
Hipolit Dragan – Wspomnienia o awariach  

 

Pamięć łagodzi wspomnienia, w zapiskach pozostają słowa. 

22 Lipca 1966 r. poszła w kraj wizja nowoczesnej Huty Aluminium. Wyglądało to jakoś tak: z 

wanien obsługiwanych przez ludzi w białych kitlach, których praca polega na naciskaniu guzików, 

leje się srebrzysty metal… 

A tymczasem w temperaturze 60 st. wśród gazów i sadzy uwijały się czarne postacie.  

Trudno było odgadnąć pod warstwą kurzu i potu kto tu jest kierownikiem, a kto robotnikiem – 

nowicjuszem. Chyba po tym, że ten pierwszy był bardziej wymazany… Z jednej strony kadrze 

kierowniczej asystowali francuscy specjaliści, z drugiej zaś ludzie, którzy przeważnie po raz 

pierwszy w życiu zetknęli się z czymś podobnym.  

Urządzenia pierwszej połowy serii wanien elektrolitycznych (hala A) ruszyły, gdy trwał 

jeszcze montaż urządzeń do ich mechanicznej obsługi. 

Za sprawy technologiczne odpowiadał obok specjalistów francuskich, klan Kazików: 

Znamirowski - kierownik wydziału, Hycnar - zastępca i jeszcze co najmniej dwóch.  

Z montażem zdążono /oczywiście… / na ostatnią godzinę. To znaczy, suwnicę 

technologiczną służącą do wymiany sworzni, uruchomiono wtedy, kiedy z określonymi 

manipulacjami nie można było czekać. Nie inaczej było z żurawiami. 

Po kilku dniach jedna z 96 wanien wskutek nierzetelnego wykonania instalacji sterującej 

uległa uszkodzeniu. Jeden procent mocy produkcyjnej diabli wzięli. Koszt usuniecia uszkodzenia,  

drobne pół miliona złotych, nie był jednak największym złem. Można było znieść i to, że żurawie i 

suwnice jakoś nie bardzo chciały słuchać naszych operatorów i częściej były naprawiane niż 

działały. Nawet zagazowana, gryząca w oczy i opalająca twarz atmosfera hali była do 

wytrzymania. Najgroźniejsze zagnieździło się w urządzeniach zasilających hale elektrolizy w 

energię elektryczną 

Od 26 do 1 sierpnia 1966 r. nastąpiły awaryjne wyłączenia obu, tj. podstawowego i 

rezerwowego transformatorów 143 MVA zasilających elektrolizę. Przyczyną awarii były 

uszkodzenia przełączników zaczepów. Po dramatycznej korespondencji na różnych 

szczeblach aż po czubek naszego Ministerstwa, a z drugiej strony po reklamację u dostawcy, 

usterki usunięto. Niestety podobne awarie powtórzyły się w styczniu i w lutym 1967 r. Każda z nich 

bez przesady zagrażała zatrzymaniu elektrolizy i zamrożeniem wanien. Nareszcie stwierdzono, że 

potrzebny jest trzeci transformator jako druga rezerwa, zaś przełączniki zaczepów trzeba wymienić 

na mocniejsze. Co się tyczy transformatora, zakupu dokonano w połowie 1969 r., zaś przełączniki 

zaczepów przebudowano w roku 1970 i w połowie 1971. Nic na tym świecie od razu.  

Niestety. Transformatory nadal prześladuje pech. Po dziś dzień (luty 1974 r.) od 1972 roku 

jeden z nich jest remotowany. Nawalił niecnota w kilka dni po okresie gwarancyjnym. No ale mamy 

trzy inne: jeden pracujący i dwa rezerwowe. 



Urządzenia elektryczne nie zanudzały nas jednostajnymi awariami. Weźmy historyjki na 

rozdzielni 110 kV. Najpierw 8 września 1966 r. nastąpiła eksplozja odgromników, tak że trzeba 

było przełączyć dopływ energii na inny system. Dalej, od stycznia 1967 poczynając, nastąpiła seria 

zwarć na rozdzielni 110 kV wskutek zrywania się izolatorów. Powtarzało się w odstępach dwu do 

dziesięciomiesięcznych. Wkrótce zaczęły mnożyć się zwarcia spowodowane brakiem izolacji 

izolatorów. Ten rodzaj zakłóceń na przełomie 1967/1968 doprowadził do wielogodzinnego 

pozbawienia huty energii elektrycznej, co było nieomal że równoważne z zamrożeniem elektrolizy. 

Ale to już inna historia.  

Tymczasem surowej na ogół załodze elektrolizy powierzono skomplikowane importowane 

urządzenia. Pierwszym miesiącom produkcji aluminium towarzyszyły liczne awarie, od drobnych 

uszkodzeń począwszy po karambole między żurawiami i pomiędzy żurawiami a suwnicami. Okazji 

zatem do uczenia się dla służb remontowych było co niemiara. 

Nauka nie sprowadzała się zresztą tylko do tego, by wiedzieć, jak funkcjonują maszyny. 

