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50 lat działalności Fabryki Narzędzi
w Zakładach H. Cegielski -W6
W artykule przedstawiono ważniejsze wydarzenia w działalności Fabryki w
latach 1957 – 1982 oraz niektóre dokumenty z pierwszych 25 lat jej działalności,
stanowiące w chwili obecnej wartość historyczną. Pierwsze 25 – lecie, 1932 – 1957
omówione zostało przez byłego kierownika – inż. Hieronima Barełkowskiego w
Biuletynie Technicznym HCP Nr 12/1957.

WSTĘP
Umowna data uzyskania samodzielności przez Fabrykę jest przełom lat 1932 –
1933 z tym, że niektóre dokumenty jak np. rejestry rysunków wskazują, że
samodzielność ta istniała znacznie wcześniej. Można, więc przyjąć, że samodzielność
„Narzędziowni”, bo tak w okresie międzywojennym ją nazywano, zwiększała się
stopniowo. Szczególnym wydarzeniem w działalności „Narzędziowni” było jej
przystąpienie do Grupy Producentów Narzędzi Polskiego Związku Przemysłowców
Metalowych i umieszczenia na produkowanych wyrobach narzędziowych obok znaku
firmowego HCP, znak GPN (rys 1). O ogromnym patriotyzmie członków Grupy
Producentów Narzędzi świadczyć może stwierdzenie zawarte na jednej ze stron
katalogu (rys. 2).
„Narzędziownia” w okresie międzywojennym oferowała 55 grup narzędzi,
przyrządów i sprawdzianów zunifikowanych bądź znormalizowanych. Każdą z tych
grup oferowano w kilku lub nawet kilkunastu wielkościach wymiarowych. Znajdowały
się wśród nich wyroby najbardziej skomplikowane technologicznie, wymagające
precyzji i największego doświadczenia. Wymienić tu można różne kształtowe
przeciągacze, zataczane formy kształtowe, segmenty pił do cięcia metali, precyzyjne
trójszczękowe uchwyty tokarskie z korpusem stalowym (rys. 3).
O dużej prężności służby handlowej i możliwościach zespołu techników
zatrudnionych w „Narzędziowni” świadczyć może ogłoszenie (rys. 4), umieszczone w
katalogu narzędzi krajowych z 1938 r. Inżynierowie i technicy zatrudnieni w latach
osiemdziesiątych w Fabryce Narzędzi byli pełni uznania i podziwu dla zaangażowania,
odwagi technicznej i doświadczenia nad wyraz młodego wówczas zespołu
konstruktorów i technologów „Narzędziowni”.
Nie mniejszą prężność organizacyjną, zaangażowaniem i zdolnościami wykazał
się zespół pracowników Fabryki Narzędzi w pierwszych latach po II wojnie światowej.
Prócz produkcji oprzyrządowania, dla odbudowujących się ze zniszczeń wojennych
fabryk HCP, zespół ten podjął się w latach 1947 – 1954 konstrukcyjnego i
technologicznego przygotowania oraz wyprodukowania:
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6.500 szt. noży Fellowsa,
1.000 szt. pił segmentowych,
30.000 szt. segmentów do pił
500.000 szt. narzynek okrągłych do gwintów metrycznych i calowych

DRUGIE 25 – LECIE DZIAŁALNOŚCI FZBRYKI NARZĘDZI
Rozpoczęło się ono w korzystnym dla Fabryki warunkach, z uwagi na znaczne
możliwości unowocześnienia jej parku obrabiarkowego, wyposażenia i pomieszczeń.
Jednak w związku z budową wielu nowych zakładów przemysłowych na terenie
Poznania, a także rozbudową Zakładów H. Cegielski, Fabryka Narzędzi w całym
drugim dwudziestopięcioleciu miała trudności w zatrudnieniu niezbędnej liczby
pracowników na wydziałach obróbki mechanicznej i montażu (rys. 5).
Przegląd produkcji
W okresie tym zapotrzebowanie na narzędzia dla własnych potrzeb jak i na zbyt
było większe od zdolności produkcyjnych Fabryki. W Fabryce wyprodukowano
kompletne oprzyrządowanie specjalne i znaczną część oprzyrządowania dla
powstałych fabryk silnikowych i Odlewni Żeliwa w Śremie.
W latach 1956 – 1966 podjęto w Fabryce produkcję narzędzi do drewna, których
głównym odbiorcą był przemysł drzewny i meblarski. W Biurze Konstrukcyjnym Fabryki
Narzędzi opracowano kompletną dokumentacje rysunkową dla około 1.000 pozycji
narzędzi do drewna oraz katalog tych narzędzi, spełniający wymagania użytkowników
(rys. 6). W Biurze Technologicznym przygotowano technologie gwarantujące wysoką
jakość i niskie koszty wytwarzania zarówno narzędzi produkowanych masowo (rys. 7),
i w małych seriach (rys. 8). Łącznie w latach 1958 – 1966 wyprodukowano: 60 tys. szt.
frezów łańcuchowych i około 100 tys. różnych innych narzędzi do mechanicznej
obróbki drewna, Sprawami rozprowadzenia narzędzi i ich sprzedażą zajmowało się
Biuro Zbytu Narzędzi – BZN (podległe Zjednoczeniu Przemysłu Obrabiarek i Narzędzi)
za pośrednictwem Hurtowni Artykułów Metalowych w Poznaniu. Na zamówienie tego
Biura wyprodukowano także w latach 1957 -1962 5.000 szt. dwuszczękowych
uchwytów wiertarskich. Wymagało to pilnego opracowania dokumentacji
konstrukcyjnej i technologicznej oraz zaprojektowania i wykonania odpowiedniego
oprzyrządowania, gwarantującego niskie ceny uchwytów i wysoką dokładność.
W Fabryce Narzędzi podjęto produkcje wyposażenia do wyrobów
wytwarzanych w Fabryce Obrabiarek. Były to uchwyty szybkomocujące oznaczone N8
oraz kilka wersji tulejek zaciskowych. Uchwytów tych wyprodukowano około 2.000 szt.
a tulejek zaciskowych i podających do automatów tokarskich i tokarek rewolwerowych
wyprodukowano ponad 500 tys. szt. (w latach 1952 – 1972). Później produkcję tę
przekazano do Fabryki Automatów Tokarskich w Bydgoszczy – Oddział w Strzelnie.
Około 1975 r. wznowiono w Fabryce Narzędzi produkcję tulejek zaciskowych i
podających o większych rozmiarach. Do 1082 r. wyprodukowano ich około 35 tys. szt.
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Prócz wyposażenia obrabiarkowego, Fabryka w całym okresie drugiego
25 – lecia swojej działalności kontynuowała produkcję różnego wyposażenia
silnikowego.
Wyprodukowano na przykład:
−
−
−
−
−

