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Koniec lat siedemdziesiątych i początek osiemdziesiątych XX wieku był okresem 

bardzo poważnych problemów elektrolizy: niska jakość surowców, mocno rozregulowany 

proces technologiczny, fatalny stan nośnej konstrukcji żelbetowej, podjazdów, 

wyeksploatowane instalacje, maszyny i urządzenia wspomagające, niskie morale załogi 

(okres stanu wojennego) i ciągły niedobór pracowników. Wszystko to przekładało się na 

fatalne wyniki produkcyjne, a te na stan finansów przedsiębiorstwa. Gdyby tego było mało, to 

w reformowanej wówczas Polsce rosły wymagania ochrony środowiska i zaostrzano normy 

środowiska pracy, a elektroliza schyłku lat osiemdziesiątych była ogromnym trucicielem. 

Truła na zewnątrz, stąd umieszczenie huty na państwowej liście „80 największych trucicieli”, 

truła załogę, stąd ostrzeżenie Okręgowego Inspektora Pracy i poinformowanie o zamiarze 

wstrzymania pracy w Wydziale Elektrolizy, co byłoby równoznaczne z koniecznością jej 

wyłączenia. 

Techniczne dyskusje oceniające powody złego stanu rzeczy i poszukiwanie sposobu 

rozwiązań problemu trwały na wszystkich szczeblach zarządzania od zawsze, jak pamiętam. 

Oczywiście podejmowane były różnego rodzaju działania, zmiany, modernizacje, 

modyfikacje. Powoływane były zespoły ekspertów (za dyr. Barteckiego). W ostateczności 

jednak prowadzone działania, mając charakter lokalny i wybiórczy, nie powodowały stałej i 

efektywnej zmiany ilościowo-jakościowej. Przełom nastąpił po przekształceniu 

przedsiębiorstwa państwowego w jednoosobową spółkę Skarby Państwa i powołaniu w skład 

zarządu dwóch kluczowych postaci dla zmian w Wydziale Elektrolizy i rozwoju huty: Jerzego 

Kaka, Prezesa zarządu i Jan Woźniaka, Członka zarządu i Dyrektora technicznego. To pod 

nadzorem Jan Woźniaka powstał zespół, który wypracował plan przełomu: strategii, działań, 

nakładów, kosztów i zmian organizacyjnych prowadzących do pełnej stabilizacji procesu 

elektrolizy i zapewnieniu niezagrożonego prowadzenie produkcji aluminium elektrolitycznego 

w hucie ,,Konin” w długim okresie. 

Podstawą działań stał się przyjęty wówczas Program poprawy warunków pracy i 

ochrony środowiska na lata 1993-1997 dla Wydziału Elektrolizy. Jednym z podstawowych 

zadań było wdrożenie technologii anody z sucha masą anodową, w wyniku czego 

spodziewano się uzyskać: zmniejszenie stężeń związku fluoru, WWA i BaP na stanowiskach 

pracy w halach elektrolizy, zmniejszenie emisji substancji szkodliwych do atmosfery, 

obniżenie jednostkowego kosztu produkcji aluminium elektrolitycznego.  

Z kilku złożonych w latach 1991-92 ofert zagranicznej pomocy technicznej (USA, 

Rosja, Szwecja, Norwegia) na wdrożenie technologii anody z sucha masą, w drugim 

kwartale 1993 wybrana została oferta jednej ze spółek norweskiej grupy Hydro Aluminium.  
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Huta Hydro Aluminium Karmøy zaoferowała najkorzystniejsze warunki pomocy technicznej 

dla wdrożenia tej technologii. Ponadto dysponowała rezerwą zdolności produkcyjnej masy 

anodowej, pozwalającej na całkowite zaspokojenie potrzeb konińskiej serii elektrolizerów. 

Stwarzało to możliwości szybkiego wdrożenia technologii, ponieważ eliminowało czas na 

ewentualne opanowanie produkcji samej masy anodowej u innego, potencjalnego dostawcy.  