Trzeba było najpierw sprawić, by właściwa ich praca wydała się remontowcom sprawą godną 

niejakich zabiegów… Początkowo urządzenia, jeśli zepsuły się w nocy, czekały do rana aż 

kierownik spowoduje naprawę. A elektroliza nie znosi przestoju. Sprawę przecięło zarządzenie, 

które wyszło zresztą ode mnie (byłem wówczas głównym energetykiem). Po prostu zaczęliśmy 

potrącać premię w sposób proporcjonalny do czasu postoju awaryjnego. Po niespełna roku  

zarządzenie umarło uśmiercią naturalną. Jeśli wówczas okres naprawy przedłużał się, to z innych, 

niż opieszałość służb remontowych, przyczyn. Inne moje zarządzenie okazało się w skutkach 

mniej szczęśliwe. Ponieważ na nocnej zmianie ekipy remontowe nie miały zbyt wiele do roboty, 

zaleciłem, by dawać ludziom jakieś inne zajęcia, np. demontowanie silników. Wówczas to okres 

napraw awaryjnych wydłużył się niepomiernie. Cóż się okazało? Oto robotnicy, którzy szli  

wyremontować np. suwnicę, starali się przebywać w niej możliwie najdłużej. Na dole czekała ich 

robota, nie warto było się spieszyć. 

Takie to były kłopoty. Z drugiej jednak strony ludziom niełatwo było przyzwyczaić się do 

warunków pracy w hucie. Jeśli w hali elektrolizy na dole temperatura sięgała 60 st. C, to pod 

stropem było znacznie gorącej. Tymczasem metal wytryska z wany i zapala suwnicę (bywało tak 

nie raz). Nie wystarczy ugasić pożar. Trzeba reperować suwnicę, unieruchomioną nad gorącymi 

wannami. Mistrz Edward Raczkowski, Leszek Pucek czy Mieczysław Trzecki  - oni właśnie 

wykonywali tego rodzaju najcięższe remonty. 

Z częściami zamiennymi nie było kłopotów. Obok nieszczęsnej hali A, na hali B Francuz 

zwany ,,Tuptusiem” z naszymi ludźmi montował urządzenia. Inna polska grupa z urządzeń tych 

demontowała części zamienne do hali A… Cóż, kiedy w początkach stycznia 1967 roku rozpoczął 

się rozruch hali B. Zródełko części zamiennych podeschło… A z Francji zamówiono tego tyle co 

kot napłakał! 

Rozpoczęła się żmudna praca nad uruchamianiem produkcji części zamiennych w hucie. A 

więc rysunki, technologia i obróbka. Francuzi uprzedzali: ,,jeszcze do nas przyjdziecie po części". 



Nawet Japończycy, którzy chcieli uniezależnić się pod tym względem, zrezygnowali. Nie 

przyszliśmy. Nie dlatego, że jesteśmy lepsi od Japończyków. Nie. Jesteśmy tylko biedniejsi. 

Nie brakowało nam kłopotów wynikających z małego doświadczenia operatorów, z niskich 

kwalifikacji brygad remontowych, wreszcie z braku tradycji wielkoprzemysłowych wśród załogi, 

która społeczną własność środków produkcji pojmowała dość opacznie i wolała tę własność 

posiadać pod ręką  (pod własną stodołą).  

Poczatkowo na Wydziale Elektrolizy zainstalowaliśmy telefony, by w czasie awarii 

porozumiewać się najszybciej. Wkrótce zrezygonowaliśmy z tej formy komunikacji. Dlaczego? Oto 

przed świętami aparaty przesłay działać: zostały dokładnie oczyszczone. Druciki okazały się 

przydatne do światełek choinkowych… Albo srebrne styki przy niektórych urządzeniach. 

Odspawane, były potem sprzedawane w prywatnych warsztatach. Nawiasem mówiąc, milicja. 

wpadła na to i srebro wróciło do huty z ,,dużym hukiem". Sprawców jednak: nie odnaleziono. 

Mówiłem o tym na wiejskich zebraniach, które, będąc aktywistą partyjnym, obsługiwałem. Że na 

Sląsku, gdzie tradycje przemysłowe istnieją, także zdarzają się kradzieże żarówek, śrub, kabli itp., 

ale bardzo rzadko robotnicy niszczą przy tym urządzenia. 

W takich warunkach poczęło się ujawniać brakoróbstwo wykonawców inwestycji. W tym 

okresie, tj. w 1967 r. przyjęło sie wzięte z tytułu filmu zawołanie ,,Lecą żurawie"… Urywała się 

szyna partacko przyspawana do konstrukcji hali, na której górą opierają się żurawie i te spadały do 

wanien. Po wielu interwencjach wszystkie wsporniki hali A zamocowano na nowo. Jak zawsze w 

podobnych wypadkach reklamacja w sprawie zamocowania górnej szyby żurawia została przyjęta 

przez wykonawcę dopiero po trudnej przeprawie. Była to wszakże dziecinna zabawka w 

porównaniu z rozgłosem, jakiego nabrała batalia o słupy podtrzymujące posadzkę hal elektrolizy. 