130 szt. mechanizmów do zdalnego sterowania silników,
129 szt. przyrządów do wytaczania gniazd zaworów,
1.340 szt. kluczy dynamometrycznych w czterech zakresach wymiarowych,
600 szt. specjalnych kluczy z grzechotką,
540 szt. urządzeń hydraulicznych napinających śruby w pokrywach łożysk
głównych, korbowodach i głowicach,

Wyroby te wytwarzane były w ramach tzw. kooperacji całkowitej.
Ponadto w ramach kooperacji częściowej świadczono usługi dla
poszczególnych fabryk HCP na niektórych precyzyjnych obrabiarkach, jak np.
szlifierkach do płaszczyzn i wiertarkach współrzędnościowych. W ramach kooperacji
częściowej wykonano przede wszystkim różne procesy obróbki cieplnej i cieplnochemicznej części do obrabiarek, wagonów i silników. O rozmiarach tej kooperacji
świadczyć mogą następujące wskaźniki:
−
−
−
−
−
−

pracochłonność procesów obróbki cieplnej
roczny przerób hartowni
roczne zużycia energii elektrycznej
roczne zużycie gazu miejskiego
roczne zużycie propanu ciekłego
roczne zużycie wody

100 tys. godz.,
6,6 tys. ton wsadów,
- 7.160 tys. kWh,
160 tys. m2,
42 tys. kg,
200 tys. m2

Pracochłonność usług kooperacyjnych dla Fabryk HCP tak w zakresie obróbki
cieplnej jak i gotowych wyrobów stanowiących wyposażenie produktów wytwarzanych
w Fabrykach W2 (Fabryka Silników Okrętowych), W4 (Fabryka Obrabiarek), i W9
(Fabryka Silników agregatowych i Trakcyjnych) wynosiła około 200 tys. roboczogodzin
rocznie. Stanowiło to około 15 % zdolności produkcyjnej Fabryki Narzędzi.
Największą asortymentowo grupę wyrobów stanowiły specjalne, a także
zunifikowane bądź znormalizowane wyroby narzędziowe wykonane na zamówienia
fabrycznych działów gospodarki narzędziowej. Fabryka na wyroby te przeznaczała
75% swojej zdolności produkcyjnej
Produkowano np. średnio rocznie:
−

2.300 sztuk form i przyrządów do wyrobów z gumy i tworzyw o łącznej masie
5.000 kg i liczbie 100 pozycji,
− 18 tys. sztuk sprawdzianów i narzędzi pomiarowych o łącznej masie 4.800 kg
i liczbie 670 pozycji,
− 80 tys. sztuk narzędzi do skrawania metali o łącznej masie 40 tys. kg i liczbie
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1.800 pozycji,
− 24 tys. sztuk przyrządów i uchwytów, w tym także tuleje zaciskowe i trzpienie,
o łącznej masie 43 tys. kg i liczbie 1.400 pozycji,
− 12 tys. sztuk narzędzi rzemieślniczych o łącznej masie 42 tys. kg i liczbie 220
pozycji,
− 10 tys. sztuk przyrządów do tłoczenia: wykrojniki, okrojniki, tłoczniki oaz
zapasowe stemple i matryce o łącznej masie 160 tys. kg i liczbie 400 pozycji.
Pracochłonność produkcji jednej tony kształtowała się następująco:
−
−
−
−
−

dla przyrządów do wyrobów z gumy i tworzyw (Dział G) - 10 tys. godzin,
dla sprawdzianów i narzędzi pomiarowych (Dział M) - 20 tys. Godzin
dla narzędzi do skrawania metali (Dział N) - 8 tys. godzin,
dla przyrządów i uchwytów (Dział P) - 4.5 tys. godzin,
dla przyrządów tłocznych (Dział T) - 1.5 tys. godzin.

Prócz produkcji nowych przyrządów i narzędzi, Fabryka specjalizowała się
w regeneracji uchwytów tokarskich, narzędzi z napędem pneumatycznym, suwmiarek
i mikromierzy oraz przyrządów tłocznych. Wykonywano także ostrzenie wierteł, frezów
zataczanych i pił segmentowych do cięcia metali dla innych Fabryk HCP. Średnio
rocznie regenerowano:
−
−
−
−
−
−
−

250 sztuk uchwytów tokarskich,
1.000 sztuk suwmiarek,
200 sztuk mikromierz,
1.400 sztuk wiertarek i szlifierek z napędem pneumatycznym,
300 sztuk przyrządów tłocznych,
1.500 sztuk frezów obwiedniowych i zataczanych,
9.000 sztuk pił segmentowych do cięcia metali.