W lipcu 1993 roku został podpisany kontrakt z Hydro Aluminium Karmøy na dostawę 

pierwszych 530 ton suchej masz anodowej oraz pomoc techniczną dla przeprowadzenia 

wdrożenia jej stosowania na sześciu elektrolizerach huty Konin. Hydro Aluminium Karmøy 

zarekomendowało technologię suchej masy anodowej stosowanej we własnej serii 

elektrolizerów.  

Jesienią 1993 roku, w ramach pomocy technicznej, dwóch specjalistów Wydziału 

Elektrolizy zatrudnionych przy bezpośrednim nadzorze obsługi anod i elektrolizerów, odbyło 

dziesięciodniowe szkolenie w hucie Karmøy. Po ich powrocie wyniki szkolenia zostały 

zaprezentowane i przedyskutowane w gronie specjalistów huty Konin. Opracowano zakres i 

harmonogram postępowania.  

Zasypanie sucha masą pierwszych sześciu anod rozpoczęto 25 października, a 

zakończono 8 listopada 1993 roku. Masa zasypana na powierzchnię anody zaczyna 

pokazywać swoje właściwości po około 3 miesiącach, po jej zejściu w strefę elektrolitu. 

Baliśmy się, czy połączy się z masą ze Skawiny, czy nie powstanie rozwarstwienie, poziome 

rozerwanie anody skutkujące utratą elektrolizera. Gdy jednak sucha masa zaczęła docierać 

do strefy spalania, wanna się uspokoiła. Czekaliśmy na to 3 miesiące w niepewności. I tak 

po kolei wszystkie wanny. Stał się cud. Wanna, po wannie, bez żadnych niepokojących 

oznak stabilizowały się i od razu można było stwierdzić, że nowa masa anodowa jest 

doskonała.  

Pierwszy okres stosowania suchej masy został oceniony bardzo pozytywnie. W tej 

sytuacji warunkiem szybkiego zwiększenia ilości wanien pracujących na suchej masie było 

zaprojektowanie i wykonanie niezbędnych urządzeń do obsługi anod. Technologia suchej 

masy anodowej wymusiła bowiem wprowadzenie nowych operacji technologicznych 

wykonywanych na anodach, wprowadzenie specjalnego nadzoru oraz zmianę w sprzęcie 

związanym z obsługą anod.  

W marcu 1994 roku dwóch specjalistów mechaników huty ,,Konin” wyjechało do 

Karmøy na konsultacje techniczne. W następstwie tego, w efekcie intensywnych prac 

zaprojektowano i zbudowano dwa kluczowe urządzenia: dozownik masy podsworzniowej, 

zamontowany bezpośrednio na suwnicy i mobilny zasobniki do transportu i magazynowania 

oraz urządzenie do łopatowania anod, wykonane na bazie koparki KT 406. W czerwcu 1994 

roku zostały zakupione w Karmøy dwa używane pojazdy do odpowiedniego formowania 

górnej powierzchni anody w czasie zasypywania masy. Do chwili oddania tych pojazdów do 
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eksploatacji zasyp masy wykonywano posiadanym wówczas sprzętem, a rozgarnianie masy 

po jej powierzchni wykonywano ręcznie.  

W październiku 1994 roku zostało przekazane do eksploatacji otwarte, wyposażone 

w suwnicę czerpakową, składowisko suchej masy anodowej.  

W wyniku tych działań, już w listopadzie 1994 roku zostały stworzone warunki do 

wdrożenia technologii anody z sucha masa na kolejnych anodach.  

Dla zwiększenia stabilności pracy anody wprowadzono 10-poziomowy układ sworzni. 

Wiązało się to ze wzrostem nakładu pracy operatorów, zarówno na wymianę sworzni jak i 

podnoszenie oszynowania anodowego. Aby temu zapobiec i jednocześnie poprawić warunki 

pracy, zaprojektowano i wykonano belki tymczasowego podwieszenia, w których 

zastosowano rewolucyjne rozwiązania, pozwalające na ich pełną obsługę z kabiny suwnicy. 

Dodatkowo gruntownie zmodernizowano same kabiny suwnic technologicznych, poprawiając 

komfort i bezpieczeństwo pracy operatorów.  

