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Корисна модель належить до способів визначення ефективності технологічного обладнання 
та може бути використана для визначення коефіцієнта корисної дії (ККД) алюмінієвих 
електролізерів при обпаленні. 

Одним з параметрів, що характеризують ефективність обпалення алюмінієвих 
електролізерів, є коефіцієнт корисної дії (ККД), за яким можна оцінювати корисні витрати 5 

підведеної в процесі обпалення теплоти на нагрівання подини та її втрати. 
Найбільш близьким до пропонованого рішення є спосіб визначення ККД електролізерів, при 

якому до початку процесу обпалення визначають розміри подини та її початкову температуру, 
теплофізичні властивості подових блоків та силу струму серії (при обпаленні електролізерів 
джоулевою теплотою) або нижчу теплоту згоряння палива (при полуменевому обпаленні 10 

електролізерів), а в процесі обпалення - кількість підведеної теплоти, температури подини і 
конструкційних елементів. Після закінчення процесу обпалення на основі розрахунків складають 
тепловий баланс, а ККД електролізерів визначають як відношення кількості теплоти, витраченої 
на нагрівання подини до загальної витрати теплоти за період обпалення [1]. 

Недоліками даного способу є те, що визначення загального ККД електролізерів після 15 

завершення процесу обпалення є дуже трудомістким та непридатним для оцінки ефективності 
електролізерів у реальному часі. 

В основу корисної моделі поставлено задачу вдосконалення способу визначення ККД 
алюмінієвих електролізерів при обпаленні таким чином, щоб за рахунок оперативного 
оцінювання частки акумульованої теплоти, яка витрачається на нагрівання подини, спростити 20 

процедуру визначення ККД та зробити її придатною для використання в реальному часі. 
Поставлена задача вирішується тим, що в способі визначення ККД алюмінієвих 

електролізерів при обпаленні, згідно з яким до початку процесу обпалення визначають розміри 
подини її та початкову температуру, теплофізичні властивості подових блоків та силу струму 
серії (при обпаленні електролізерів джоулевою теплотою) або нижчу теплоту згоряння палива 25 

(при полуменевому обпаленні електролізерів), а в процесі обпалення в задані моменти часу 
кількість підведеної теплоти, згідно з пропонованою корисною моделлю, новим є те, що для 
заданих моментів часу розраховують середню температуру подини і частку акумульованої 
подиною теплоти та визначають ККД електролізера при обпаленні за формулою: 

 









i

iaiq

, (1) 30 

де i  - номер моменту часу; aiq  - частка акумульованої подиною теплоти на 1-й момент часу; 

i  - інтервал від початку обпалення до і-го моменту часу, год. 
Частка акумульованої подиною теплоти визначається із наступного співвідношення 

пaa Q/Qq  , (2) 

де aQ  - кількість акумульованої подиною теплоти за відповідний інтервал часу, [кДж]; пQ  - 35 

кількість підведеної до електролізера теплоти для цього ж інтервалу часу, [кДж]. 

Параметри aQ  і пQ  визначаються за відомими співвідношеннями [2]. 
Кількість акумульованої подиною теплоти, [кДж] 

 oпa ttcVQ   , (3) 

де пV  - об'єм подини (вуглеграфітових блоків), [м
3
]; c  - питома об'ємна теплоємність 40 

вуглеграфітових блоків, [кДж/(м
3
·К)]; t  і ot  - середня поточна і початкова температури подини 

відповідно, [С]. 

Середня поточна температура подини t  визначається для будь-якого проміжку часу з 
початку обпалення електролізерів за відомою методикою, розробленою при дослідженнях 
температурно-теплових режимів обпалення алюмінієвих електролізерів [3]. 45 

Кількість підведеної теплоти, [кДж]: 
- при обпаленні електролізерів джоулевою теплотою 

ipп UI3600Q 
; (5) 

- при полуменевому обпаленні електролізерів 

i.п.в
р
нп BQ1000Q  . (6) 50 

де І  - сила електричного струму, що проходить через електролізер, A; pU  - нагрівальна 

напруга на електролізері, В; B  - масова (об'ємна) витрата палива за даний проміжок часу i  з 
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початку обпалення, [кг (м
3
)]; 

р
нQ  - нижча теплота згоряння палива, [кДж/кг (кДж/м

3
)]; .п.в  - 

коефіцієнт використання палива. 

Коефіцієнт використання палива при полуменевому обпаленні електролізерів .п.в  
визначають за графіком [1, С. 185], при цьому орієнтовну середню температуру подини 
приймають на основі інформації про попередні обпалення електролізерів відповідного типу. 5 

Приклад визначення частки акумульованої подиною теплоти. 
Перед початком процесу обпалення визначають розміри подини та її початкову 

температуру, силу струму серії (при обпаленні електролізерів джоулевою теплотою) або нижчу 
теплоту згоряння палива (при полуменевому обпаленні електролізерів). Теплофізичні 
властивості вуглеграфітових подових блоків при різних температурах приймають за 10 

літературними даними. [2] 
Задають декілька моментів часу так, щоб утворені інтервали часу відповідали найбільш 

суттєвим змінам в підведенні теплоти в електролізері (моменти оцінювання ККД електролізера). 
При цьому останній момент часу задають наприкінці процесу обпалення. 

Під час процесу обпалення за вольтметром для поточного інтервалу часу i  вимірюють 15 

нагрівальну напругу на електролізері Uр (при обпаленні електролізерів джоулевою теплотою) 
або за витратоміром знаходять витрату палива В (при полуменевому обпаленні електролізерів) 

та визначають середню температуру подини it . 
За формулами (3), (5) або (6) визначають кількість акумульованої і підведеної теплоти, а за 

формулою (2) - частку акумульованої подиною теплоти aiq . 20 

За формулою (1) визначають поточний ККД обпалення електролізерів як усереднене 
значення часток акумульованої подиною теплоти. 

Пропонована корисна модель дозволяє спростити визначення ефективності обпалення 
електролізерів та розрахувати ККД в реальному часі за рахунок оперативного оцінювання 
частки акумульованої теплоти, яка витрачається на нагрівання подини. 25 
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