Pracochłonność
200 tys. godz.

procesów

regeneracyjnych

wynosiła

średnio

rocznie

Wśród wyprodukowanych wyrobów, wiele było takich, które stanowiły produkcje
antyimportową lub przedmiot eksportu pośredniego z wyprodukowanymi
w HCP
wagonami, silnikami bądź obrabiarkami. Do ważniejszych pozycji w produkcji
antyimportowej zaliczyć można:
−
−

350 ślimaków pneumatycznych,
5.000 wierteł do eżektorowego wiercenia otworów w korpusach stalowych i
żeliw
− 200 sztuk oprawek ze sprzęgłem przeciążeniowym do gwintowania,
− 1.340 kluczy dynamometrycznych,
− 2.700 głowic frezowych rodziny NFZ6, posiadających łącznie 50 tys. gniazd do
oprawek z płytkami skrawającymi.
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Narzędzia te wyprodukowano w latach 1970 -1982.
W 1977 wyprodukowano 32.000 sztuk różnych bardzo precyzyjnych i trudnych
technologicznie narzędzi do skrawania metali, stanowiących wyposażenie automatów
tokarskich sprzedanych klientowi syryjskiemu.
W latach 1978 – 1980 w trosce o wypracowanie własnych środków dewizowych
na zakup nowych obrabiarek, w ramach inwestycji odtworzeniowych, kierownictwo
Fabryki upoważnione zostało do podjęcia starań o uruchomienie produkcji narzędzi,
sprawdzianów i przyrządów na eksport bezpośredni. Po wielu staraniach, przy
współpracy Centrali Handlu Zagranicznego Metalexport – Vis, udało się doprowadzić
do podpisania szeregu kontraktów na dostawę narzędzi, sprawdzianów i przyrządów
do firm egipskich, Pakistanu i spółki polsko-amerykańskiej TOOLMEX.
Dla firmy TOOLMEX wyprodukowano na przykład:
−
−
−
−

6.000 szt. wierteł o średnicach 3/8” do 2”,
1.000 szt. precyzyjnych imadełek,
1.800 szt. specjalnych frezów palcowych o średnicy 2”.
520 szt. sprawdzianów specjalnych dla firmy z Kairu, razem 64 różne pozycje.

Produkcja narzędzi do krajów o dużych doświadczeniach technicznych i silnej
konkurencji firm z krajów wysoko uprzemysłowionych, pozwoliła na sprawdzenie
umiejętności całej załogi Fabryki Narzędzi. Umożliwiła ona także bieżące śledzenie
postępu w konstrukcji i technologii wytwarzania narzędzi oraz wykorzystania
rozwiązań najdoskonalszych we własnych konstrukcjach narzędzi i technologii
obróbki.
Przedsięwzięcia związane z modernizacją fabryki i unowocześnieniem jej
urządzeń
Większość prac związanych z przebudową i modernizacją oraz budową nowych
pomieszczeń, przypada na lata 1970 – 1981. Z początkiem lat siedemdziesiątych
zostały Fabryce przekazane pomieszczenia o powierzchni 800 m2 w części zachodniej
budynku, zajmowanego do 1970 r. przez Laboratorium Ogólne. Zlokalizowano tam
podręczna krajalnię materiałów, warsztat prób skrawania, warsztat elektronika,
stanowiska ślusarzy zajmujących się pracami grawerskimi oraz regeneracją
suwmiarek i mikromierzy, ostrzenie pił, warsztat przeróbki ściernic (zmiękczanie,
utwardzanie, przeróbka wymiarowa), pomieszczenia magazynowe dla materiałów
chemicznych używanych głównie przy hartownie, obróbki chemiczne i cieplno –
chemiczne, (azotowanie, pasywowanie w parze wodnej, czernienie) oraz
pomieszczenia dla dozoru technicznego hartowni i kontroli jakości. Szczegółowy
projekt zagospodarowania tych pomieszczeń oraz ustawienia maszyn i urządzeń
opracował Dział Rozwoju Fabryki. W miarę upływu lat niektóre z pomieszczeń musiały
zmienić swe przeznaczenie, np. w 1976 r. pomieszczenie warsztatu prób skrawaniem
przygotowane zostało do wymagań obrabiarek do obróbki elektroerozyjnej.
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Hartownia
W 1971 r. zakończono budowę i wyposażenie hartowni przylegającej do
budynku Fabryki W8. Zaprojektowano i wybudowano budynek o powierzchni 250 m2.
Zainstalowano w nim 4 piece wgłębne do hartowania i nawęglania w atmosferach
endotermicznych, wytwarzanych z ciekłych związków organicznych (np. octanu etylu).
Zarówno dokumentację konstrukcyjną tych pieców jak i urządzeń oraz instalacji
towarzyszących, opracował zespół pracowników Fabryki Narzędzi (rys. 9). Większość
prac związanych z budową pieców i ich instalowaniem, wykonali pracownicy Działu Gł.
Mechanika Fabryki Narzędzi.
W 1972 roku przystosowano pomieszczenie do azotowania kąpielowego,
uwzględniającego podstawowe wymagania z zakresu bhp i ochronę środowiska
naturalnego oraz pomieszczenie do pieca próżniowego, urządzeń towarzyszących i
suwnicy.
W 1974 r. wybudowano pomieszczenie dla rozprężalni propanu i uzdatniania
azotu oraz zainstalowano wraz z urządzeniami towarzyszącymi piec próżniowy,
oddając go do normalnej eksploatacji.
W ramach prac nad modernizacja hartowni, przystąpiono do działań
pozwalających na translokacje pieców komorowych do wydzielonego pomieszczenia,
dawnej szatni pracowników hartowni. Prace te zakończono w 1975 r. Stanowiły one
zaledwie wycinek prac przygotowawczych do budowy na powierzchni 250 m2 linii
pieców wgłębnych typu PEGAT. Podkreślić należy, że istniała konieczność
prowadzenia wszystkich prac budowlano-montażowych i instalacyjnych przy pełnym
3-zmianowym ruch hartowni.
Istniała konieczność wybudowania tunelu o głębokości 5 m i długości 26 m i
wstawienia do niego pięciu pieców wgłębnych, wanien do hartowania w wodzie i oleju,
myjni oraz studzienki do stygnięcia i ociekania wsadów. Masy większości urządzeń
wynosiły 7,5 tony. Ze względu na niedostateczną wysokość hali i brak odpowiednich
urządzeń dźwigowych, istniały trudności związane z ustawieniem urządzeń. Prace te
podjęła się wykonać grupa racjonalizatorów z Wydziału Remontowego. Wymieniony
zestaw urządzeń wchodzący w skład linii technologicznej wraz z czterema
generatorami, torem jezdnym o długości 60 m i dwoma elektrowciągami został
uruchomiony i oddany do eksploatacji w marcu 1978 r. (rys. 10 i 11).
W tym samym roku wybudowana została w części północnej budynku wiata
przeznaczona do ręcznego i półautomatycznego wypalania z blach półfabrykatów,
elementów przyrządowych i narzędziowych,
W Fabryce zainstalowano szereg urządzeń, które miały zasadniczy wpływ na
unowocześnienie procesów obróbki cieplnej, bądź poprawę warunków pracy,
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Wymienić tu można:
1. Elektryczne, oporowe piece wieloczynnościowe do obróbki cieplnej w
atmosferach regulowanych, z których piec firmy EFCO zainstalowano w 1968 r.
piec firmy ELTRMA (Świebodzin) zainstalowano w 1970 r., a w 1974 r, jeszcze
jeden piec tej samej firmy ustawiono w linię technologiczną wraz z wcześniej
zakupionymi piecami oraz myjką i piecami do odpuszczania.
2. Pięć generatorów do wytwarzania atmosfer regulowanych do nawęglania,
zakupionych w firmie EFCO, w Instytucie Obróbki Plastycznej w Poznaniu oraz
w ELTERMIE (Świebodzin) i zainstalowanych w latach 1968 – 1973.
3. Jeden piec próżniowy z kompletem urządzeń do hartowania w azocie, oleju i
kąpieli solnej oraz do mycia i odpuszczania, zainstalowany w 1974 r.
4. Trzy generatory wysokiej częstotliwości do indukcyjnego hartownia i lutowania
(rys. 12), zainstalowane w latach 1972 – 1974 r.
5. Zgrzewarkę doczołową firmy SCHLATTER, którą zainstalowano w 1975 r.
6. Pięć zespołów wentylacji nawiewnej, poprawiającej mikroklimat w hartowni,
wykonanych w 1979 r.
7. Kopiarkę magnetyczną do wypalania dowolnych kształtów według wzornika,
która został zakupiona w firmie PERUN.
8. Trzy spawarki prostownikowe, które zostały zakupione w 1980 r. w firmie
BESTER (Bielawa),
9. Wybudowanie dwóch torów jezdnych o łącznej długości 100 m, wyposażonych
w cztery elektrowciągi oraz oddanie ich do użytku w 1980 r,
10. Dwa przyrządy do pomiaru i regulacji temperatury w elektrodowych piecach
solnych, oznaczone przez producenta, Instytut Obróbki Skrawaniem w
Krakowie symbolem MONIKA 8. Przyrządy zainstalowano w 1980 r.. Stanowiły
one istotny postęp na drodze doskonalenia techniki pomiar i regulacji
temperatury w elektrodowych piecach solnych do hartowania narzędzi ze stali
szybkotnącej,
Łącznie w hartowni W6 zainstalowano w latach 1968 – 1982 około 50 urządzeń
hartowniczych i towarzyszących, z których znaczna część została zaprojektowana,
wykonana i zainstalowana przez zespół pracowników Fabryki Narzędzi, zatrudnionych
w Dziale Głównego Mechanika. Wydatki na unowocześnienie hartowni wyniosły
prawie 60 milionów złotych.

