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ТУТ" 
(57) 1. Спосіб визначення середньої температури 

подини при обпаленні алюмінієвих електролізерів, 
при якому до початку процесу обпалення визна-
чають розміри подини та початкову її температуру, 
теплофізичні властивості подових блоків та силу 

струму серії (при обпаленні електролізерів джоу-
левою теплотою) або теплоту згоряння палива 
(при полуменевому обпаленні електролізерів), а в 
процесі обпалення - кількість підведеної теплоти, 
який відрізняється тим, що для будь-якого моме-

нту часу обпалення визначають безрозмірну сере-
дньооб'ємну температуру подини з рівняння: 

n
0

F , 

де   - безрозмірна середньооб'ємна температура 

подини;  
А, В, n- постійні коефіцієнти;  
F0 - число Фур'є. 

 
 

 
 

Корисна модель належить до вимірювальної 
техніки та може бути використана для визначення 
середньооб'ємної температури подини при обпа-
ленні алюмінієвих електролізерів. 

Одним з параметрів, що характеризує процес 
обпалення, є середня температура подини. За 
цією температурою можна відслідковувати проце-
си, що відбуваються при коксуванні міжблочних 
швів та здійснювати регулювання швидкості нагрі-
ву подини, а при досягненні 450 °C і утворенні на-
півкоксу переходити на більш інтенсивний темп 
нагріву. 

Найбільш близьким до пропонованого рішення 
є спосіб визначення температури подини під час 
обпалення електролізерів, при якому до початку 
процесу обпалення визначають розміри подини та 
початкову її температуру, теплофізичні властивос-
ті подових блоків та силу струму серії (при обпа-
ленні електролізерів джоулевою теплотою) або 
теплоту згоряння палива (при полуменевому об-
паленні електролізерів), а в процесі обпалення 
кількість підведеної теплоти [Громов Б.С, Панов 
Е.Н., Боженко М.Ф. и др. Обжиг и пуск алюминие-
вых электролизеров; под общ ред. Б.С. Громова. - 
М.: Издательский дом "Руда и металлы", 2001. - 
336 с. - С. 199-217]. Температуру подини для будь-
якого моменту часу обпалення визначають розв'я-

занням нестаціонарного диференційного рівняння 
теплопровідності з внутрішніми джерелами тепло-
ти та відповідними початковими і граничними умо-
вами методом граничних елементів. 

Спосіб дозволяє досліджувати теплові проце-
си при обпаленні алюмінієвих електролізерів, але 
через великий обсяг розрахунків не придатний для 
використання в реальному часі при оперативному 
визначенні середньої температури подини в про-
цесі обпалення. 

В основу корисної моделі поставлена задача 
вдосконалення способу визначення середньої 
температури подини при обпаленні алюмінієвих 
електролізерів таким чином, щоб можна було опе-
ративно визначати середню температуру подини в 
процесі обпалення для будь-якого моменту часу з 
початку обпалення в залежності від кількості під-
веденої теплоти та розмірів подини, початкової її 
температури; теплофізичних властивостей подо-
вих блоків; сили струму серії та сили струму, що 
проходить через електролізер (при обпаленні еле-
ктролізерів джоулевою теплотою) або теплоти 
згоряння палива (при полуменевому обпаленні 
електролізерів). 

Поставлена задача вирішується у способі ви-
значення середньої температури подини при об-
паленні алюмінієвих електролізерів, при якому до 
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початку процесу обпалення визначають розміри 
подини та її початкову температуру, теплофізичні 
властивості подових блоків та силу струму серії 
(при обпаленні електролізерів джоулевою тепло-
тою), або теплоту згоряння палива (при полумене-
вому обпаленні електролізерів), а в процесі обпа-
лення - кількість підведеної теплоти, згідно з 
корисною моделлю, для будь-якого моменту часу 
обпалення визначають безрозмірну середньо-
об'ємну температуру подини з рівняння: 

n
0

F ,  (1) 

де  - безрозмірна середньооб'ємна темпера-
тура подини; А, В, n - постійні коефіцієнти; F0 - чи-
сло Фур'є. 