Budowlani popisali się tu metodą ,,łapaj złodzieja". Stwierdzono w połowie 1967 roku, że z części 

podpór posadzek hal łuszczy się zewnętrzna warstwa. Podnieśli więc pod niebo, czyli pod 

ministerstwo i KW PZPR alarm, iż wskutek złej eksploatacji walą się hale elektrolizy… A że z 

naszymi t. zw. naukowcami bywa różnie, wyrazili oni gotowość i poczynili próby udowodnienia tej 

tezy.  

Ukazało się w tej sprawie zarządzenie aż dwóch ministrów: Przemysłu Ciężkiego i 

Budownictwa. Ostatecznie Huta, wraz ze swymi szeregowymi inżynierami, którzy stanęli 

naprzeciw utytułowanych gęsto wielkości, wspartych autorytetem politechnik i instytutów dowiodła, 

że rzecz nie polega na mgliście argumentowanych ,,prądach błądzących", wywołanych 

zanieczyszczeniami posadzek, ale na niechlujnie wykonanej izolacji krat wentylacyjnych w 

posadzkach hal! 

Do 1 kwartału 1968 roku przerobiono izolację krat, a prądy błądzące przeszły do legendy 

na chwałę bez mała dziesięciu uczonych ekip, które ten problem rozgryzały.  

W galerii brakorobów, którzy ubarwili hutnicze dzieje, niepośrednie miejsca zajmują 

montarzyści kabli sterujących pomiędzy hutą, a elektrownią. Spowodowane wadami 



wykonawczymi robót kablowych zakłócenia w zasilaniu huty pociągnęły za sobą konieczność 

wykonania wielu prac naprawczych. Zakończono je w listopadzie 1967 r.  

Kłopoty z urządzeniami występujące obok innych trudności technologicznych nie wpływały 

rzecz prosta dodatnio na osiągnięcia produkcyjne huty. Czy były to jednak awarie układu zasilania, 

czy drobne i poważne uszkodzenia urządzeń (np. zwarcie poprzez konstrukcję suwnicy), nie 

wywoływały one przecież trwałego zaburzenia produkcji.  

Pierwsze nastąpiło po serii wymian izolacji suwnic, w lipcu 1967 r.  Ponieważ wartość 

izolacyjna przekładek odizolowująoych wyrywacz sworzni od mostu suwnicy malała, nastąpiła 

potrzeba ich wymiany. Przekładki wykonano w hucie. Jeśli przed wymianą izolacja była słaba, to 

po niej nabierała wartości. Powtarzano kilkakrotnie wymiany; każda taka czynność zabierała 12 do 

24 godzin. W rezultacie elektroliza przez wiele dób pozbawiona była suwnic. Anody upalały się, 

końcówki sworzni zbliżały się do ich dna, a suwnic do podnoszenia sworzni nie ma. Nim służby 

remontowe zorientowały się, że płyty izolacyjne z krajowego tekstolitu są dobre, ale do 

wyrzucenia, sworznie przedziurawiły część anod. I już po uruchomieniu suwnic, przecieki masy 

anodowej spowodowały co najmniej miesięczne zakłócenia produkcji. Z tego okresu (lipiec-

sierpień 1967) datuje sie pierwszy w wielkościach podstawowych parametrów proces elektrolizy.  

Wszystkie te zaburzenia wyrywały ludzi z ich normalnego trybu. Bo kilkunastogodzinna praca w 

atmosterze elektrolizy, nie wpływała budująco ani na zdrowie, ani na zwykły tok życia. Stąd się też 

brała jakaś przygnębiająca atmostera. Oto fartuchy osłaniające dolne partie anod systematycznie 

opalały się. Dostrzeżono ten proces w chwili, gdy urósł do rangi problemu. Zaczęło się gorączkowe 

szukanie wykonawców. Chodziło o wymianę fartuchów w gorącej wannie, w warunkach, gdy z 

misy katodowej promieniuje metal o temperaturze rzędu 900 stopni. Niewesołe sytuacje 

potęgowały awarie przekładni przemieszczających anody. Rodziła się potrzeba wykonywania robót 

na dymiących, gorących anodach. Do tego trzeba dodać nienormalne częste uszkodzenia 

sprzęgieł na napędzie przekładni.  Częstotliwość tych awarii była tak duża, że służby powołane do 

ich usuwania nie nadążały z robotami. Sytuacja systematycznie pogarszała się. Liczba wanien 

wyłączonych z produkcj i z powodu uszkodzenia napędu anody wzrastała. Opóźnione wymiany 

fartuchów powodowały dymienie.  

Od czerwca do października 1968 r. wskutek pogorszenia się jakości masy anodowej 

nastąpiło kolejne obniżenie wskaźników ekonomicznych. W jakim stopniu była to wina jakości 

masy, a jakim zaś należało tłumaczyć trudności nienajlepszą pracą załogi? W każdym razie okres 

ten zapisał się w pamięci huty jako najcięższy. W trakcie elektrolizy masa anodowa przeciekała do 

misy katody… Eksplozje, wytryski i… częste zapalenie się suwnicy. A remont suwnicy po pożarze, 

suwnicy ustawionej nad kopcącymi wannami, które przy zaburzeniach technologicznych 

szczególnie zagazowują otoczenie, jest pracą wymagającą dużej ofiarności. Zresztą, wszystkie 

roboty przy rozgrzebanych po przeciekach wannach, mają w sobie coś z galer. Mimo wszystko 

jednak nie zatracono ciągłości produkcji. Za to widmo zamrożenia elektrolizy nie ominęło nas.  