Wydział obróbki mechanicznej
Prace budowlane na wydziałach ograniczyły się do przebudowy pomieszczeń
wypożyczalni narzędzi i Działu Głównego Mechanika. Na terenie zajmowanym przez
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wypożyczalnie narzędzi wybudowano cztery antresole o łącznej powierzchni 500 m2,
na których zlokalizowano magazyn przyrządów specjalnych, ściernic, narzędzi
pochodzących z zakupów (tzw. rezerwa rozchodowa) oraz magazyn materiałów
leżących w gestii energetyka Fabryki, a także pomieszczenia biurowe Działy
Głównego Mechanika. Parterowa część estetycznie ogrodzona i oszklona,
przeznaczono na wypożyczalnie narzędzi (rys. 13), warsztat regeneracji narzędzi i
przyrządów, warsztat nadzoru elektrycznego oraz na pomieszczenia biurowe Działu
Gospodarki Narzędziowej. Pomieszczenia te przebudowane zostały w 1973 roku i w
nie zmienionej swej formie przetrwały do momentu likwidacji fabryki. Stworzone
zostały w nich warunki do prawidłowego przechowywania pomocy warsztatowych.
Dużo uwagi poświęcono zagadnieniom mających na celu ułatwienie sterowania
przebiegiem produkcji. W tym celu ustalono zestawy obrabiarek, niezbędnych do
produkcji noży do skrawania metali i narzędzi trzpieniowych, głównie wieloostrzowych.
Niezbędne obrabiarki i urządzenia ustawiono w sposób gwarantujący przemieszczenie
materiałów do wykonania poszczególnych operacji obróbczych w wymuszonej
kolejności, bez pośrednictwa kontroli międzyoperacyjnej, rozdzielni pracy i transportu.
Obrabiarki połączono roltokiem dającym możliwości nieuciążliwej samoobsługi w
przemieszczeniu materiałów na możliwie najkrótsze odległości, na następne kolejne
stanowisko określone procesem technologicznym (rys. 14). System zmuszał do
ciągłego przemieszczania materiałów na kolejne stanowisko w ściśle określonej
kolejności, bez interwencji dozoru. Dawał też orientację bezpośredniemu wykonawcy,
jakie prace w najbliższym okresie do niego zostaną dotransportowane (roltokiem).
Pozwalało to na wcześniejsze przygotowanie się do wykonania pracy, bądź nawet
wykonania kilku podobnych prac przy tym samym nastawieniu obrabiarki. Już w
pierwszych latach stosowania tego systemu, zespół pracowników obsługi i dozoru,
uzyskał wymierne korzyści.
Dlatego też, zorganizowano dalsze linie obróbcze: regeneracji pił
segmentowych, przyrządów i wyrobów wieloczęściowych o masie do 30 kg oraz linie
tulejek zaciskowych. Wprowadzenie opisanego systemu sterowania produkcją,
wymagało zmiany lokalizacji prawie 100 obrabiarek, urządzeń i stanowisk obróbki
ręcznej oraz wykonania we własnym zakresie roltoków o długości około 300 m.
Zarówno projekt rozmieszczenia obrabiarek jak i ich fizyczne przestawienie, wykonali
pracownicy. Fabryki Narzędzi w latach 1973 – 1976.
Na Wydziale Obróbki Mechanicznej w latach 1970 – 1980 zainstalowano 10
żurawi obrotowych o udźwigu 250 i 500 kg oraz jedną suwnice pomostową o udźwigu
5 000 kg, sterowaną z dołu (z uwagi na wytrzymałość podtorza, przekwalifikowano ją
na udźwig 2 500 kg, z możliwością wykorzystania jej udźwigu projektowego po
zlikwidowaniu starszej, znacznie zużytej suwnicy poruszającej się po tym samym
podtorzu,
Dla wydziałów obróbko maszynowej w latach 1970 – 1982 zakupiono 52
obrabiarki, wydatkując na ten cel 65 milionów złotych.
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Wymienić tu należy:
−
−
−
−
−
−
−
−
−

