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Sekcja katodowa wyłożenia dna elektrolize-
ra, składająca się z bloku węglowego (1), 
w którym w kształtowym rowku (2) mocowany 
jest stalowy sworzeń (3), charakteryzuje się 
tym, że wewnątrz kształtowego rowka (2) 
umieszczony jest co najmniej jeden segment 
(4, 5) wykonany z tworzywa o większym prze-
wodnictwie cieplnym i elektrycznym niż tworzy-
wa bloku węglowego (1), a rowek (2) i segment 
(4, 5) mają przekrój poprzeczny, który zapewnia 
mechaniczne połączenie miedzy sobą i sta-
lowym sworzniem (3). Przekrój poprzeczny 
rowka (2) oraz segmentu (4, 5) ma korzystnie 
kształt wieloboku lub ma zarys kołowy, owalny 
lub jest kombinacją tych figur. 
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Opis wynalazku 
Przedmiotem wynalazku jest sekcja katodowa wyłożenia dna elektrolizera do produkcji aluminium. 
Elektrolizer do otrzymywania aluminium jest urządzeniem w postaci wanny, służącym do elek-

trolizy tlenku glinowego rozpuszczonego w stopionych solach. Na fundamencie ustawiony jest stalowy 
płaszcz, wewnątrz którego znajduje się wyłożenie katodowe, składające się z kilku warstw cegieł sza-
motowych, na których znajduje się warstwa ubitej na gorąco masy węglowej. Na niej ustawione są 
sekcje katodowe w postaci węglowych bloków dennych z zamocowanymi w nich stalowymi sworznia-
mi wystającymi na zewnątrz płaszcza i połączonymi z szynami katodowymi. Mocowanie sworznia 
z blokiem węglowym następuje przez wypełnienie wolnej przestrzeni między nimi pastą węglową, 
cementem lub klejem albo zalanie żeliwem. Szczeliny między blokami wypełnione są ubijaną na gorą-
co węglową masą denną. Po rozgrzaniu elektrolizera prądem i spieczeniu masy dennej dno stanowi 
jeden monolit węglowy, połączony przez sworznie i oszynowanie z ujemnym biegunem źródła prądu, 
spełniający rolę katody. 

Znane jest z polskiego opisu patentowego nr 80 035 urządzenie katodowe do wanien elektroli-
tycznych, w którym metalowy sworzeń katodowy wprowadzony jest w wypalony wstępnie blok węglo-
wy i jest osadzony w płaszczyźnie prostopadłej do jej osi wzdłużnej w nieprzelotowym wydrążeniu lub 
otworze, otoczonym przez materiał katodowy. 

Z kolei polski opis patentowy nr 89 639 przedstawia sekcję katodową elektrolizera do produkcji 
aluminium, w której część stalowa sworznia wystaje poza obrys bloku węglowego. 

Według patentu CH nr 663 624 sekcja katodowa elektrolizera do produkcji aluminium składa się 
z bloku węglowego, który ma przynajmniej jeden rowek kształtowy wykonany wzdłuż osi bloku oraz 
jeden lub dwa stalowe sworznie mocowane suwliwie w rowku i wystające poza powierzchnię bloku 
węglowego. Gęsto rozłożone występy o małym przekroju, zwykle posiadające kształt wierzchołka 
gwintu, są rozłożone wzdłuż całej powierzchni rowka kształtowego, mocują usytuowany w nim stalowy 
sworzeń. Występy w rowku mają zarys wierzchołków gwintu i są wykonane poprzecznie lub podłużnie 
do jego osi albo mają kształt spiralny. 

W niemieckim opisie patentowym nr 3 538 016 proponuje się, aby spód bloku węglowego, wy-
konanego z materiału węglowego, pokryć ściśle przylegającą do niego warstwą żeliwa, która na stałe 
połączona ze stalowym sworzniem i stanowi barierę dla penetracji aluminium. 

Mocowanie katodowego sworznia jest opisane w europejskim patencie nr 0 052 577. Blok wę-
glowy, w których mocowany jest stalowy sworzeń, ma rowek kształtowy, wykonany wzdłuż podłużnej 
osi, a przestrzeń pomiędzy powierzchnią rowka, a sworzniem wypełniona jest żeliwem. Górna część 
rowka kształtowego posiada ukośne powierzchnie rozbieżne w kierunku otwarcia rowka, a na ich dol-
nych końcach znajdują się poziome występy. 

