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Aluminium produkowano w Koninie ponad cztery dekady, ale najtrudniejsze były 
pierwsze cztery lata, kiedy wydział elektrolizy niemal bez przerwy nękały awarie. W 
usuwaniu jednej z nich pomagali nawet... milicjanci. 

 

Już pod koniec września 1966 r., zaledwie dwa miesiące po tym, jak premier Józef 

Cyrankiewicz przeciął wstęgę na otwarciu Huty Aluminium „Konin”, doszło do pierwszej 

awarii elektrolizera. - Przerażenie i rozpacz malowały się na obliczach ludzi, zwłaszcza tych 

„zielonych”, nieprzywykłych do hutniczego trudu i niespodzianek – wspominał Tadeusz 

Matyba, ówczesny zastępca kierownika zakładu hutniczego. - Przyszli bowiem spokojnie i 

bezpiecznie pracować, a tutaj wyłączenie prądu w całej hali, chmury dymu i struga 

rozpalonego metalu, wylewająca się pod halę i topiąca lub paląca wszystko, co na drodze, a 

więc także kable, przewody i izolacje. 

 

Niech wartownicy łapią wannę 

 

Elektrolizer składa się z dwóch części: katody w kształcie wanny (fot. nr 1 i 2), wypełnionej 

płynnym aluminium i znajdującej się nad nią anody (fot. nr 3). Otoczona stalowym płaszczem 

anoda to spieczony blok węglowy, zawieszony na pięćdziesięciu sworzniach (na fot. nr 4 

montaż sworzni), które doprowadzają do niej energię elektryczną. Od dołu anoda jest 

zanurzona na około piętnaście centymetrów w elektrolicie, mniej więcej pięć centymetrów 

nad płynnym aluminium. Kiedy pękała katoda, jak to się stało 29 września w wannie 

elektrolitycznej nr 47, aluminium o temperaturze przekraczającej dziewięćset stopni 

Celsjusza wypływało na zewnątrz. 

- Każdy wyciek metalu stawiał na baczność całą halę – tłumaczy Jerzy Kukulski, który był 

mistrzem zmianowym w hali B. - To tak jakby na wsi paliło się gospodarstwo. W tym 

momencie najważniejsza była likwidacja wycieku aluminium. Wszyscy biegli z elektrolitem, 

którym zasypywaliśmy dziurę, powstałą w katodzie. 

O aluminium wypływającym z katody mówiło się, że ucieka z wanny. Kiedy awarie zdarzały 

się w nocy, pracownicy dozoru budzeni byli telefonicznie wiadomością, że „wanna ucieka”. - 

Wyrwany ze snu człowiek, który dopiero co wrócił z zakładu, na wiadomość, że „wanna 



ucieka”, odpowiadał: „niech ucieka - wartownicy na bramie i tak złapią” – czytamy we 

wspomnieniach Tadeusza Matyby. - Dopiero po chwili przecierał silniej oczy i do jego 

świadomości zaczynał docierać fakt, że to jednak awaria. 

 

Bez dziesięciu wanien 

 

Dwa dni po pierwszej awarii pękł z kolei blok anodowy sąsiedniej wanny nr 45. Elektrolizer 

został wyłączony, bo jego ponowne uruchomienie wymagało przygotowania, a więc 

spieczenia nowej anody. O ile katoda była wyłożona blokami węglowymi, które wymieniano 

mniej więcej co trzy lata podczas remontu kapitalnego, to upalająca się od dołu anoda była 

od góry uzupełniana tak zwaną masą anodową (czarne brykietki widoczne na fot. nr 5), która 

pod wpływem wysokiej temperatury się rozpuszczała, a następnie spiekała w zwarty blok. 

Ponieważ anoda upalała się w tempie nieco ponad centymetr na dobę, żeby zachować taką 

jej odległość od powierzchni aluminium, jakiej wymagał proces technologiczny, musiała być 

systematycznie opuszczana. Wraz z nią do powierzchni elektrolitu i samego metalu zbliżały 

się również tkwiące w niej sworznie. Gdyby sworzeń zaczął się topić i dostał się do 

aluminium, metal straciłby swoje właściwości (takie właśnie i im podobne zjawiska były 

przyczyną tego, że pierwsze partie konińskiego aluminium były nie najlepszej jakości). By 

tego uniknąć, sworznie były przez operatora technologicznej suwnicy systematycznie 

wyrywane i ustawiane w najwyższej pozycji. Właśnie podczas takiego wyrywania dochodziło 

czasami do pęknięcia bloku anody. – Jeśli sworzeń nie był idealnie gładki, miał jakieś 

zgrubienia czy nierówności, podczas wyrywania go z anody mogło dojść do jej pęknięcia – 

tłumaczy Mirosław Kropidłowski, mistrz zmianowy na elektrolizie. W sumie w pierwszym roku 

eksploatacji elektrolizy w wyniku różnych awarii wyłączonych zostało aż dziesięć wanien. 

