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KRÓTKA HISTORIA 

FABRYKI WYROBÓW PRECYZYJNYCH – W7 

Z.P.M.- H. CEGIELSKI - POZNAŃ 

 

1. Produkcja specjalna 

W listopadzie 2002 roku minęło 56 lat od uruchomienia po II wojnie światowej w 

„Cegielskim” (wówczas noszącym nazwę Zakłady im. Józefa Stalina - ZISPO) 

produkcji specjalnej tzw. „S-ki”. Początki produkcji wojskowej w firmie H. Cegielski 

sięgają jednak okresu I wojny światowej. Wykonywano tu wozy taborowe i sanitarne, 

kuchnie polowe oraz skorupy do granatów ręcznych i pocisków artyleryjskich. Później 

nawet pociągi pancerne jak np. wyprodukowane w 1921 roku pociągi pancerne 

„Piłsudski”. „Śmiały” i „Poznańczyk”. 

W okresie międzywojennym „Cegielski” również liczył się na rynku uzbrojenia. W 

oddziale H. Cegielski Rzeszów od 1937 roku produkowano działka przeciwpancerne i 

przeciwlotnicze kal. 37 i 40 mm na licencji szwedzkiej firmy BOFORS.  

Po wojnie, w roku 1946 decyzją władz państwowych rozpoczęto tu produkcję 

broni strzeleckiej kalibru 7,62 mm. Pierwszym wyrobem był pistolet maszynowy 

SUDAJEWA PPS wz. 43. Początki produkcji oparte były w dużym stopniu na 

kooperacji zewnętrznej z dostawcami krajowymi. Sytuacja uległa radykalnej zmianie 

po zbudowaniu w 1951 roku nowej fabryki o symbolu W7.  

Fabryka Wyrobów Precyzyjnych – W7 jako jedna z fabryk „Cegielskiego” od 

początku swego istnienia była producentem wyrobów wojskowych i cywilnych. W 

ramach produkcji specjalnej wykonywała głównie broń strzelecką kalibru 7, 62 mm. 

W 1952 roku uruchomiono produkcję karabinu maszynowego Gurionowa SGMT-7,62 

a od 1967 roku rozpoczęto wytwarzanie całej rodziny karabinów maszynowych 

Kałasznikowa - 7,62mm. Produkcja karabinów maszynowych Kałasznikowa 

realizowana była na podstawie licencji radzieckiej i obejmowała szereg odmian: PK, 

PKT, PKMS, PKMSN.  

W 1974 roku rozpoczęto produkcję karabinu maszynowego PKM 7,62x54 mm. 

również w różnych odmianach: PKMP, PKMSP, PKMSNP. Sprzęt ten stanowi 

jeszcze aktualnie wyposażenie Wojska Polskiego. W latach 1974-1988 produkcja 

specjalna „S” stanowiła istotny procent asortymentu sprzedaży Fabryki W7.  

Istotnym wsparciem w produkcji była rola postępu technicznego inspirowana 

własnymi rozwiązaniami, do czego niewątpliwie przyczyniał się prężny Klub Techniki 

i Racjonalizacji. Pracownicy W7 mogą pochwalić się między innymi takimi 

rozwiązaniami jak: 

− wprowadzeniem precyzyjnych odlewów staliwnych wykonywanych metodą modeli 

woskowych (nagroda Złotego Suwaka dla najlepszych rozwiązań technicznych w 
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województwie poznańskim, oraz druga nagroda w ogólnopolskim konkursie 

technologiczności konstrukcji organizowanym przez Politechnikę Warszawską)  

− automat do łączenia ogniw taśmy nabojowej  

− hydrauliczna polerka do gładzenia przelotu lufy (4 sztuki jednocześnie)  

− polerka do wyrównywania otworu lufy po chromowaniu (system oparty o czujnik     

tensometryczny, ustalający miejsce chwilowego polerowania - patent nr 224544) 

− przyrząd do pneumatycznego symulowania prób odbiorczych wyrobu (patent nr 

159132)  

− wdrożenie przepływowego chromowania otworu lufy (w oparciu o informacje 

licencyjne zaprojektowano i wykonano stanowisko produkcyjne zawierające 

między innymi pompę hydrauliczną wykonaną z tytanu). Pozwoliło to 

czterokrotnie skrócić proces chromowania.  

Po 1989 roku nastąpił gwałtowny spadek zamówień, a od 1995 roku produkcja 

wyrobów specjalnych, końcowych spadła niemal do zera. W latach 1994-2001 

podjęto intensywne próby ratowania 50-letnich doświadczeń w produkcji broni 

strzeleckiej w HCP, poprzez współkonstruowanie nowych wzorów karabinów, które 

spełniałyby warunki kompatybilności ze sprzętem używanym w armiach NATO. 