−
−
−
−
−

cztery tokarki uniwersalne,
dwie tokarki do zataczania i zeszlifowywania,
dwie tokarki sterowane taśmą perforowana (tokarka typu trzpień) – firmy
FISCHER, Szwajcaria oraz typu tuleja firmy H. Cegielski,
dziesięć frezarek (w tym dwie firmy MAHO – RFN), dwie firmy TOS –
Czechosłowacja i pozostałe produkcji krajowej,
trzy szlifierki gwintów, firmy MATRIX – Węgry
jedną specjalistyczną szlifierkę do przeciągaczy, firmy KAAP – RFN,
dwie półautomatyczne ostrzarki do frezów zataczanych, firmy KAAP i
KLINGGELNBERG –RFN,
dwie ostrzarki uniwersalne firmy JUNGER – Szwecja,
dwie szlifierki optyczne do szlifowania kształtowego wg rysunku lub programu
zapisanego na taśmie perforowanej (jedna firmy LOVE – RFN i jedna firmy
WMW - NRD),
dwie wiertarki współrzędnościowe firmy STANKOIMPORT – ZSSR (jedna
odstąpiona Fabryce Obrabiarek),
jedną strugarkę kopiarkę firmy ANDERLE – Austria,
jedna ostrzarkę do wierteł, firmy CAWI SPIRAL – RFN,
dwie ostrzarki półautomatyczne do pił tarczowych (jedna firmy
STANKOIMPORT - ZSSR i jedna produkcji krajowej),
dwie elektrodrążarki firmy AGIE – Szwajcaria (jedna do wycinania kształtów
przy pomocy naprężonego drutu, sterowna taśmą perforowaną i jedna do
drążenia wgłębnego przy pomocy erody) (rys. 15 i 16).

Wymienione obrabiarki przyczyniły się do zrekompensowania skutków
malejącego ciągle zatrudnienia i do ustabilizowania jakości. W pewnym przypadku
pozwoliły na uniezależnienie się od indywidualnych szczególnych uzdolnień
pracownika. Wyeliminowały konieczność korzystania z usług kooperacyjnych w
firmach zewnętrznych, np. przy produkcji przeciągaczy. Pozwoliły na wprowadzenie
nowych technologii obróbki i przygotowały technicznie Fabrykę do rozwijania produkcji
eksportowej na rynki o silnej konkurencji doświadczonych i wyspecjalizowanych firm
narzędziowych.

Pomieszczenia zaplecza higieniczno – sanitarnego oraz pomieszczenia biurowe
W 1974 r. przystąpiono do przebudowy szatni damskiej oraz budowy śniadalni
z kioskiem spożywczym i pomieszczeń do przygotowania mleka (a docelowo również
przygotowania kawy i herbaty), pomieszczeń biurowych o oświetleniu naturalnym,
budowy umywalni, łaźni oraz modernizacji szatni męskiej. Z uwagi na znaczny zakres
prac i duże utrudnienia w pracach budowlanych musiały one być wykonywane w kilku
etapach. W pierwszej kolejności przebudowano szatnie damską, wyposażając ją w
estetyczne szafki odzieżowe. W drugim etapie wykonano śniadalnie i wyposażono ją
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w funkcjonalne stoły barowe, stanowiące pozostałości po produkcji wagonów
restauracyjnych (rys. 17, 18 i 19). Równolegle z budową śniadalni, powstał kiosk
spożywczy i przygotowalnia mleka. Pomieszczenia te o powierzchni ponad 300 m2
zostały przekazane do użytkowania w 1978 r. Przystąpiono do wykańczania
pomieszczeń biurowych na piętrze o powierzchni 400 m2 przeznaczonych dla komórek
działu produkcji, szefa produkcji, kierownika Fabryki i jego zastępcy, salki
konferencyjnej oraz pomieszczeń do organizacji społecznych. Pomieszczenia oddane
zostały do użytkowania w latach 1977 – 1978. Ostatnim etapem prac budowlanych
była budowa łaźni o powierzchni 132 m2 (rys. 20) i szatni o powierzchni 170 m2 oraz
przebudowa istniejącej szatni i budowa zaplecza magazynowego dla odzieży roboczej
i materiałów leżących w gestii Działu Gospodarczego. Przy okazji tych prac, zarówno
szatnie jak i łaźnie wyposażono w nowoczesną wentylację nawiewno – wyciągową.
Pomieszczenia te, zostały przekazane do użytkowania w 1981 roku.
W 1982 roku połączono jednym wspólnym korytarzem pomieszczenia biura
konstrukcyjnego z pozostałymi komórkami organizacyjnymi, co wymagało przebudowy
i zmniejszenia świetlicy fabrycznej. Na tym przewidziane programem prace o
charakterze budowlanym i inwestycyjnym zakończono, Miały one na celu przede
wszystkim poprawę warunków sanitarnych pracowników Fabryki Narzędzi.