Jeśli od początku zdarzały się różnorakie awarie głównej rozdzielni zasilającej hutę, to w 

roku 1968 dawał znać o sobie nowy rodzaj zakłóceń. Roszenie zespołów dachowych 

wymywających gazy halowe, przy wietrze w kierunku rozdzielni powodowało zabrudzanie 

izolatorów przewodzącą substancją. To powodowało coraz to groźniejsze przeskoki napięcia na 

izolatorach. Nie na wiele zdało się oczyszczanie ich. Jeśli kiedyś, przy projektowaniu elektrolizy 

mówiło się o pracy w białych fartuchach, trudno się dziwić, ze projektując rozdzielnię nie 

zastosowano izolatorów odpowiednich do pracy w atmosferze pyłów i sadzy. Intensywność 

przeskoków napięcia na izolatorach rozdzielni 110 kV i transformatorów 30 kV przy określonym 

kierunku wiatru, wzmagała się. I oto 19 grudnia, w kilkadziesiąt minut po północy, nastąpiło 

zwarcie kilku innych łańcuchów izolatorów, opadła linka stanowiąca szyny prądowe rozdzielni i 

nastąpiło ciężkie zwarcie. Nie było mowy o podłączeniu którejkolwiek z trzech linii zasilających 

hutę z elektrowni, oba systemy rozdzielni 110 kV zostały unieruchomione.  

Huta była całkowicie pozbawiona zasilania w energię elektryczną. Usuwanie 

podstawowych skutków awarii trwało ponad cztery godziny.  Francuzi twierdzili, że w zimie 

elektroliza może pozostawać bez zasilania nie dłużej niż dwie godziny. Potem grozi zamrożenie 

wanien. U nas postój trwał dwukrotnie dłużej. A okazało się, że była to zaledwie uwertura. Po 

awarii huta zasilana była poprzez jeden z systemów rozdzielni 110 kV. Na drugim usuwano 

jeszcze skutki awarii. 22 grudnia o godzinie 19,36, kiedy to załączono jeden z odłączników, 

wymieniony po uszkodzeniu, nastąpiło na rozdzielni zwarcie, uległo uszkodzeniu kilka izolatorów 

odłącznikowych. Usuwanie skutków awarii trwało godzinę i o 20.36 podłączono prąd do hali.  

Godzinna przerwa w zasilaniu elektrolizy o nieustabilizowanych jeszcze procesach 

technologicznych po awarii sprzed kilku dni poważnie pogorszyła sytuację. Na miejsce awarii 

przyjechał dyrektor i miejskie władze partyjne. Sytuacja rozdzielni była poważna. Mżawka i lekki 

wiaterek z kierunku elektrolizy powodował, że 110-ka wyglądała jak oświetlona choinka.  

Wszystkie izolatory z szumem jarzyły fioletową poświatą i raz po raz występowały przeskoki 

napięcia, którym towarzyszyły ostre trzaski. Każdy taki przeskok może spowodować zwarcie. Na 

rozdzielni stan awaryjny. O 22,37, kiedy to dyrektor opuścił hutę, na 110-ce znowu zwarcie. W 

hucie znowu ciemno, znów szumią przelewające się zagęszczacze na regeneracji, tylko w 

rozdzielni cisza.  

Następnego dnia mobilizujemy wszystkich elektryków do czyszczenia izolatorów i 

usuwania uszkodzeń.  Wycinamy uszkodzone fragmenty rozdzielni, czyścimy izolatory i raz po raz 

ponawiamy próby podania prądu do rozdzielni. Za każdym razem w coraz to innym miejscu 

zwarcie. Czyścimy dalej.  Dzieje się to wszystko w bogatej asyście. Poza dyrektorem i kimś z 

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

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

jednak, że brakuje jednej fazy. Na skutek wielokrotnego wyłączania zwarć, uszkodziła się jedna z 

kolumn wyłącznika na zasilaniu. Trwają przygotowania do załączenia następnej linii.  



Tymczasem elektroliza już nie liczy na zasilanie wanien. Szuka sposobu na liczone już w 

dziesiątki milionów złotych skutki zamrożenia wanien. ,,Sadzają wanny", to znaczy nie opuszczają 

anody do misy katod, by obniżyć straty. Przygotowano linię do załączenia. Nowa kabała. Brakuje 

już powietrza do załączenia wyłącznika. Następuje dramatyczna rozmowa z elektrownią, by 

zgodziła się na nie stosowane w normalnych warunkach, a niedopuszczalne w sytuacjach 

awaryjnych, załączenie linii. Załączają.  Rozdzielnia przyjęła napięcie. 23 grudnia o godzinie 4,49, 

po z górą sześciogodzinnym postoju, podano prąd do elektrolizy. ,,110-ka” trzyma napięcie, ale 

jarzące izolatory znowu szumią i trzaskają przeskokami. Stan napięcia awaryjnego trwa.  Sytuacja 

nie zmienia się, kiedy od rana 23 grudnia zaczynają się zjeżdżać komisje ze Zjednoczenia, 

Ministerstwa, Energetyki.  

