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С Т А Н О В И Щ Е 

 
от  

доц. д-р инж. Илиян Христов Илиев  
Минно - Геоложки Университет „Св. Иван Рилски“  

 

 
на дисертационния труд на маг. инж. Стоян Иванов Четьов  

на тема „Изследване на специфичния разход на електроенергия на 

топкови мелници и методи за повишаване на енергийната им 

ефективност”, 

представен за придобиване на образователната и научна степен „доктор”  по 

научна специалност „Електроснабдяване и електрообзавеждане“ в 

професионално направление 5.2. Електротехника, електроника и 

автоматика. 

 

 

1.Актуалност и значимост на разработвания научен проблем 

Намаляването на разхода на горива, материали и електроенергия, 

тяхното ефективно и рационално използване е най-важният световен 

икономически и научно-технически проблем.Следователно една от основните 

и неотложни задачи, чието решение е необходимо за по-нататъшното 

прогресивно развитие на икономиката е задача за повишаване на 

ефективността на използването на материални ресурси,вкючително 

електроенергия. 

Решаването на този проблем в областта на електроенергетиката изисква 

цялостни проучвания на потреблението на електроенергия и ефективността на 

нейното използване, както от отделни сектори, така и от техните 

подразделения.Естествено, енергоемките потребители на електроенергия 

изискват приоритетно внимание. 

Сред различните отрасли на индустриалното производство един от най-

енергоемките към момента е черната и цветната металургия, която има много 

високо ниво на развитие в световен мащаб. Развитието на металургията 

изисква увеличаване на добива и подобряване на качеството на рудните 

суровини. Годишното производство на такива руди непрекъснато се 

увеличава. 

Актуалността на изследването в дисертационния труд се определя от 

това, че при изследване на параметрите на един от най-мощните потребители 

на електрическа енергия, а именно топковите мелници в минно-добивните 

предприятия, може да се оптимизира работата им, което пък да доведе до 
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повишаването на ефективността им и намаляване на консумираната 

електрическа енергия.  

 

 

2. Анализ на използваната литература 

Докторантът е използвал 121 броя литературни източници, от тях: 17 бр. 

на български език; 63 бр. на руски език; 28 бр. на латиница (английски език) и 

13 интернет линка. Повече от от тях са публикувани в последните 20 г. 

 

3. Оценка на автореферата и на публикациите на автора, свързани с 

дисертационния труд. 

Авторефератът е изготвен съгласно изискванията и е структуриран 

правилно. Представени са три публикации на автора, като две са 

самостоятелни и една в съавторство с научния му ръководител. Същите са 

публикувани:  

1.Конференция с международно участие през 2014 г.;  

2.Научно списание „Journal of Mining and Geological Sciences“ през 2020 

г.  

3.Международна конференция по открит и подводен добив на полезни 

изкопаеми през 2021 г.;  

 В публикациите са отразени основните изследвания от дисертационния 

труд. 

 

4.Оценка на научните резултати и приносите на дисертационния 

труд. 

Приемам заявените приноси от маг. инж. Стоян Иванов Четьов, като 

основателни с характер на обогатяване на съществуващи знания и научни 

разработки с приложения в науката и практиката. Те имат научно-приложен и 

приложен характер. 

1. Научно-приложни приноси: 

- Чрез синтезиран математически модел и статистически методи е 

установено, че факторите определящи технологичния процес са със 

слабо влияние върху потребяваната мощност. Доказано е, че чрез 

правилното им управление може да бъде увеличена производителността, 

като по този начин се намалява специфичния разход на електроенергия.  

- Практически изследвано и анализирано е влиянието на запълването с 

топков товар върху консумираната електроенергия. Доказано е, че при 

запълване (36 ÷ 38) %, изследваните мелници работят с най-висока 

производителност и най-нисък специфичен разход на електроенергия.  
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- Изведени са регресионните уравнения и съответно коефициент на 

детерминация при всяка една от регресионните криви на факторите, 

обуславящи технологичния процес.  

2. Приложни приноси: 

- Чрез теоретични и експериментални изследвания е доказана 

възможността, че използваният в момента като стандартна 

окомплектовка електрически двигател може да бъде заменен с по-

маломощен.  

- Чрез експериментални изследвания и теоретична обосновка е доказано, 

че минимизиране на реактивните товари, генерирани от синхронните 

двигатели са предпоставка за намаляване на специфичния разход на 

електроенергия.  

- Експериментално е установено, че относителната ъглова скорост, с 

която се върти барабана, а не абсолютната е определяща за 

производителността на мелницата, респективно – специфичния разход 

на електроенергия. 

5.Критични бележки и препоръки 

По представеният дисертационен труд и автореферата към него, могат 

да се направят следните по-съществени бележки и препоръки: 

 

1. Препоръчвам на автора да продължи работата в следващи разработки 

и да изпрати свои материали за публикуване в международни 

издания.  

2. Допуснати са  редакционни грешки при дооформяне на работата.  

3. Да се прецизират изводите към отделните глави. 

 

Посочените от мен забележки и препоръки не омаловажават извършената 

научноизследователска дейност от маг. инж. Стоян Иванов Четьов. Считам, че 

дисертационният труд постига заявената цел, а дефинираните задачи са 

изпълнени на високо научно ниво и дисертацията има завършен характер. 

  

6. Заключение и оценка на дисертационния труд 

Предоставеният ми за становище дисертационен труд съдържа 

обосновани и целенасочени изследвания, и разработки по формулираната цел 

и задачи в него.  

Считам, че поставената цел е постигната, като мога да дам 

положителната си оценка на предоставеният ми за становище дисертационен 

труд.  



4 
 

Предлагам на научното жури да присъди образователната и научна 

степен доктор на маг. инж. Стоян Иванов Четьов, в област на науките 5. 

Технически науки, професионално направление 5.2. Електротехника, 

електроника и автоматика, научна специалност „Електроснабдяване и 

електрообзавеждане“. 

 

 

28.12.2021 г.                        

гр. София         /доц. д-р инж. Илиян Илиев/ 