Postęp techniczny, wynalazczość i racjonalizacja pracownicza
Wiele problemów z zakresu konstrukcji i technologii, zostało rozwiązanych
przez powołane do tego służby zaplecza technicznego Fabryki. Znalazły one swój
wyraz w planach postępu technicznego, poprawy jakości i doskonalenia organizacji
produkcji. Efekty tej działalności wyrażone były w postaci obniżki pracochłonności,
kosztów materiałowych, w poprawie warunków pracy bądź zmniejszenia uciążliwości.
Niektóre z rozwiązanych tematów, przedstawione zostały w artykułach inż. Jana
Trąbalskiego pt. „Wybrane rozwiązania konstrukcyjne, opracowane w minionym
25 leciu” oraz mgr inż. Jerzego Pawłowskiego pt. „Postęp techniczny w Fabryce
Narzędzi w latach 1957 – 1982”. Niektóre tematy wymagały wsparcia pracami
naukowo – badawczymi, prowadzącymi przez wyższe uczelnie techniczne i instytuty
naukowo – badawcze. Do badań nad poziomem hałasu emitowanego przez:
− narzędzia z napędem pneumatycznym,
− instalacje nawiewno – wyciągowe w hartowni,
− ostrzone piły segmentowe,
włączeni byli np. naukowcy z Politechniki Poznańskiej. Badaniami nad poprawą jakości
ostrzenia pił segmentowych zajmowała się Wyższa Szkoła Inżynierska
w Lublinie. Badaniami mającymi na celu optymalizację warunków obróbki cieplnej
i stali szybkotnącej na narzędzia do skrawania metali, zajmował się Instytut Obróbki
Skrawaniem w Krakowie, Instytut Mechaniku Precyzyjnej w Warszawie i Instytut
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Obróbki Plastycznej w Poznaniu. Współpraca we wszystkich przypadkach była bardzo
owocna i przyczyniła się do rozwiązania w trybie przyspieszonym, wielu istotnych dla
rozwoju Fabryki problemów. Wiele problemów, rozwiązanych było przez dyplomantów
Politechniki Poznańskiej, podejmujących tematy zasugerowane przez kierownictwo
Fabryki i wykonujących swe prace pod nadzorem inżynierów z Fabryki Narzędzi.
Znacznie więcej tematów o charakterze organizacyjnym, technologicznym
i konstrukcyjnym, a także inwestycyjnym, opracowały i przedstawiały w postaci
niejednokrotnie gotowych rozwiązań zespoły inżynierów i techników – pracowników
Fabryki Narzędzi. Wiele z rozwiązanych tematów zdobyło z uwagi na swój pionierski
charakter, nagrody i wyróżnienia na szczeblu regionalnym i ogólnokrajowym.
Dwadzieścia jeden tematów uznanych zostało przez Urząd Patentowy PRL, za
wynalazki, a trzy tematy za wzory użytkowe. Dwa rozwiązania uznane zostały za
wynalazki przez Urząd Patentowy Francji, Włoch, Wielkiej Brytanii i Stanów
Zjednoczonych Ameryki Północnej. Kilka opatentowanych rozwiązań nie straciło nic
na swej nowoczesności i z dużym powodzeniem było stosowane w HCP przez
kilkanaście lat.
Najbardziej cenne były jednak drobne projekty wynalazcze, zgłaszane przez
szerokie grono pracowników Fabryki Narzędzi, pragnących współuczestniczyć
w systematycznym postępie w dziedzinie konstrukcji i technologii wytwarzania.
W drugim 25-leciu, pracownicy Fabryki złożyli 2 233 takich projektów. Biorąc pod
uwagę fakt, że większość projektów zgłaszały zespoły pracowników, wśród których byli
robotnicy, technicy i inżynierowie, ruch wynalazczy stawał się w niektórych okresach
masowy i wręcz spontaniczny. Dowodzi tego liczba 5 563 racjonalizatorów biorących
udział w minionych 25-leciu w przyjętych do stosowania projektach wynalazczych.
Znamienna też była liczba robotników biorących udział w racjonalizacji. W latach 1959
– 1982 wynosiła ona 3 511 osób. Jak przedstawia się aktywność racjonalizatorów w
Fabryce Narzędzi w poszczególnych latach, do jakich przyczynili się oni oszczędności
wynalazczych jakie uzyskali wynagrodzenia i jaki był ich udział w ruch wynalazczym w
HCP podaje tablica 1. Z tablicy tej wynika, że najbardziej masowym był ruch
wynalazczy w latach 1969 – 1975, kiedy to liczba racjonalizatorów wahała się od 200
do 400, Największa liczba projektów wynalazczych złożonych (od 109 do 164)
przypadała na lata 1968 do 1974. W tym okresie uzyskano najwyższe roczne efekty,
do czego przyczyniły się głównie projekty noszące znamiona wynalazków. Następne
lata cechowała stagnacja ruch wynalazczego, spadek czynnych racjonalizatorów i
liczby zgłaszanych projektów wynalazczych. Autorzy uważają, że analiza przyczyn
tego stanu jest bardzo złożona i wykracza poza niniejszego opracowania.
Sprawy bezpieczeństwa pracy
Problemowi temu poświęcono w minionym drugim 25-leciu wiele sił i środków.
Większość działań technicznych i organizacyjnych miały na względzie poprawienie
warunków pracy załogi. Pracownicy Fabryki znajdowali się pod stałą opieką
Zakładowego Ośrodka Zdrowia. Zalecenia lekarzy specjalistów były zawsze w trybie
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natychmiastowym uwzględniane w bieżących i perspektywicznych planach Fabryki.
Racjonalizatorzy Fabryki przyczynili się do zastosowania 72 projektów wynalazczych,
poprawiających warunki pracy.
Działania techniczne ukierunkowane były na takie sprawy jak:
−