W czasie obrad komisji, o godzinie 15,35 (23 grudnia), znowu zwarcie i w przybliżeniu 

godzinny postój elektrolizy. 24 grudnia około godz. 2,00 zmienia się kierunek wiatru, ustaje 

mżawka i jarzenie na rozdzielni znika. Stan awaryjny skończony.  

Po bez mała trzech dobach nieobecności w domu, karpie mi wigilijne w wannie pozdychały. 

Smród gorszy niż na elektrolizie.  

Na elektrolizie jednak wyziębione wanny nie przyjmują prądu. Ażeby je rozgrzać, trzeba 

dać im jak największy prąd. A tu nie ma sposobu, by go podnieść ponad 70 kA (trzeba by z górą 

100). Prąd maleje, wanny ochładzają się dalej. W halach walczy wraz ze swoją załogą 

Znamirowski. Zwiera część wanien.  Powoli prąd podnosi się. Idzie ku dobremu. Awaria 

elektryczna minęła. Załoga usuwa resztki jej skutków. Ale trwa klęska komisji. Przewijają się różni 

ludzie. Oficjalne komisje z udziałem Ministerstwa. Zjednoczenia i Energetyki. Zresztą, kto tym się 

nie interesuje. I miejscowe organy. I wojewódzkie. I pojedyncze urzędowe osoby z różnych 

szczebli. Na opanowanie awarii wystarczyły trzy osoby z kierownictwa energetycznego: Furman. 

Szarras i ja. Teraz za mało nas. Jeden uczestniczy w posiedzeniu komisji w hucie, drugi w 

Energetyce, trzeci wyjaśnia po raz któryś tam z kolei jakiemuś ważnemu osobnikowi, a obok tkwi 

następny. który też ohciałby wiedzieć. Tak, to była bogata parada komisji, ekspertów, kontrolerów 

itp. A ile zmarnowano ,,telefonogodzin".  Postanowiono, że ,,110-kę” należy przebudować, 

wprowadzając izolatory dostosowane do atmosfery występującej w hucie. Decyzję tę 

urzeczywistniono w 1969 roku.  

Po ustaniu grudniowych mżawek sytuacja z zasilaniem huty unormowała się. Ale życie nie 

znosi próżni. Trzeba powiedzieć, że urządzenia huty są w stosunku do nas lojalne. Nigdy nie 

atakują z dwóch stron. Jeśli coś niedobrego dzieje się z żurawiami – suwnice, fenwiki, ,,110-ka" i 

inne rzeczy pokornie służą. Kiedy wściekała się ,,110-ka", wszystko inne było gotowe do 

bezawaryjnej pracy. I tak zawsze. 

Od pierwszych dni stycznia 1969 r. rozpoozęła się tragedia z powietrzem sprężonym na 

elektrolizie. Służba inwestycyjna dotychczas nie zainstalowała odoliwiaczy przy stacji 

kompresorów i przy wilgotnej pogodzie. z temperaturą nieco poniżej zera woda z olejem, w formie 

mgiełki, zamarza w rurociągach i zamyka przelot powietrza. Elektroliza pozbawiona powietrza nie 



może dokonywać podstawowych czynności technologicznych. Uwijają się mechanicy, rozmrażają 

rurociągi, przedmuchują je i tak ze zmiennym szczęściem ratują sytuację.  Wyglądają wiosny. A to 

dopiero styczeń.  

Dla ułatwienia rozmrażania podłączyliśmy 8 stycznia parę do rurociągów powietrznych. 

Jeden z problemów jakoś się załagodziło. Jest ich jednak więcej. Pękają konstrukcje żurawi.  

Zaczęło się to gdzieś przed rokiem z górą. Teraz rzecz się spotęgowała. ,,Bipromet" projektuje 

wzmocnioną konstrukcje.  To dopiero pierwsze kroki projektowania, a żurawie muszą pracować 

już. W nienajlżejszą sytuację wpląta się awaria kompresora. Niedobór powietrza sprężonego 

zakłóca wylew metalu, ogranicza produkcję odlewni żeliwa. Producenci kompresorów na 

interwencję Zjednoczenia włączają się do usuwania usterek. ,,110-ka" także przypomina o sobie.  

15 i 16 stycznia 1969 r. w czasie mżawki nastąpiły zwarcia. Postoje trwały około godziny. 

Może to jakaś psychoza po tej ciężkiej awarii ,,110-ki", ale w pierwszych tygodniach 1969 r. 

panowała w hucie jakaś przygniatająca atmosfera. Postanowiono głównego mechanika, 

energetyka i mnie oddelegować na elektrolizę. Nie dociera do świadomości służb produkcyjnych 

fakt, że o żywotności urządzeń decydują też i użytkownicy-operatorzy. Przy beztrosce w sposobie 

eksploatacji niewiele się przyda jak największy wysiłek remontowców.  