 

Francuzi nie byli chętni 

 

Przez pierwsze kilkanaście miesięcy swojej pracy w hucie, którą podjął jeszcze w 1966 r., 

Mirosław Kropidłowski był członkiem brygady, która zajmowała się tylko i wyłącznie anodami 

na obu halach: wymianą sworzni, dosypywaniem masy anodowej, pomiarami wysokości 

stopy anody i jej podnoszeniem oraz spiekaniem nowych anod. Był absolwentem liceum, 

więc fachu uczył się na kursach, potem w Państwowej Szkole Hutniczej, która działała na 

terenie konińskiej huty. Ale przede wszystkim od bardziej doświadczonych pracowników, 

którzy przyjechali z Huty Aluminium w Skawinie oraz fachowców z Francji, przysłanych przez 

firmę Pechiney, od której zakupiono licencję. 

– A Francuzi wcale nie byli tacy chętni do dzielenia się z nami swoją wiedzą – pamięta Jerzy 

Kukulski. Jerzy Kukulski był z kolei absolwentem technikum górniczego i do pracy w hucie 



przyszedł z konińskiej kopalni. Razem z Mirosławem Kropidłowskim należał do nielicznej 

grupy zatrudnionych w hucie mieszkańców Konina i okolic, którzy mieli średnie 

wykształcenie. Duża część pozostałych skończyła zaledwie podstawówkę, w najlepszym 

razie szkołę zawodową. Wielu to chłoporobotnicy, którzy często w porze letnich żniw, tak 

działo się przynajmniej na początku, zanim załoga huty się ustabilizowała, przestawali 

przychodzić do pracy. - Była duża rotacja pracowników, bo to była ciężka praca w bardzo 

wysokich temperaturach, a na początek nie dostawali zbyt dużych pieniędzy – wspomina 

Jerzy Kukulski. 

 

Gazowe chmury 

 

Dla ochrony przed wysokimi temperaturami pracownicy elektrolizy nakładali na twarz maść o 

galaretowatej konsystencji oraz okulary i maski, a elektrolizerowi, którzy pracowali 

bezpośrednio przy wannach, mogli dodatkowo osłonić twarze przyłbicami. Chroniły ich też 

specjalne ubrania (ale bez kapeluszy, w jakie ubierano hutników na pochody 

pierwszomajowe, fot. nr 6) i rękawice. 

Za odprowadzanie na zewnątrz hali gazów, których najwięcej wydzielały upalające się 

anody, odpowiedzialne były potężne wentylatory, ale jakość ich pracy pozostawiała wiele do 

życzenia, bowiem z powodu oszczędności nie zakupiono od Francuzów licencji na ich 

wykonanie, tylko powierzono to zadanie krajowemu wytwórcy. – Bardzo często pracowała 

tylko jedna trzecia z kilkunastu wentylatorów – wspomina Jerzy Kukulski. – Bywało, że w 

górze hali wisiały obłoki pyłu, niczym w pochmurny deszczowy dzień. 

 

Ocieplanie kąpieli 

 

Pracujące na dachach hal elektrolizy wentylatory były powodem innych, najpoważniejszych 

chyba w tamtym czasie awarii, które w grudniu 1968 r. dotknęły stacje zasilania elektrolizy w 

energię elektryczną. Wyrzucane z wentylatorów gazy skraplały się i, pchane wiatrem w 

stronę rozdzielni, osiadały na izolatorach, co doprowadzało do przeskoków napięcia a w 

rezultacie do zwarcia. – Dziewiętnastego grudnia, kilkadziesiąt minut po północy huta została 

całkowicie pozbawiona zasilania w energię elektryczną – zapisał Hipolit Dragan, wtedy 

główny inżynier do spraw energomechanicznych. 

- Nagle dał się słyszeć potężny huk i zobaczyliśmy błysk w rejonie wydziału mocy – 

wspominał Stanisław Tomczak, elektrolizerowy jednej z brygad. – Natychmiast wskazania 

wszystkich woltomierzy w hali przesunęły się na zero. Każdy chwycił za miotłę, łopatę i co 

miał pod ręką, aby podgarniać tlenek na wannach, żeby je ocieplić i nie dopuścić do 



zamarznięcia kąpieli. Brak zasilania groził bowiem zastygnięciem metalu w elektrolizerach, 

czego skutki mogły być katastrofalne. 

 

Karpie pozdychały 

 

Po czterech godzinach zasilanie przywrócono, ale trzy dni później doszło do kolejnego 

zwarcia i ponownego wyłączenie zasilania. Wprawdzie tym razem tylko na godzinę, ale 

sytuacja zaniepokoiła dyrekcję i miejskie władze partyjne, których przedstawiciele pojawili się 

na miejscu. - Mżawka i lekki wiaterek z kierunku elektrolizy powodował, że wszystkie 

izolatory z szumem jarzyły fioletową poświatą i raz po raz występowały przeskoki napięcia, 

którym towarzyszyły ostre trzaski – zrelacjonował wydarzenia tamtego dnia Hipolit Dragan. – 

Sto dziesiątka (rozdzielnia wysokiego napięcia – dop. red.) wyglądała, jak oświetlona 

choinka. 

