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Do Konina przyjechałem w lipcu 1968 roku, by znaleźć pracę w kluczowym 

przedsiębiorstwie regionu. W rezultacie tej wizyty podpisałem przedwstępną umowę o pracę 

z Hutą Aluminium ,,Konin”. Do planowanej w tej umowie zmiany tematu pracy dyplomowej 

nie doszło. Dotyczyła więc ona ostatecznie karbonizacji węgla brunatnego, której pilotowa 

instalacja pracowała w elektrowni ,,Gosławice” w latach 60. 

Pracę w Hucie Aluminium ,,Konin” rozpocząłem w lipcu 1969 roku. W pierwszym roku 

pracy usłyszałem od dozoru średniego elektrolizy, że „na francuskiej masie anodowej 

wanienki są ,,jak panienki”, natomiast masa skawińska jest…. też czarna”. Zainteresowało 

mnie też odmienne zachowanie się napięcia elektrolizera za i przed elektrolizerem 

wyłączonym do remontu. ,,Skawińskie ,,fachury” wytłumaczyli mi, że jest to spowodowane 

,,ugięciem” słupów anodowych. Z początków pracy pamiętam także i to, że osadniki Dorra w 

instalacji regeneracji soli fluorowych szybko ,,zarastały” oraz ,,lały” do głównego kanału 

energetycznego zasilającego w energię elektryczną całą ówczesną hutę. Zmierzyłem się 

między innymi z tym problemem kierując Regeneracją Soli Fluorowych. 

W drugiej połowie lat 70. mieliśmy nadzieję na rozbudowę części hutniczej. Trwały 

wówczas rozmowy ofertowe i opiniowanie ofert złożonych przez największe w świecie firmy 

aluminiowe, to jest Alcan, Pechiney, Alusuisse, Alcoa i Nippon Light Metal (NLM) na budowę 

Nowej Elektrolizy w Skawinie i Zakładu Anod Wstępnie Spiekanych w Koninie, w których 

uczestniczyłem do parafowania w 1977 roku części technicznej kontraktu z ALCOA włącznie. 

Był to kontakt z najnowocześniejszymi wówczas rozwiązaniami w hutnictwie aluminium, 

począwszy od konstrukcji elektrolizera do suchego oczyszczania gazów. W ramach tych 

rozmów uczestniczyliśmy ze Stanisławem Kurzawą w sympozjum w Instytucie Chemicznej 

Przeróbki Węgla (Zabrze), na którym specjaliści NLM przedstawili wyniki badań polskiego 

koksu i paku oraz wymagania, jakie powinny one spełniać, aby NLM mógł gwarantować 

osiągnięcie wskaźników technicznych elektrolizy. Zdolność produkcyjna Zakładu Produkcji 

Anod Wstępnie Spiekanych uwzględniała również potrzeby masy anodowej dla serii 

elektrolizerów z anodą VSS. 

We wrześniu 1979 roku powierzono mi stanowisko Kierownika Wydziału Elektrolizy. 

Na początek było spiekanie nowych anod na 5 elektrolizerach, którym dowodził Stefan 

Pluskota, Z-ca Kierownika Elektrolizy ds. Technologicznych od czerwca 1974 roku, 

natomiast kierownikami hal byli Zygmunt Niemiec i Jacek Gołębiowski.  I połowa roku 1980 

względnie spokojna, BIPROMET Katowice wraz z IMN-OML Skawina przygotowywał 

założenia do opracowania projektu koncepcyjnego rekonstrukcji elektrolizerów VSS na 

elektrolizery z anodą PB w oparciu o możliwości krajowe, a następnie przystąpił do 

zaprojektowania 3 doświadczalnych elektrolizerów 110 kA z anodą wstępnie spiekaną (PB) 



oraz doświadczalnej stacji suchego oczyszczania gazów (SSOG) z tych elektrolizerów. 

Brałem udział w tych pracach jako jeden z przedstawicieli huty. Jednak już wkrótce 

najważniejszy był Sierpień ’80 i postulaty załogi oraz ograniczenia w poborze energii 

elektrycznej, szczególnie duże w listopadzie i grudniu, na skutek których straty produkcji 

wyniosły około 3 tys. ton. Sytuacja społeczno-gospodarcza bardzo skomplikowana. W maju 

1981 roku Eugeniusza Andrzejewskiego na stanowisku Z-cy Kierownika Wydziału Elektrolizy 

ds. UR zastąpił Jan Woźniak i był na nim do grudnia 1985 roku. Ograniczenia w dostawie 

energii elektrycznej w 1981 roku były mniejsze, straty produkcji wyniosły ,,tylko" około 1,5 

tys. ton, a 14 grudnia był strajk załogi i związany z nim proces sądowy w trybie doraźnym. W 

1982 roku braki ciągłości dostaw masy anodowej i materiałów pomocniczych oraz załogi, w 

tym zatrudnianie - najczęściej na bardzo krótki czas - ,,pensjonariuszy ZK”, były bardzo 

dotkliwe. Wymagania jakościowe dla surowców były realnie takie: tlenek glinu – biały 

proszek, masa anodowa – czarne bryłki, sworznie anodowe – mogą być nieczyszczone. 

