конвективно сушене, както и тестваните върху реална промишлена система 

алгоритмизирани процедури за определяне на ефективни сушилни режими; 

- инженерно-приложни резултати от анализите на енергийната ефективност на промишлената 

сушилна инсталация, доказаната възможност за редуциране на продължителността на 

сушилния процес и последващите ефекти.  

 

6. Заключение 

Давам положителна оценка на изследователските резултати и на разработения 

дисертационен труд от маг. инж. Боян Младенов Младенов, и считам за основателно да 

предложа да се даде ход на процедурата за защита за придобиване на образователната и 

научна степен „доктор“ по научната  специалност  „Промишлена топлотехника” към 

професионалното направление 5.4. ”Енергетика” от научна област 5 ”Технически науки”. 

 

Гр. София,  24.11.2021г.                        Изготвил становището: 

 

 