W końcu lutego 1969 r. sytuacja uspakaja się. Są pewne kłopoty z łańcuchami do układu  

podnoszenia fenwików, ale coś w tym zakresie robi się. Krajowych łańcuchów tego rodzaju nie ma. 

Próbujemy wyprodukować sami. Praca to trudna i niezwykle odpowiedzialna, ale nie ma rady. Kto 

hutę wyręczy w tej, nie jedynej zresztą potrzebie.  

"Bipromet" w lutym zakończył projekt przeizolowania i przebudowy rozdzielni 110 kV. Nasz 

Dział Inwestycji w połowie marca posiadał już komplet… odmów na dostawę awaryjnie 

zamówionych materiałów. Budująca jest elastyczność naszej gospodark.  

Do czasu letnich upałów w hucie spokój. Co prawda, pękanie konstrukcji żurawi przybrało 

już tragiczne formy, ale stało się to powszednim chlebem służb remontowych. Przyjęto 

zasadę, że żuraw każdy dwa razy w roku jest kompletnie demontowany i w warsztacie wzmacnia 

się jego konstrukcję. ,,Bipromet" jest bezradny w rozwiązywaniu nowej konstrukcji. Żuraw lekki 

okazał się za słaby. Cięższego nie utrzyma układ nośny elektrolizy.  

Lato 1969 r. stało się jednym z tych okresów, kiedy dzwonek telefonu domowego kazał 

obawiać się najgorszego. Zaczęło się to końcem czerwca. Gumowe koła fenwików wyrobiły się, a 

zamówione przed rokiem dostawy z Bydgoszczy okazały się nieporozumieniem. Guma z kół 

bydgoskich spadała po kilka godzinach. Rozpoczęliśmy pertraktacje z poznańskim ,,Stomilem". 

Ale to potrwa miesiące. Trzeba było rozpocząć produkcję własną.  Na jakiś czas złagodziło 

to sytuację. W ostatnich dniach czerwca, dla urozmaicenia, uległ awarii kompresor. Braki 

powietrza zakłóciły wylew metalu i uniemożliwiły Odlewni Żeliwa wykonanie zapasu sekcji dennych 

na okres remontu urządzeń Odlewni, który nieodwołalnie rozpoczyna się 10 lipca. Zaburzenia 

zatem obejmują i kapitalne remonty elektrolizerów, gdzie i brak powietrza do wyburzania wanien 

już daje się we znaki. Gdzieś około 10 lipca, kiedy to zakończono trwający dzień i noc remont 



kompresora, rozpoczęła się niesamowita seria awarii fenwików. Ciężko chodzące koła własnej 

produkcji powodują dewastację układu kierowniczego i palenie się silników. Wskutek upałów olej 

rzednie i pompki nie wytwarzają ciśnienia koniecznego do podniesienia kadzi. Nerwowa atmosfera 

przy powstających zaległościach w wylewie metalu sprzyja innym nietypowym awariom 

fenwików.  

Zastosowanie krajowych pomp niewiele pomaga. Warsztat elektryczny nie nadąża z 

przewijaniem silników (bo przy niesprawnym całym tym układzie odbija się i na silnikach). I baterie 

akumulatorowe do zasilania silników odczuwają trud sytuacji. Na cztery posiadane przez hutę 

fenwiki, eksploatowane intensywnie bez przerwy przez dwa lata, sprawny bywa zwykle jeden. A i 

to nie zawsze. Zaległość w wylewie metalu sięgnęła jednej doby. Poziom metalu w wannach 

powoduje zaburzenia w różnorodnych procesach technologicznych. Stan permanentnej awarii trwa 

do 20 sierpnia, kiedy to uruchomiono nowy, dawno zamówiony piąty fenwik. Dalszą poprawę 

sytuacji spowodowało przypadkowe odkrycie, że przemysł nasz wypuszczał na rynek pompki 

zębate, przeważnie wybrakowane. Przy lżejszej pracy, może by i zdawały egzain. Co innego w 

naszym wypadku, kiedy to oczekiwało się od nich nominalnych parametrów. A myśmy wymieniali 

olej, chłodziliśmy, wymienialiśmy rozdzielacze itp., bo gdzieżby mogło się pomieścić w głowie, że 

nowe, prosto z magazynu pompki, to szmelc.  

To już drugi raz w tak dotkliwy sposób płaciliśmy za nasze rodzime brakoróbstwo. Czy tylko 

drugi? Pierwszy raz  to było dwa lata wcześniej przy wymianie izolacji suwnic.   

Po 20 sierpnia zakończyliśmy montaż żurawia, zbudowanego według dokumentacji 

,,Biprometu". Po obejrzeniu go, konstruktor przeraził się iż niemałe to urządzenie zawali halę i 

nakazał pomiar obciążenia. Po odrobinie spokoju, w połowie września, nastąpiła seria uszkodzeń 

suwnic technologicznych, przeważnie na hali A. Powstały zaległości w wymianie sworzni.  

