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(57) Спосіб формування подової секції алюмінієво-
го електролізера, при якому в пазу блока з вугле-
цевих матеріалів закріплюють блюмс, який відріз-
няється тим,  що у вільну частину паза
установлюють пробку з вуглецевих матеріалів, яку
закріплюють термоклеєм.

Корисна модель належить до способів форму-
вання струмопровідних виробів з вуглецевих ма-
теріалів і може бути використана при складанні
подової секції алюмінієвого електролізера.

Найбільш близьким до пропонованого рішення
є спосіб формування подової секції алюмінієвого
електролізера [Справочник металлурга по цвет-
ным металлам. Производство алюминия / под ред.
Ю.В. Баймакова и Я.Е. Конторовича - М.: Мета-
ллургия, 1971. - 560с., С.195, 244], при якому в
пазу блоку з вуглецевих матеріалів закріплюють
блюмс, а вільну частину пазу набивають подовою
масою. Подова маса при подальшому обпаленні
електролізера коксується і утворює пробку, при-
значену запобігти на деякий час розчиненню
блюмса в розплаві алюмінію при руйнуванні
центрального шва подини.

Пробка, утворена в подовій секції, сформова-
ній у вказаний спосіб, має низьку ефективність,
тому що становить собою крупно пористе тіло.
Крім того вказаний спосіб є надзвичайно трудоміс-
тким та шкідливим для обслуговуючого персоналу,
оскільки набивання здійснюють вручну при високій
температурі (близько 200°С) і з подової маси виді-
ляються леткі складові сполучної речовини.

В основу корисної моделі покладено задачу
вдосконалення способу формування подової секції
алюмінієвого електролізера, при якому викорис-
тання нових технологічних операцій забезпечує
підвищення якості подових секцій, а також знижен-
ня трудомісткості і шкідливості їх виготовлення.

Поставлена задача розв'язується тим, що в
способі формування подової секції алюмінієвого

електролізера, при якому в пазу блоку з вуглеце-
вих матеріалів закріплюють блюмс, згідно із за-
пропонованою корисною моделлю новим є те, що
у вільну частину пазу установлюють пробку з вуг-
лецевих матеріалів, яку закріплюють термоклеєм.

Застосування вказаного способу забезпечує
підвищення якості подових секцій, а також знижен-
ня трудомісткості і шкідливості їх виготовлення за
рахунок використання пробки, виконаної з того ж
матеріалу, що і блок.

Суть корисної моделі пояснюється схемою
центрального поздовжнього перерізу готової по-
дової секції.

В пазу блоку 1 з вуглецевих матеріалів розта-
шований блюмс 2, закріплений залитим чавуном
або вуглецевою масою 3. У вільну частину паза
установлена пробка 4 з вуглецевих матеріалів,
закріплена термоклеєм 5.

Приклад формування подової секції алюмініє-
вого електролізера

В очищений сухим стиснутим повітрям паз
блоку 1 з вуглецевих матеріалів із відповідної сто-
рони вклеюють пробку 4 з вуглецевих матері за
допомогою термоклею 5 (наприклад, неорганічно-
го клею ТИ-1К-Х по ТУ У 24.6-315 22 416-001-
2004). Далі в паз закладають блюмс 2 та залива-
ють його розплавленим чавуном 3. Після охоло-
дження подова секція готова до використання.

Використання пробки 4, виконаної з того ж ма-
теріалу, що і блок 1, забезпечує максимальну стій-
кість подової секції до впливу розплаву алюмінію.
Процес вклеювання пробок не є трудомістким, а
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використовуваний при цьому термоклей не нале-
жить до шкідливих речовин.

Запропонована корисна модель збільшить те-
рмін експлуатації алюмінієвого електролізера за

рахунок підвищення ефективності пробки, а також
значно зменшить трудомісткість і шкідливість про-
цесу формування подових секцій.
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