Opróżnione były najgłębsze zakamarki magazynowe, a poziom masy anodowej w wielu 

anodach był bardzo niski. Do tego doszły olbrzymie problemy z utrzymaniem w ruchu suwnic 

służących do wykonywania operacji technologicznych na anodach oraz nadszarpnięte 

morale załogi, nie tylko w związku z zamknięciem elektrolizy w Skawinie. W efekcie, 

opóźnienia w wymianie sworzni anodowych i podnoszeniu oszynowania anodowego sięgały 

kilku, a nawet więcej dni. Wysokotemperaturowy proces ciągły elektrochemicznego rozkładu 

tlenku glinu ,,nie wybaczył” nam tych grzechów. W kwietniu 1983 roku złożyłem rezygnację z 

kierowania elektrolizą i zostałem skierowany do pracy w postępie technicznym i rozwoju.  

Do rozwiązania i wykonania było wiele różnych i bardzo istotnych problemów, takich 

jak np. wykonanie metodą wybuchową płytek bimetalicznych Fe-Al., niezbędnych do 

wykonania łączników anodowych. Po ponownym objęciu w sierpniu 1983 roku stanowiska 

dyrektora huty ,,Konin” mgr inż. Jerzy Bartecki zapewnił sprzyjające otoczenie zewnętrzne, a 

w hucie spowodował zintensyfikowanie prac nad całym projektem i nadał im od października 

tamtego roku specjalną formę organizacyjną. W rezultacie tych działań w latach 1984-85 

zostało zrekonstruowanych 6 elektrolizerów oraz wybudowana doświadczalna SSOG z tych 

elektrolizerów.  W rezultacie badań i doświadczeń powstał obudowany elektrolizer 110 kA z 

anodą PB o parametrach i wskaźnikach zbliżonych do założonych, odbiegających jednak od 

najlepszych uzyskiwanych na świecie. W końcu 1988 roku na Radzie Technicznej 

BIPROMET z udziałem przedstawicieli IMN-OML Skawina i huty uznano, że doświadczalny 

elektrolizer 110kA z anodą PB nie stanowi wystarczającej bazy do wykonania projektu 

technicznego rekonstrukcji całej serii. Trwałym efektem tych działań było doświadczenie, 

jakie wówczas uzyskała kadra techniczna i bezpośrednia obsługa tych elektrolizerów. 

Natomiast, dozownik tlenku glinu zastosowany na tych elektrolizerach został opatentowany i 

jako taki w latach 1988-1990 wyeksportowany dla 200 elektrolizerów jednej z hut aluminium 



w ówczesnym ZSRR, co zdaje się było pierwszym i chyba jedynym przypadkiem, że będące 

własnością huty opatentowane rozwiązanie zostało sprzedane za granicę. Technologia i 

urządzenia SSOG, wypróbowane również dla elektrolizerów z anodą VSS, opanowane 

zostały one w stopniu umożliwiającym wykonanie projektu technicznego instalacji SSOG w 

pełnej skali przemysłowej, w tym rozwiązanie opatentowane.  

Z lektury czasopism naukowo-technicznych i informacji własnych wynikało, że 

Japończycy w połowie lat 70. opracowali i zastosowali u siebie technologię suchej masy 

anodowej, belkowe łamacze skorupy i technologię suchego oczyszczania gazów anodowych 

dla elektrolizerów z anodą VSS. W hucie ,,Konin” próby z zastosowaniem ,,suchej" masy 

anodowej radzieckiej były prowadzone od IV kwartału 1987 roku, a następnie także z 

,,suchą” masą skawińską. W sprawie tej ostatniej dyrektorzy naczelni, przy udziale 

specjalistów obu przedsiębiorstw, podpisali w kwietniu 1988 roku porozumienie, na mocy 

którego Zakłady Metalurgiczne Skawina zobowiązały się wyprodukować partię suchej masy 

anodowej dla 6 elektrolizerów. Podjęto odpowiednie działania, w tym również 

przygotowywano zgłoszenie patentowe. Niestety, eksperyment zakończył się porażką, gdyż 

trzeba było złomować anody 3 elektrolizerów po stosunkowo krótkim okresie ich pracy.  