poprawa estetyki i funkcjonalności zaplecza higieniczno – sanitarnego Fabryki
(szatnie, łaźnie, przygotowalnia mleka, kiosk, śniadalnia, wypożyczalnia
narzędzi, pomieszczenia biurowe itp.),
− zmniejszenie hałasu szumów – tłumiki akustyczne w hartowni, ostrzenia pił,
kabina dźwiękochłonna do kontroli pracy narzędzi pneumatycznych,
− poprawa mikroklimatu – budowa instalacji nawiewno – wyciągowej w hartowni i
na wydziale obróbki mechanicznej, zainstalowanie klimatyzatorów i drzwi
automatycznie zamykanych,
− zmniejszenie uciążliwości pracy przez zakup i zainstalowanie żurawi i suwnic.
Wydatki (zaewidencjonowane) na realizacje tematów wykonanych na zlecenie
leżących w gestii służby BHP wynosiły w latach 1957 – 1982 ponad 24 mln złotych.
W wydatkach tych nie mieszczą się oczywiście koszty na zakup urządzeń, które
w sposób zasadniczy poprawiły warunki pracy w Fabryce. Wymienić można
przykładowo piece wieloczynnościowe komorowe, piece wgłębne wraz
z generatorami do wytwarzania atmosfer, do nawęglania, piec próżniowy, obrabiarki
ze sterowaniem numerycznym, urządzenia do bezpiecznego prowadzenia procesu
azotowania.
W minionym drugim 25-leciu zaewidencjonowano w Fabryce 331 wypadków
przy pracy, będących przyczyną niezdolności do pracy wyznaczonej na 6 236 dni.
Występująca w poszczególnych latach liczba wypadków i dni niezdolności do pracy
przedstawia tablica 2.

Zatrudnienie
W latach 1957 – 1982 zatrudnienie pracowników grupy przemysłowej
zmniejszyło się z 800 do 380 osób, a więc o 500 pracowników. Średnio rocznie
zmniejszało się ono o 20 osób z tym, że w ostatnich dwóch latach drugiego 25-lecia
zatrudnienie obniżyło się o ponad 100 pracowników, głównie na skutek skorzystania
z możliwości wcześniejszego odejścia na emeryturę, zgodnie z Uchwałą Rady
Ministrów.
Na koniec 1982 roku struktura zatrudnienia w Fabryce przedstawiała się
następująco:
−
−
−

zatrudnienie ogólne
robotnicy grupy przemysłowej
pracownicy umysłowi

500 osób
380 osób
120 osób
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Wśród robotników grupy przemysłowej zatrudnieni:
−
−

w akordowym systemie prac
w dniówkowym systemie prac
w tym:
−
−
−
−
−
−
−

w Dziale Głównego Mechanika
w Dziale Kontroli Jakości
w rozdzielni pracy
w wypożyczalni narzędzi
w transporcie
w magazynach fabrycznych
w pozostałych komórkach

67%
33%

8,6%
7,6%
5,5%
4,3%
2,7%
2,5 %
1,8%

W grupie pracowników umysłowych:
−
−
−
−

kierownicy wydziałów, działów i sekcji
mistrzowie
technolodzy
konstruktorzy

13,5%
12,5%
23,0%
9,0%

W ostatnim dziesięcioleciu zmniejszyła się grupa pracowników płatnych w
dniówkowym systemie płac. Około 60 ślusarzy i 40 pracowników hartowni
zatrudnionych zostało w akordowym systemie, dzięki przygotowaniu bazy
normatywnej i norm czasowych na prace wykonywane w tych zawodach.

Na przestrzeni drugiego 25-lecia obowiązywała w Fabryce następująca
struktura organizacyjna:
Kierownik Fabryki, któremu podlegali bezpośrednio: główny inżynier, szef
produkcji, dział kontroli jakości, dział zatrudnienia i płac, dział kadr i dział
księgowości oraz dział gospodarczy.
Główny inżynier, któremu podporządkowane były następujące działy:
technologiczny, konstrukcyjny, głównego mechanika, gospodarki narzędziowej
oraz do 1982 roku również dział rozwoju i samodzielne stanowisko inspektorów
wynalazczości i do spraw BHP.
Szef produkcji, któremu podporządkowani byli kierownicy wyspecjalizowanych
wydziałów produkcyjnych: hartowni, wydział budowy przyrządów, wydział
produkcji narzędzi oraz dział produkcji.
Stanowiska kierownika Fabryki, głównego inżyniera i szefa produkcji były
zajmowane przez następujące osoby w niżej podanych okresach:
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1. Kierownik Fabryki
−
−
−
−

inż. Hieronim Barcikowski
inż. Eugeniusz Kosiorek
inż. Mikołaj Kujawiak
mgr inż. Ryszard Krzyczyński

1956 – 1963 r.
1964 - 1968 r.
1968 – 1976 r.
od 13.07.76 r

2. Główny Inżynier
−
−
−
−
−

inż. Józef Chmaj
inż. Jan Stefański
inż. Mikołaj Kujawiak
inż. Henryk Gucia
mgr inż. Zenon Łakomy

1.07.63 – 31.07.50 r.
1.06.59 – 14.06.67 r.
15.06.67 – 31.07.68 r.
1.08.68 – 30.09.68 r
od 1.10.71 r.

3. Szef produkcji:
−
−
−
−
−

Adam Woźniak
inż. Marian Staude
inż. Konrad Karczewski
mgr inż. Jerzy Pawłowski
mgr inż. Piotr Matuszak

1.02.56 – 31.10.62 r.
1.11.62 – 30.06.64 r.
6.07.64 – 10.07.79 r.
11.07.79 – 14.02.82 r.
od 15.02.82 r.

W przedstawionym opracowaniu nie pokazano wszystkich odcinków
działalności Fabryki i wszystkich inicjatyw jej załogi. Nie sposób jednak
przemilczeć pewnych faktów, które dowodzą o zaangażowaniu i wysiłku
wszystkich pracowników na rzecz Fabryki, Zakładów H. Cegielski - Poznań i
regionu.
Wymienić tu można poradnictwo techniczne z zakresu narzędzi, obróbki
skrawaniem i obróbki cieplnej, pomoc w wyposażeniu Przyzakładowego
Ośrodka Zdrowia (m.in. szpitala) w narzędzia medyczne i sprzęt specjalny,
współudział w Ośrodka Sportowego Sekcji Tenisowej, opieka nad działalnością
tej sekcji, weryfikacja i opiniowanie prac naukowych prowadzonych przez
wyższe uczelnie i instytuty naukowo-badawcze, opracowanie artykułów do
Biuletynu Technicznego wydawanego przez HCP, ogromny zbiorowy wysiłek
społeczny załogi przy modernizacji i przebudowie Fabryki.
Osiągnięciem, którego nie można pominąć jest skonstruowanie i
wykonanie prototypu pierwszego w kraju płuco – serca. Powstało ono przy
ścisłej współpracy z doktorem nauk medycznych Janem Molem. W metalu
wykonał inż. Franciszek Płużek i Władysław Szymkowiak. Urządzenie to
stosowano przez wiele lat przy operacjach kardiologicznych.
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Kierunki działań zmierzające do dalszego Rozwoju Fabryki.