W ramach tych działań zmodernizowano karabiny maszynowe PKM i PKT 

przystosowując je także do standardowej amunicji 7,62x51 mm NATO.  

W wersji tej, opracowanej głównie jako przejściowej pod kątem możliwości 

modernizacji dotychczasowej produkcji wyrobów PKM i PKT z naboju MOSIN 

7,62x54 na nabój NATO 7,62x51, podtrzymano zasadnicze rozwiązania 

konstrukcyjne stosowane w karabinach PK w tym także zasilanie pośrednie. Zaletą 

tego rozwiązania była możliwość modernizacji będącego na wyposażeniu wojska 

sprzętu poprzez wymianę kilku zespołów. Niestety, temat realizowany wspólnie z 

Wojskowym Instytutem Techniki Uzbrojenia z Zielonki k. Warszawy nie znalazł 

oczekiwanego zainteresowania i akceptacji odbiorcy. 

Wykorzystując doświadczenie w produkcji broni strzeleckiej konstruktorzy fabryki 

W7 opracowali konstrukcję sztucera myśliwskiego typu SŁ1S w 5 kalibrach: 5,6x52R; 

6,5x57R; 7x57R; 7x65R; 7,62x 53R. Wykonana seria sztucerów również nie znalazła 

oczekiwanego zainteresowania rynku – na tym dość specyficznym rynku liczyły się 

przede wszystkim renomowane firmy i myśliwi oczekiwali lekkiej broni czego ten 

sztucer nie spełniał.  

W 1998 roku podjęto rozmowy z Wojskową Akademią Techniczną na temat 

konstrukcji nowych wersji karabinów maszynowych kal. 7,62 z zasilaniem 

bezpośrednim jako kompatybilnym rozwiązaniem stosowanym w sprzęcie krajów 

NATO. Po przyjęciu i zatwierdzeniu przez Departament Rozwoju i Wdrożeń 

Ministerstwa Obrony Narodowej założeń taktyczno-technicznych na nowy karabin 

maszynowy UKM 2000 z zasilaniem bezpośrednim amunicją 7,62x51 NATO, 

Fabryka W7 na podstawie umowy trójstronnej - Komitet Badań Naukowych, 

Wojskowa Akademia Techniczna, H. Cegielski Poznań S.A., przystąpiła do realizacji 
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projektu celowego, który zakończono w 2001 roku. Powstał wyrób UKM 2000 w 

trzech wersjach konstrukcyjnych: 

− Uniwersalnej (dla piechoty) - UKM 2000 (konstrukcja bazowa) 

− Desantowej - UKM 2000 (różni się od konstrukcji bazowej składaną kolbą, 

ułatwiającą desantowanie) 

− Pokładowej UKM 2000 C 

Wyrób UKM 2000 powstał wraz z towarzyszącym pakietem w tym: amunicji 

bojowej 7,62x51 mm NATO wykonanej w Z.M. MESKO i taśmy rozsypanej 

wykonanej w Z.W.T. PRESTA Bolechowo.  

Za wyróżniające, kompleksowe rozwiązanie sprzętu na rzecz obronności kraju 

(karabin; amunicja; taśma nabojowa) wyrób otrzymał we wrześniu 2002 roku na X 

Międzynarodowym Salonie Przemysłu Obronnego w Kielcach nagrodę DEFENDER. 

Niestety panująca stagnacja w przemyśle obronnym trwała zbyt długo, a 

perspektywy produkcji nowych wyrobów nie dawały podstaw ekonomicznych do 

kontynuowania produkcji specjalnej w Spółce H. Cegielski – Poznań S.A. 

Na mocy porozumienia pomiędzy H. Cegielski-Poznań S.A. a Ministerstwem 

Gospodarki i Ministerstwem Obrony Narodowej produkcja specjalna wraz z 

oprzyrządowaniem i narzędziami została przekazana do Zakładów Mechanicznych 

Tarnów S.A. 

W ten sposób zamknięto ostatecznie jedną z kart historii „Cegielskiego”. 