W listopadzie 1988 roku wraz Tadeuszem Matybą i Januszem Borkowskim 

wizytowaliśmy węgierskie huty aluminium. W hucie INOTA eksploatowane były 

doświadczalne elektrolizery z anodą VSS na suchej masie anodowej według technologii 

japońskiej firmy Sumitomo. Mieliśmy wtedy sposobność zapoznania się z istotą zagadnienia 

oraz warunkami niezbędnymi do efektywnego wdrożenia tej technologii na całą serię. 

Zasadniczy warunek powodzenia to odpowiednia jakość masy anodowej. Drugi czynnik to 

technologia jej stosowania, która jak to wówczas określano wymaga ,,japońskiej 

mentalności” załogi, bowiem wymaga ona stosowania co najmniej 3 rodzajów masy oraz 

wykonywania dodatkowych, specyficznych operacji na anodach, natomiast dobrej jakości 

mokra masa anodowa wymaga tylko tego, by została zasypana na powierzchnię anody.  

Sucha masa anodowa dla huty INOTA była produkowana w hucie Karmøy (Norwegia). Huta 

Inota kilka lat później zrezygnowała z implementowania technologii suchej masy anodowej 

na całą serię.   

Wiosną 1989 roku Hydro Aluminium zaoferowało hucie ,,Konin” suchą masę 

anodową po cenie stanowiącej ok. 0,7 ceny importowanych anod wstępnie spiekanych (PB) i 

kilkunastokrotnie wyższej niż wówczas kosztowała mokra masa anodowa skawińska. W tej 

sytuacji dyrektor huty położył nacisk na kontynuowanie przygotowań do modernizacji 

elektrolizy z przejściem na anody PB z udziałem pomocy zagranicznej w udoskonaleniu 

naszego elektrolizera 110 kA i zakupu anod wstępnie spiekanych w warunkach 

rozpoczynającej się na przełomie 1989/90 r. transformacji społeczno-gospodarczej.  



W latach 1991-92 miały miejsce szczególnie burzliwe dyskusje na temat sposobu 

modernizacji elektrolizy zarówno w hucie „Konin” jak i w lokalnej społeczności, gdzie od 1990 

roku był serwowany przykład huty w Sundsvall (Szwecja), która na elektrolizerach z anodą 

VSS zastosowała technologię anody z suchą masą (później, w latach 2007-2010, 

zmodernizowała je na elektrolizery z anodą PB). Dyskutowane były 4 warianty modernizacji:  

od udoskonalenia istniejącej serii elektrolizerów VSS do rekonstrukcji na elektrolizery 

całkowicie obudowane z anodą PB. W ferworze tej dyskusji, w IV kwartale 1992 roku, 

zakupiona została też spora partia masy anodowej wyprodukowanej na paku o 

podwyższonym punkcie mięknienia z zamkniętej wkrótce potem wytwórni mas węglowych w 

Lichtenbergu (była NRD). Efekty jej zastosowania w Koninie były niestety dalekie od 

oczekiwań.  

W II kwartale 1993 roku Hydro Karmøy zaoferowało Hucie Aluminium ,,Konin” zakup 

próbnej partii suchej masy anodowej po cenie niższej niż w roku 1989 roku oraz – co 

ważniejsze - tylko około 2 razy wyższej niż cena masy skawińskiej, bowiem w międzyczasie 

ceny w Polsce zostały urealnione. Przeprowadzenie prób i w przypadku ich powodzenia 

wdrożenie technologii anod z suchą masą anodową było podstawowym zadaniem przyjętego 

do realizacji w marcu 1993 roku ,,Programu dla elektrolizy”. Huta  Karmøy zakupiła tę 

technologię na początku lat 80. i podczas implementowania jej na całą serię przeszła ,,drogę 

przez piekło”. Sprawiło to, że specjaliści Hydro Aluminium Karmøy mieli ogromne 

doświadczenie w produkcji i technologii stosowania suchej masy anodowej. To 

doświadczenie oraz fakt, że huta Karmøy miała rezerwę zdolności produkcyjnej i, by ją 

wykorzystać, udzieliła nam bezpłatnej pomocy techniczno-technologicznej, były elementami 

decydującymi o sukcesie wdrożenia w Koninie. Specjaliści Karmøy natomiast kilkakrotnie 

zauważyli przy ocenie przebiegu wdrożenia technologii suchej masy anodowej w hucie 

,,Konin” nasze profesjonalne podejście do zagadnienia. Od II połowy 1994 roku 

stosowaliśmy w Koninie również mokrą masę anodową z huty Karmøy. W latach 1995-96 

wydajność prądowa uzyskana na elektrolizerach z norweską mokrą masą anodową 

potwierdziła znane ,,ludziom elektrolizy” powiedzenie, że wbrew temu, co widzimy realnie, 

elektrolizer z anodą VSS ,,na anodzie stoi”. Natomiast, jakość anody w pierwszym rzędzie 

jest zależna od jakości masy anodowej, a to w konsekwencji decyduje o warunkach pracy w 

halach elektrolizy oraz emisji do otoczenia zewnętrznego. W marcu 1996 roku wizytowaliśmy 

uruchomioną w roku 1965 (II seria – w 1971) hutę INESPAL w La Coruna (Hiszpania), która 

wówczas stosowała mokrą masę anodową i która w 2016 roku nadal produkowała aluminium 

elektrolityczne.  