Następnego dnia, w przeddzień Wigilii Bożego Narodzenia, skierowano wszystkich 

elektryków do czyszczenia izolatorów z lodu i usuwania uszkodzeń. Raz po raz ponawiane 

próby podania prądu do rozdzielni kończyły się kolejnymi zwarciami. - Czyścimy dalej – 

zapisał Hipolit Dragan. - Dzieje się to wszystko w bogatej asyście. Poza dyrektorem i kimś z 

Komitetu Powiatowego PZPR, jest kilku milicjantów. Widząc, co się dzieje, włączają się do 

roboty. Czyszczą izolatory aż miło. Wreszcie po pięciu godzinach udało się załączyć 

napięcie. 

Problemy skończyły się w samą Wigilię około godz. drugiej w nocy, kiedy zmienił się 

kierunek wiatru i skończyła mżawka. - Po bez mała trzech dobach nieobecności w domu 

karpie wigilijne w wannie mi pozdychały – zapamiętał Hipolit Dragan. - Smród gorszy niż na 

elektrolizie. 

Podobne awarie powtórzyły się jeszcze trzykrotnie w połowie stycznia, czego skutkiem był 

najazd przeróżnych komisji i notabli z Warszawy, Poznania i samego Konina. Choć przez te 

wszystkie dni elektroliza pozostawała bez zasilania przez ponad dziewiętnaście godzin i nie 

doszło do najgorszego, czyli zamrożenia wanien, to i tak 400 ton aluminium spisano na 

straty. By nie dopuścić do powtórzenia się takiej sytuacji, postanowiono przebudować 

rozdzielnię wysokiego napięcia, „wprowadzając izolatory dostosowane do atmosfery 

występującej w hucie”. Plan ten zrealizowano jeszcze w 1969 roku.  

 

Kierownik w kadzi 

 

W kronice huty można znaleźć dużo ciepłych słów na temat autentycznego poświęcenia 

licznych pracowników huty w tym trudnym dla zakładu czasie, bez czego poradzenie sobie z 

lawiną problemów nie byłoby możliwe. Duża była w tym zasługa inż. Kazimierza 



Znamirowskiego, kierownika wydziału elektrolizy, który w styczniu 1970 r. awansował na 

stanowisko zastępcy dyrektora do spraw ekonomicznych. - Obok dużej wiedzy fachowej i 

energii największym jego atutem było to, że dzięki swym walorom osobistym potrafił skupić 

wokół siebie w wydziale pokaźne grono młodych, ambitnych ludzi, gotowych na wszystko – 

napisał Hipolit Dragan. - Dzisiaj jeszcze pamięta się fakt z okresu rozruchu, kiedy w związku 

z trudnościami ze stale zarastającymi kadziami do metalu, kierownik wdrapał się do kadzi i 

bijąc młotkiem pneumatycznym, ubrudzony po uszy dawał przykład, jak tego typu robota 

powinna być wykonana, 

 

Lecą żurawie 

 

Niemal od dnia uruchomienia elektrolizy konińscy hutnicy borykali się również z awariami 

pojazdów technologicznych: wspomnianych już suwnic i żurawi. Żurawie (fot. nr 7) były 

maszynami, przy pomocy których ich operatorzy uzupełniali w elektrolizerach tlenek glinu. W 

każdej z dwóch hal pracowały po cztery żurawie, po dwa na każdy z rzędów czterdziestu 

ośmiu elektrolizerów (widać je na fot. nr 8). Tlenek glinu sypano w przestrzeń między 

brzegiem katody, a krawędzią zawieszonego nad nią anodowego płaszcza (to ten biały 

proszek na fot. nr 3) Zanim operator otworzył dozownik z tlenkiem glin, musiał najpierw 

rozbić zeskorupiałą warstwę elektrolitu, do czego służył wysięgnik żurawia.  

Z powodu nasilonych awarii tego urządzenia, na elektrolizie bardzo popularny stał się, 

wybitny skądinąd, radziecki film „Lecą żurawie”. - Urywała się szyna, partacko przyspawana 

do konstrukcji hali, na której górą opierają się żurawie i te spadały do wanien – zapisał Hipolit 

Dragan. - Mówiliśmy wtedy, że kręcimy film "Lecą żurawie" - śmieje się Jerzy Kukulski.  

W rezultacie wszystkie wsporniki zamocowano na nowo, ale to nie był koniec problemów z 

tymi maszynami, bowiem po wypadku, w wyniku którego talerz napędowy odciął jednemu z 

hutników stopę, zmieniono również ich napęd. – Około połowy lat osiemdziesiątych żurawie 

wymieniono na wózki, wyposażone w młot, którym rozbijano skorupę elektrolitu, bo 

konstrukcja hali nie wytrzymywała ich nieustannego łomotania – pamięta Mirosław 

Kropidłowski. 

W 1970 r. „permanentny stan awaryjny przeszedł do historii”, napisał Hipolit Dragan. Z 

końcem tegoż roku huta wyprodukowała 48.055 ton aluminium elektrolitycznego, 

przekraczając tym samym po raz pierwszy poziom produkcji, określony licencją. 

 

Robert Olejnik 