Równolegle z działaniami technicznymi, w trakcie zwiększania ilości anod z sucha 

masą, szkolone były kolejne grupy pracowników. Dla poprawy efektywności nadzoru anod 

zreorganizowano służbę technologiczna Wydziału Elektrolizy. Wzmocniono dozór nad 

pracami związanymi z ich obsługą. Dla oceny pracy anod zastosowano system ciągłej ich 

kontroli, wypracowany przez specjalistów huty Karmøy.  

Wdrażanie projektu zakończono 28 stycznia 1997 roku, a więc o około rok wcześniej 

niż pierwotnie planowano, na podstawie informacji o przebiegu takich projektów w innych 

hutach. Uzyskane efekty stabilizacji pracy anod, co przekładało się na pracę wanien, 

przeszły najśmielsze oczekiwania. Najlepiej wyrażał to tak zwany wskaźnik interwencji, 

syntetyczny wskaźnik stanu technologicznego serii będący oceną pracy anod – im niższy, 

tym lepiej. Na masie skawińskiej mieliśmy w ciągu doby 25-35 interwencje. Kiedy cała seria 

była już na suchej masie, to notowaliśmy około 5 interwencji, ale miesięcznie! I to o lżejszym 

charakterze niż przy masie skawińskiej. Wdrożenie technologii anody z sucha masą 

anodową zdecydowanie wpłynęło na poprawę warunków pracy i ochrony środowiska 

Wydziału Elektrolizy. Na wszystkich stanowiskach pracy nastąpiło radykalne obniżenie 

stężeń fluorowodoru i innych szkodliwych substancji, wyeliminowano też ciężkie i uciążliwe 

czynności na wszystkich stanowiskach pracy. Spełniono również warunki ograniczenia na 

nałożonych limitów ilości i obszaru emisji do otoczenia zewnętrznego. W ostateczności 

uzyskane efekty przełożyły się na zlikwidowanie zagrożenia zamknięcia Wydziału Elektrolizy. 

Stabilizacja procesu elektrolizy, uzyskana dzięki wysokiej jakości anod pozwoliła na 

szereg dalszych działań modernizacyjnych, polegających między innymi na:  

- zmianie sposobu oraz urządzeń do doróbki i zasilania wanien tlenkiem glinu 

(całkowicie zmieniono na nowy system dostarczenia tlenku glinu do hal 

produkcyjnych i jego dystrybuowanie na elektrolizery; wyeliminowano żurawie 
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technologiczne tak skutecznie niszczące konstrukcje budowlaną hal wprowadzając w 

to miejsce indywidualne na każdej wannie pneumatyczne łamacze skorupy; usunięto 

szynę jezdną żurawia eliminując zagrożenie porażenia prądem), 

- wymianie sprzętu i oprogramowania komputerowego systemu sterowania procesem 

elektrolizy (miejsce autorskiego prostego systemu rejestracji zainstalowano 

nowoczesny system sterowania i rejestracji brazylijskiej firmy ATAN);   

- modernizacji systemów zraszania i wykraplania gazów halowych i anodowych wraz z 

pełną wymianą systemu sterowania i rejestracji procesami oczyszczania gazów 

poreakcyjnych, 

- wymianie urządzeń do wylewu i transportu ciekłego aluminium elektrolitycznego 

(zaprojektowano i wykonano klimatyzowane kabiny wózków widłowych z 

umieszczeniem w nich sterowanie pneumatyką kadzi; zaprojektowano nową kadź 

próżniową i urządzenia do jej czyszczenia eliminując jedną z najbardziej uciążliwych 

czynności wykonywanych młotem pneumatycznym; zaprojektowano i wykonano 

klimatyzowane ciągniki do transportu metalu), 

- modernizacji oszynowania anodowego, co pozwoliło na zwiększenie natężenia prądu 

zasilającego serię, a w następstwie dalsze zwiększenie efektywności prądowej i 

produkcji metalu 

i wiele, wiele innych usprawniających procesy, poprawiających warunki i bezpieczeństwo 

pracy. 