W latach 1992–94 z Dionizym Łepeckim  „przecieraliśmy szlak” dostępu do sieci 

elektroenergetycznej dla strony trzeciej, czyli huty „Konin”, zużywającej rocznie około 

jednego miliarda kWh energii elektrycznej. Za zgodą Ministerstwa Gospodarki i PSE 



wynegocjowaliśmy z zakładem energetycznym i elektrownią pierwszy w Polsce bezpośredni, 

kontrakt na dostawę energii elektrycznej hucie „Konin” do 1997 włącznie. Efektem 

ekonomicznym była obniżka kosztów energii elektrycznej o bardzo znaczącym wpływie na 

wielkość zysku netto huty w 1993 roku, natomiast w następnych latach nastąpiła 

koniunkturalna zwyżka ceny aluminium na Londyńskiej Giełdzie Metali.  

W roku 1997-98 mieliśmy iskierkę nadziei na nową serię elektrolizy, bowiem Norsk 

Hydro Aluminium rozważało Konin - na etapie studium wykonalności - jako jedną z 5 

możliwych lokalizacji nowej serii elektrolizy, która ostatecznie została zbudowana i 

uruchomiona na Islandii. 

W latach 2001 oraz 2003-04 (w 2002 zawieszenie realizacji) przygotowana i 

przeprowadzona została modernizacja oszynowania prądowego elektrolizera, która w jakimś 

sensie była zrealizowanym po latach zainteresowaniem. Modernizacja polegała na takiej 

zmianie konstrukcji oszynowania anodowego i katodowego, by skompensowany został 

wpływ pola magnetycznego sąsiedniego szeregu elektrolizerów na kształt lustra płynnego 

aluminium w elektrolizerze. Zadanie zostało wykonane z pomocą techniczną Norsk Hydro 

Aluminium Ardal i ERICO Corporation (Holandia). W efekcie uzyskany został roczny przyrost 

produkcji około 1,5 tys. ton aluminium elektrolitycznego przy relatywnie bardzo niskich 

nakładach. 

 
*Autor wspomnienia pracował w Hucie Aluminium ,,Konin” od lipca 1969 r., kolejno jako stażysta, mistrz i 

kierownik zmiany Wydziału Elektrolizy do czerwca 1972 r., a następnie st. technolog Zakładu Hutniczego do 

lutego 1973 r,. Kierownik Oddziału Regeneracji Soli Fluorowych od marca 1973 do września 1979 r., a następnie 

Kierownik Wydziału Elektrolizy od września 1979 do kwietnia 1983 r. Od maju 1983 r. - specjalista ds. 

modernizacji/kierownik zespołu suchego oczyszczania gazów w Dziale Postępu Technicznego.   

W roku 1990 uczestniczył w konkursie na stanowisko dyrektora huty.  

Od października 1991 r. - Gł. Inżynier ds. Rozwoju i Modernizacji Elektrolizy, w tym od maja 1993 r. - 

Pełnomocnik Zarządu ds. programu dla Elektrolizy. Od kwietnia 1999 r. do marca 2006 r. - Z-ca Kierownika 

Działu Inwestycji/Gł. Inżynier ds. Modernizacji Zakładu Hutniczego. 

Z wykształcenia mgr inż. chemik w zakresie technologii chemicznej o specjalności chemiczna technologia węgla, 

dyplom uzyskał w marcu 1969 r. w  Politechnice Wrocławskiej. 

Ukończył także studia podyplomowe w zakresie: ekonomiki przemysłu dla inżynierów (WSE Poznań – 1973/74) 

oraz metalurgii metali nieżelaznych (AGH Kraków – 1984/85).  

We wrześniu 1987 r. został wpisany na Listę Rzeczoznawców SITPH w zakresie metalurgii aluminium i 

oczyszczania gazów  

W kwietniu 1993 r. uzyskał dyplom NOT specjalizacji zawodowej inżynierów II stopnia (I stopnia–1987 r.) w 

zakresie metalurgii metali nieżelaznych, natomiast w styczniu 1994 r. uzyskał Dyplom-uprawnienia MPW na 

członka RN w spółkach SP. 
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