Залежність безрозмірної середньої темпера-

тури подини  від числа Фур'є F0 (безрозмірного 
часу) установлена на основі експериментальних 
досліджень, постійні коефіцієнти А, В, n, що вхо-
дять в формулу (1), наведені в табл. На підставі 
даної залежності з використанням відомих співвід-

ношень для визначення  і F0 оперативно визна-
чають середню температуру подини й у будь-який 
момент часу з початку обпалення оцінюють її тем-
пературний стан. 

Число Фур'є F0 та безрозмірну температуру  
визначають за співвідношеннями, відомими із на-
веденого вище літературного джерела, С.112. 

2
0

c/36000F  ,  (2) 

 Q/0

__
t3600  ,  (3) 

де  c,  - теплопровідність, Вт/(мК), і питома 

об'ємна теплоємність, Дж/(м
3
К), подових блоків 

відповідно;  

  - проміжок часу з початку обпалення, год.;  

0  - визначальний розмір, м;  

___
t  - середньооб'ємна температура подини;  

Q  - кількість підведеної теплоти в процесі 

обпалення за даний проміжок часу, Дж. 
Приклад визначення середніх температур по-

дини. 
Під час проведення будівельно-монтажних ро-

біт електролізера визначають геометричні розміри 
подини, а перед початком процесу обпалення - її 
початкову температуру. 

Теплофізичні властивості подових блоків ви-
бираємо з довідкової літератури. За визначальний 

розмір 0  беруть висоту подових блоків. 

Для поточного моменту часу з початку обпа-

лення   за формулою (2) обчислюють число Фу-

р'є F0 та кількість підведеної теплоти Q  

- при обпаленні електролізерів джоулевою те-
плотою: 

Q  = 3600IUр  ; 

- при полуменевому обпаленні електролізерів: 

 п.в
р
нQ1000Q , 

де I - сила електричного струму, що проходить 
через електролізер, A; Up - нагрівальна напруга на 
електролізері, В; В - масова (об'ємна) витрата па-

лива за даний проміжок часу   з початку обпа-

лення, кг (м
3
); Q

p
н - нижча теплота згоряння пали-

ва, кДж/кг (кДж/м
3
); п.в  - коефіцієнт використання 

палива. 
Коефіцієнт використання палива при полуме-

невому обпаленні електролізерів п.в  визначають 

за графіком, відомим з наведеного вище літерату-
рного джерела, С.185, при цьому орієнтовну сере-
дню температуру подини приймають на основі 
інформації про попередні обпалення електролізе-
рів відповідного типу. 

За залежністю (1) обчислюють безрозмірну 

середню температуру подини  , а із співвідно-

шення (3) фактичну середню температуру: 

.03600/Q
_____

t    

Отримане значення при полуменевому обпа-
ленні електролізерів вважають попередньою оцін-
кою середньої температури подини. 

Для визначення оціночної середньої темпера-

тури уточнюються величини п.в , Q ,   і остато-

чно визначають середню температуру подини в 
послідовності, описаній вище. 

Таким чином, спосіб, що заявляється, базуєть-
ся на використанні простих рівнянь, розв'язання 
яких не потребує значних обчислювальних ресур-
сів і відбувається дуже швидко, що дозволяє опе-
ративно оцінювати температурний стан подини 
при обпаленні алюмінієвих електролізерів і дає 
можливість використовувати його для розрахунків 
в реальному часі. 
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Таблиця 

 

Тип електролізера Сила струму, кА Спосіб обпалення 
Постійні коефіцієнти 

А10
4
 B10

3
 n 

З анодами, що са-
мовипалюються 

156 
Джоулевою теплотою на мета-
лі 

0 1,524 0,628 

156 
Полуменевий; диз. паливо, на-
півпромислова установка з 8 
форсунками 

2,52 0,538 1 

156 
Полуменевий; диз. паливо, на-
півпромислова установка з 10 
форсунками 

2,03 1,183 1 

130 
Полуменевий; природний газ, 
напівпромислова установка 

2,2 0,634 1 

З випаленими ано-
дами 

120, 
Полуменевий; диз. паливо, 
промислова установка 
"HOTWORK" з 2 або 4 форсун-
ками 

8,3 1,26 1 

160, 

175, 

255, 

300 
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