31 października 1969 r. załączono trzeci transformator 143 MVA, zakupiony w następstwie 

awarii na przełomie 1966/67 roku.  

Zima ma też dla nas atrakcje. W czasie mrozu, przy roszących wyrzutniach dachowych 

tworzą się potężne bryły lodu. I to 26 grudnia 1969 r.i wpadła do hali elektrolizy, po przebiciu 

dachu, bez mała tonowa bryła lodu. Nikomu się na szczęście krzywda nie stała; a zatem rok 1969 

pożegnał nas łagodniej od swojego poprzednika. Kolejne lata były coraz to łaskawsze. Co 

oczywiście nie oznacza, że nic się nie działo.   

I tak, przechodzi człowiek w połowie 1970 roku przez halę elektrolizy, która wciąż jeszcze 

nie szczędzi i nam remontowcom i słuzbom technologicznym trosk różnorakich i porównuje 

panująca sytuację z tym, co pozostało w pamięci z pierwszych miesięcy i lat produkcji. Wykruszyła 

się częściowo ówczesna załoga. Ci co pozostali, nabrali doświadczenia. Pojęli, że urządzenia 

mają wdzięczną duszę. Właśnie wdzięczną. Za życzliwy, pełen troski stosunek, płacą wierną i 

skuteczną pomocą w pracy.  

Znikł jak koszmarny sen i poszedł w zapomnienie cały splot gnębiącyoh nas dawniej 

kłopotów. Trudno wprost sobie wyobrazić, że w początkach, kiedy osłaniające dół anody fartuchy 



bywały przeważnie upalone, że nie nadążono z ich wymianą. Że każdej doby notowało się co 

najmniej jedną awarię przekładni wanien. Że często bywały to przekładnie, których wymiana 

wymagała unoszenia całej siedemdziesięciotonowej anody. A kto dziś pamięta, że awarie 

sprzęgieł napędu przekładni anod były plagą służb utrzymania ruchu? A zderzenia pomiędzy 

żurawiami, lub żurawi z suwnicami?, pompki do podnoszenia kazi na fenwikach?, a wreszcie, ile 

jest spraw, których dziś nie sposób spamiętać.  

Trudno dziś uwierzyć, że były czasy, kiedy awarię czy postój urządzenia uznano za 

problem zaprzątający co najmniej kierownika wydziału. Że trzeba było przekonywać załogę, iż  

usunięcie tej czy innej awarii jest naszym wspólnym interesem. Interesem całej załogi. Że dyrektor 

musiał nadzorować prace przy usuwaniu awarii. A zatem - stabilizacja. Permanentny stan 

awaryjny przeszedł do historii. Z końcem roku 1970 osiągnęła huta po raz pierwszy poziom 

produkcji określony licencją. Zaczynamy nawet przeganiać Francuzów. Dobrze się dzieje w hucie. 

Walcownia nabiera kształtów. W połowie marca 1971 r. powołano dyrektora technicznego 

na kierownika rozruchu. W zakresie remontów coraz wyraźniej mówi się o organizowaniu przy 

hucie Samodzielnego Oddziału Wykonawstwa Inwestycji. Ma on wystartować jeszcze bez 

kapitalnych remontów elektrolizerów. Remont elektrolizerów przejmie SOWI w dalszych latach, 

kiedy to Zjednoczenie zgodzi się na likwidację działającej przy Hucie placówki ,,Montometu". W 

ramach właściwego nam systemu zarządzania, Zjednoczenie decyduje, czy mamy nadal 

utrzymywać firmę, która wykonuje remonty drożej i gorzej, i dłużej, aniżeli to robiłoby podległe 

dyrekcji huty SOWI.  

SOWI statuje od l kwietnia 1971 r. Przejęło ono po Centralnych Warsztatach Huty remonty 

o charakterze konstrukcyjno-budowlanym, ma także realizować drobne inwestycje.  

Na podjęcie konkretnych prac walcowni jeszcze za wcześnie.  

14 lipca 1971 r. na ,,operatywce" uczciliśmy powstaniem z miejsc rocznicę pierwszego 

próbnego załączenia prądu do hali elektrolizy. Właśnie przed czterema laty Francuzi w ten 

sposób uczcili swoje narodowe święto.  

Mocniejszym wydarzeniem w bieżącym okresie pozytywnej stabilizacji produkcji był pożar 

ściany w północnej części hali B. Spłonęło około 200 m kw. jej powierzchni. A zaczęło się od 

nieostrożności spawacza, który iskrą zaprószył ogień w prowizorycznym magazynku farb,  

urządzonym nieszczęśliwie przez firmę malarską pod tą ścianą. 

W związku z przygotowaniami walcowni do produkcji ekipy naszych pracowników, tych 

starszych i staźystów, przeszkala się w walcowniach krajowych i w Białej Kalitwie w Związku 

Radzieckim.  