50 letni dorobek we wszystkich sferach działalności Fabryki był dziełem
rąk i umysłów zatrudnionego tu zespołu pracowników. Od jego zaangażowania
i zrozumienia celów działania zależały sukcesy minionego okresu.
Nadchodzące kolejne lata, z uwagi na szczególną sytuacje
spowodowaną głębokim niedowładem krajowej gospodarki, wymagały
zreferowania pewnych odcinków działalności – także w Fabryce Narzędzi.
Istniała konieczność szybkiego wprowadzenia takich form postępowania, które
wyzwolą inicjatywy i zapał, niezbędny do racjonalnego wykorzystania
podstawionego do naszej dyspozycji majątku w postaci parku maszynowego i
doświadczenia załogi. W pierwszy rzędzie należało uprzywilejować wszystkie
działania oszczędnościowe w zakresie zużycia surowców, energii i robocizny.
One przede wszystkim powinny stworzyć warunki do obniżki kosztów własnych
produkcji i wzrostu płac załogi. Powinno to zwiększyć zainteresowanie pracą w
Fabryce Narzędzi.
Zachodziła konieczność podjęcia działań, które doprowadzą do lepszego
wykorzystania parku obrabiarkowego. Istniejący portfel zamówień i duże
możliwości rozszerzenia opłacalnej produkcji narzędziowej na eksport,
przekonują o potrzebie zatrudnienia co najmniej 125 pracowników w
bezpośredniej produkcji, na istniejących wolnych stanowiskach pracy.
W celu wykorzystania możliwości technicznych i doświadczenia jej
obsługi, koniecznym byłoby rozszerzenie usług w zakresie obróbki cieplnej dla
klientów zewnętrznych. Istniała więc potrzeba opracowania precyzyjnej oferty
informacyjnej o zakresie możliwych usług i przesłanie jej do wybranych
przedsiębiorstw na terenie kraju.
Fabryka została wyposażona w 5 automatów produkcji NRD.
W trosce o opłacalność regeneracji niektórych grup narzędzi
pomiarowych, należałoby zainteresować nią warsztaty rzemieślnicze.
Nieodzowna było bardziej skuteczne działania zmierzające do
uzasadnionego względami technicznymi (a nie przyzwyczajeniami) doboru
gatunku stali na narzędzia skrawające,
Proces obróbki cieplnej, w związku z potrzebą wprowadzenia
oszczędnościowych gatunków stali szybkotnącej, wymaga unowocześnienia.
Konieczna była modernizacja urządzeń zasilających oraz mierzących
i regulujących temperaturę elektrodowych piców solnych.
Aktualne stawało się wykorzystanie rezerw tkwiących w normalizacji i
unifikacji całych wyrobów narzędziowych i poszczególnych ich elementów.

SIMP Oddział w Poznaniu - Opracował: inż. Zenon Łakomy

Stron 15

2021

50 lat działalności Fabryki Narzędzi HCP – W6

Powinno to skutkować znaczną obniżką kosztów produkcji, lecz wymagana tu
jest ścisła współpraca konstruktorów, technologów i organizatorów produkcji.
W celu stworzenia warunków do bieżącego śledzenia postępu w
konstrukcji i technologii wytwarzania narzędzi, powinno utrzymywać się
chociażby w śladowym zakresie produkcje narzędzi na takie rynki, gdzie istnieje
silna konkurencja wyspecjalizowanych i doświadczonych firm narzędziowych.
Opracował
mgr inż. Zenon Łakomy

Przedstawione powyżej kierunki działań nie doczekały się realizacji.
W latach dziewięćdziesiątych zaczęto stopniowo wygaszać produkcję Fabryki,
a w roku 1996 Fabryka uległa likwidacji. Powodów tej decyzji było kilka –
głównym były koszty produkcji zbyt wysokie by konkurować na rynku z
napływem tanich narzędzi z importu, głównie z dalekiego wschodu, dostępność
narzędzi specjalistycznych produkowanych przez firmy z Europy zachodniej.
Cegielski borykał się z problemami finansowymi spowodowanymi między
innymi niestabilną sytuacją w polskich stoczniach, dla których były dedykowane
główne wyroby Firmy – silniki okrętowe napędu głównego, silniki pomocnicze,
generatory prądotwórcze i sprężarki powietrza rozruchowego do siłowni
okrętowych, itd. co również w znacznym stopniu odbiło się na produkcji Fabryki
W6 - brak zapotrzebowania na specjalistyczne narzędzia stanowiące
wyposażenie silnika okrętowego.
Park maszynowy Fabryki został rozparcelowany po innych fabrykach lub
sprzedany, a pomieszczenia wydzierżawiono. Część urządzeń przejęła fabryka
W7 - w szczególności wyposażenie do obróbki cieplno – chemicznej. W7
przejęła również część załogi, resztę zwolniono – wcześniejsze emerytury itp.
Fabryka W7 przetrwała jeszcze ponad 10 lat. Na przełomie lat 2009 i 2010 i ona
uległa likwidacji. Z potężnej Firmy, która skupiała w jednym organizmie 10
fabryk i zatrudniała w latach siedemdziesiątych ponad 20 tysięcy pracowników,
i której wyroby były rozpoznawalne na całym świecie pozostały resztki po
Fabryce Silników Okrętowych. Firma oferuje dziś jeden własny produkt –
dmuchawy promieniowe, świadczy usługi kooperacyjne w zakresie wyrobów
spawanych itp. - poszukuje wyrobu, który pozwoliłby na odbudową Firmy z
170 - letnią tradycją.

Komentarz: Jacek Mańczak
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