W wyniku wszystkich działań poprawie uległy warunki pracy wszystkich pracowników 

elektrolizy. Doprowadzono do obniżenia stężeń czynników szkodliwych dla zdrowia, takich 

jak fluor, tlenek węgla i benzopiren do wartości zgodnych z obowiązującymi normami. 

Dokonane zmiany w technologii procesu elektrolizy i w obsłudze elektrolizerów oraz 

wyeliminowanie wielu ciężkich i uciążliwych czynności stworzyły warunki do wprowadzenia 

na wszystkich stanowiskach elektrolizy ośmiogodzinnej dobowej normy czasu pracy. 

Stosowne porozumienie w tej sprawie podpisano 14 grudnia 1998 roku. W dalszej 

konsekwencji dało to możliwość stopniowego zmniejszania zatrudnienia. Zbliżyło to 

znacznie, pod względem produktywności, elektrolizę do konkurencji europejskiej.  

Sucha masa wpłynęła również pozytywnie na otoczenie przyrodnicze. W wyniku 

istotnego obniżenia emisji substancji szkodliwych strefa ochronna huty ,,Konin”, która 

wynosiła 6972 ha, została zmniejszona do 238 ha. Ponadto, 30 grudnia 1997 roku, decyzją 

Głównego Inspektora Ochrony Środowiska Huta Aluminium Konin została wykreślona z listy 

80-ciu zakładów o największym negatywnym oddziaływaniu na środowisko kraju.  

Dzięki poprawie struktury anody zaistniały warunki do intensyfikacji procesu 

elektrolizy. W efekcie tego już w 1995 roku, po raz pierwszy w historii huty Konin, 
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wyprodukowano ponad 50 000 ton aluminium elektrolitycznego w ciągu roku, w 1996 roku 

przekroczono 52 000 ton, a w 2006 blisko 55 000 ton. 

Osobami uczestniczącymi w opracowaniu, nadzorowaniu i wdrażaniu technologii 

suchej masy anodowej ze strony Huty Aluminium ,Konin SA byli (ówczesne stanowiska 

pracy): Jan Woźniak – Członek zarządu, Dyrektor techniczny, Jerzy Gałek - Kierownik 

Elektrolizy, Jacek Nowak – Zastępca kierownika Elektrolizy, Edmund Bugzel – Główny 

Inżynier ds. Modernizacji Elektrolizy, Kazimierz Sikorski – Mistrz Gospodarki Anodowej, 

Teodor Konc – Kierownik Utrzymania Ruchu Wydziału Elektrolizy, Jan Piotrowski – 

Wymieniacz sworzni anodowych.  Henryk Przybylski – Główny Inżynier ds. Bezpieczeństwa i 

Higieny Pracy, Piotr Sypniewski – Kierownik Ochrony Środowiska Wydziału Elektrolizy, 

Marian Szymczak – Kierownik Biura Konstrukcyjnego, Stanisław Stałanowski – Główny 

Inżynier ds. Energomechanicznych, Marek Wierzbowski – Główny Metalurg, Czesław 

Wasiak – Wymieniacz sworzni anodowych, Jan Bukowski – Kierownik Hali B, Roman 

Andrzejak – ślusarz, Józef Dopieralski – ślusarz, Dominik Kamiński – ślusarz, Andrzej 

Tokarz – Mistrz Gospodarki Anodowej, Wiesław Wanjas – mistrz Utrzymania Ruchu i wielu 

innych, tu niewymienionych, a następnie cała załoga Wydziału Elektrolizy, bez 

zaangażowania której nie doszłoby do tak szybkiego i sprawnego przeprowadzenia prac 

wdrożeniowych tego projektu.  To były absolutnie pionierskie działania. Ekipa 

zaangażowanych w projekt ludzi była doskonała, miała niesamowitą chęć zmian i była 

absolutnie skuteczna. Przyjęty dla elektrolizy plan działania był wizjonerski, zastosowane 

rozwiązania nowatorskie i wręcz rewolucyjne. 

 

 

 