Wadą powyższych rozwiązań jest to, że operacja zalewania żeliwem rowka kształtowego wywo-
łuje zjawisko udaru cieplnego, co może spowodować powstanie pęknięć kątowych i krawędziowych 
w bloku węglowym. 

Celem wynalazku jest opracowanie sekcji katodowej o takiej konstrukcji, która eliminowałaby 
możliwość powstawania pęknięć w bloku węglowym. 

Sekcja katodowa wyłożenia dna elektrolizera składająca się z bloku węglowego, w którym 
w kształtowym rowku mocowany jest stalowy sworzeń, charakteryzuje się tym, że wewnątrz kształto-
wego rowka umieszczony jest cc najmniej jeden segment wykonany z tworzywa o większym przewod-
nictwie cieplnym i elektrycznym niż tworzywo bloku węglowego, a rowek i segment mają przekrój po-
przeczny, który zapewnia mechaniczne połączenie między sobą i stalowym sworzniem. 

Przekrój poprzeczny rowka ma korzystnie kształt wieloboku lub ma zarys kołowy, owalny lub 
jest kombinacją tych figur. 

Przekrój poprzeczny segmentu ma korzystnie kształt wieloboku lub ma zarys kołowy, owalny 
lub jest kombinacją tych figur. 

Zaletą rozwiązania według wynalazku jest to, że kształt rowka umożliwia całkowite wypełnienie 
żeliwem przestrzeni między stalowym sworzniem, a blokiem węglowym. Ponadto podczas zalewania 
ciekłym żeliwem segment ma możliwość swobodnego rozszerzania się, a także przejmuje zasadniczą 
część udaru cieplnego, co zapobiega powstawaniu pęknięć kątowych i krawędziowych w bloku wę-
glowym na skutek działania przeciążeń cieplnych i mechanicznych. Uzyskane połączenie sworznia 
z blokiem węglowym zapewnia dobre mocowanie sworznia i zapobiega ewentualnemu wyrywaniu go 
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z bloku podczas operacji transportowych i montażowych oraz zapewnia jak najlepszy kontakt elek-
tryczny pomiędzy blokiem i sworzniem. 

Przedmiot wynalazku uwidoczniony jest w przykładowym wykonaniu na rysunku, który przed-
stawia sekcję katodową w przekroju poprzecznym. Sekcja katodowa wyłożenia dna elektrolizera skła-
da się z bloku węglowego 1, w którym w wydrążonym wzdłuż jego osi wzdłużnej kształtowym rowku 2 
mocowany jest stalowy sworzeń 3. Wewnątrz kształtowego rowka 2 o przekroju poprzecznym sze-
ścioboku umieszczone są cztery segmenty 4, po dwa z każdej strony, w postaci graniastosłupa 
o przekroju poprzecznym sześcioboku i dwa segmenty 5, po jednym z każdej strony, o przekroju po-
przecznym trapezu równoramiennego. Segmenty 4 i 5 wykonane są z tworzywa grafitowego, a głów-
nym składnikiem bloku węglowego l jest antracyt. Stalowy sworzeń 3 połączony jest z segmentami 4 
i 5 za pomocą warstwy żeliwa 6. 

 
 

Zastrzeżenia patentowe 

1. Sekcja katodowa wyłożenia dna elektrolizera składająca się z bloku węglowego, w którym 
w kształtowym rowku mocowany jest stalowy sworzeń, znamienna tym, że wewnątrz kształtowego 
rowka (2) umieszczony jest co najmniej jeden segment (4, 5) wykonany z tworzywa o większym prze-
wodnictwie cieplnym i elektrycznym niż tworzywo bloku węglowego (1), a rowek (2) i segment (4, 5) 
mają przekrój poprzeczny, który zapewnia mechaniczne połączenie między sobą i stalowym sworz-
niem (3). 

2. Sekcja katodowa według zastrz. 1, znamienna tym, ze przekrój poprzeczny rowka (2) ma 
korzystnie kształt wieloboku lub ma zarys kołowy, owalny lub jest kombinacją tych figur. 

3. Sekcja katodowa według zastrz. 1, znamienna tym, że przekrój poprzeczny segmentu (4, 5) 
ma korzystnie kształt wieloboku lub ma zarys kołowy, owalny lub jest kombinacją tych figur. 
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Rysunek 

 
 

Wykaz oznaczeń na rysunku 

1 - blok węglowy 
2 - kształtowy rowek 
3 - stalowy sworzeń 
4 i 5 - segment 
6 - warstwa żeliwa 
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