Od 15 sierpnia 1971 r.! kierownictwo rozruchu walcowni przejmuje generalny wykonawca i 

coś już konkretnego zaczyna się dziać. Rzecz tylko w tym, że "Generalny" będzie się starał 

zakończyć montaż, a właściwie roboty rozruchowe na pewno spłycić. Rozwiązanie to ma jednak tę  

zaletę, że rozruch poprowadzi ktoś z doświadczeniem. Jednak jakość rozruchu, a zatem 



przygotowanie urządzeń do produkcji na tym nie zyska.  Odbije się to niewątpliwie na produkcji w 

jej pierwszym okresie.  

W kraju szaleje od półtora miesiąca lato stulecia. Upały nie do wytrzymania. Elektroliza 

jednak nie daje się. Produkcja przebiega bez zakłóceń.  

Pierwszy odcinek prac rozruchowych został uwieńczony zakręceniem w dniu 30 września 

1971 r. silnika napędowego walcarki gorącej. Rozruch Odlewni II jest już zaawansowany. 19 

października 1971 r. wykonano pierwszy wlewek o przekroju 300X1500, długości 5 m. Pierwszy 

taki duży w kraju. 25 października 1971 r. uruchomiono na Odlewni I skawińską piłę do cięcia 

wlewków. 29 grudnia 1971 r. Huta wykonała plan roczny, a 30 grudnia Polska po raz pierwszy w 

historii wyprodukowała rocznie 100 000 ton aluminium. Wydarzenie to z udziałem delegatów ze 

Stawiny, okraszono udziałem wiceministra Bujakowskiego, zostało uczczone właśnie u nas w 

Koninie.  

9 stycznia 1972 r. przeprowadzono na gorącej linii walcowania pierwszą próbę. 14 stycznia 

zaś z pompą, a zatem z telewizją, radiem i prasą przekazano ,,gorącą" do rozruchu 

technologicznego. I poszła w kraj ,,prawda” na ten temat. Staliśmy się niejako gwiazdą telewizyjno-

radiową. Nie ma tygodnia, by nie było coś o hucie słychać. A prace montażowe na tej linii jeszcze 

trwają.  

Na Odlewni II 7 marca uruchomiono pierwszy piec JAK. II i III kwartał 1972 r. to okres 

kolejnych odbiorów do eksploatacji Odlewni II, linii gorącego walcownia, walcarek zimnych itp. 

Wchodzą zatem nowe obiekty do ruchu i nowe z nim problemy. Zaczyna się od piły Achenbacha 

do cięcia wlewków. Ani marzyć o jakiejś godziwej wydajności. Przyjeżdżają kilkakrotnie w 1972 r. i 

1973 r. przedstawiciele producentów z NRF i w żaden sposób nie mogą osiągnąć znamionowych 

parametrów. 

Rok 1973 to seria awarii pieców JAK. Po paru dniach, lub kilku tygodniach eskploatacji, 

następują przecieki. Piec trzeba albo reperować (co wytrąca go z produkcji na kilkanaście dni), 

lub na nowo wymurowywać, a to powoduje postój liczony w tygodnie. Z trzech zamontowanych 

pieców przez większość 1973 roku któryś pozostaje w remoncie awaryjnym. Gorączkowa 

atmosfera nakaźuje pospiech przy remoncie, a szczególnie przy suszeniu, a ten z kolei pogarsza 

jakość wymurówki i sprzyja awariom. I tak koło zamknięte. Zmontowało się wreszcie w drugiej 

połowie roku stanowisko remontowe pieców JAK, na którym przeprowadza się godziwe 

remonty pieców i sytuacja wyklarowuje się.  

Z końcem roku 1973 sytuację z piecami JAK można uznać za opanowaną. Walcarka 

gorąca urozmaica nam byt awariami tyrastorów. Ich seria z przerwami trwa od czerwca 1973 i na 

dobrą sprawe nie ustała do dziś. Co prawda po szeregu zabiegów Belgowie, producenci 

tyrystorów na zasilaniu głównych silników walcarki gorącej, ustalili przyczynę awarii i usunęli ją, ale 

tak w pełni rzecz to jeszcze nie zażegnana. 

l czerwca 1973 r. uległ poważnej awarii jeden z podstawowych silników walcarki zimnej I. 

Poważny awaryjny remont wykonał Zakład Rellontowy z Gliwic. Po dwutygodniowym postoju 



,,zimna" ruszyła. Jednak wszystkie cztery główne silniki walcarek zimnych, na skutek kiepskiego 

wykonania przez producenta, wymagają przewinięcia. 

Te poważne awarie, czy to tyrystorów na ,,gorącej", czy silników głównych na ,,zimnej", 

przeplatane są mniej groźnymi., ale dotkliwymi w skutkach problemami: to niefortunnym remontem 

linii cięcia arkuszowego, to uszkodzeniami różnych zespołów walcarek, to awariami urządzeń 

odlewu półciągłego w odlewniach. Awarie te wszystkie jednak nie mają już tego charakteru, co 

dawne, w początkowym okresie pracy huty. Walcownia bazuje bowiem na załodze, która przeszła 

szlif w części hutniczej, w której już zawiązała się świadomość więzi z zakładem. Więzi, która z 

czasem przerodzi się w tę niezwykle ważną cechę, potocznie zwaną tradycjami przemysłowymi.  