Zakończono produkcję ciekawego i wyrafinowanego technicznie wyrobu - broni 

strzeleckiej, ostatniego z wyrobów „S-ki”. Doświadczenie zdobyte przy wytwarzaniu 

wyrobów specjalnych wykorzystane zostało w produkcji aparatury paliwowej 

wysokoprężnych silników okrętowych napędu głównego, agregatowych i 

stacjonarnych. 
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2. PRODUKCJA CYWILNA 

Na początku lat 50-tych rozpoczęto jako uboczną produkcję szeregu wyrobów 

mających złagodzić niedobory rynku. Były to między innymi: 

− prądnice i lampy rowerowe,  

− latarki zasilane ręcznie (tzw. dynamo- lampki),  

− adaptery,  

− łyżwy,  

− maszynki do strzyżenia włosów,  

− brzytwy 

Rosnąca w polskich stoczniach produkcja statków handlowych, spowodowała 

konieczność uniezależnienia się od drogiego importu silników napędu głównego i 

agregatów prądotwórczych do tych jednostek. Decyzją władz centralnych powierzono 

ich produkcję zakładom H. Cegielski a konkretnie fabryce W2. W efekcie 

doprowadziło to do zaprzestania prowadzonej w tej fabryce produkcji parowozów. 

Tak, więc począwszy od 1958 roku rozpoczęto produkcję wolnoobrotowych, 

dwusuwowych silników napędu głównego a następnie w nowopowstałej fabryce W9 

czterosuwowych silników do agregatów prądotwórczych. W dalszej kolejności 

powstawały tam również silniki do trakcji kolejowej. 

Silniki dwusuwowe budowane były w oparciu o licencję szwajcarskiej firmy 

SULZER (w późniejszych latach WARTSILA) oraz firmy duńskiej BURMEISTER & 

WAIN (w późniejszych latach MAN B & W). Konstrukcja czterosuwowych silników 

agregatowych pochodziła również z firmy SULZER oraz FIAT, ale także z 

Centralnego Biura Konstrukcji Silników Spalinowych w Warszawie. 

Znaczne koszty importu aparatury paliwowej, problemy z dewizami oraz 

zmniejszenie zapotrzebowania na dotychczasową produkcję „S”, spowodowało 

podjęcie decyzji o uruchomieniu produkcji aparatury paliwowej w W7. 

Rozbudowana w latach 1951 – 1956 fabryka posiadała dobrze wyposażone 

wydziały obróbki mechanicznej, cieplnej, cieplno-chemicznej oraz powierzchniowej. 

Pierwsze egzemplarze aparatury paliwowej produkcji W7 przekazane zostały do 

montażu na silniku SULZER RSAD 76 w 1959 roku. Równolegle rozpoczęto 

produkcję aparatury do silników agregatowych BH/BAH dla ZUT ZGODA w 

Świętochłowicach. W 1961 roku uruchomiono produkcję aparatury paliwowej do 

silników typoszeregu RD i TD/TAD wg licencji firmy SULZER. Z kolei w 1962 r. 

uruchomiono produkcję aparatury paliwowej do silników typoszeregu VT2 BF opartą 

o licencję firmy BURMEISTER & WAIN.  



                Historia Fabryki Wyrobów Precyzyjnych – W7 

 
2022 

 

SIMP Oddział w Poznaniu – Opracował: inż. Adolf Marciniak  Stron    6 

 

W kolejnych latach, na licencji firmy FIAT, podjęto w Cegielskim produkcję 

silników B3012SS (do napędu statków) i 2112SSF do napędu lokomotyw dla PKP. 

Fabryce W7 powierzono produkcje aparatury paliwowej do tych silników. 

Od roku 1970 następuje duży rozwój asortymentu produkcji aparatury paliwowej 

dla dużych, wolnoobrotowych silników dwusuwowych do napędu statków jak i 

czterosuwowych silników średnio obrotowych do napędu małych i średnich jednostek 

pływających oraz agregatów prądotwórczych. W pierwszym rzędzie była to aparatura 

paliwowa do silników napędu głównego typu RND, agregatowych typoszeregu A, 

silników SULZER Z40/48 dla ZUT ZGODA - Świętochłowice, oraz dla Stoczni 

Gdańskiej B & W - K62EF. 

W 1976 roku uruchomiono produkcję aparatury paliwowej do silników AL20/24 a 

w 1979 roku do zmodernizowanych silników RND 90 M; RND76M; RND68M. Ciągła 

modernizacja konstrukcyjna prowadziła do unowocześnionych kolejnych wersji 

aparatury paliwowej. Następnie podjęto produkcję wg licencji MAN B & W aparatury 

paliwowej do silników L…GFCA. Rosnące koszty eksploatacji statków na które w 

znacznym stopniu wpływały koszty paliwa (Kryzys paliwowy) wymógł maksymalne 

ograniczenie czasu pracy silników na paliwie lekkim - dieslowskim.  Zarówno 

SULZER jak i MAN B & W odpowiedzieli na wyzwanie i znacznie udoskonalili 

konstrukcję aparatury paliwowej. Wprowadzono cyrkulację paliwa ciężkiego w 

silnikach napędu głównego w przypadku postoju w portach. Wprowadzono również 

zasilanie silników agregatowych paliwem ciężkim.  

Efektem tego były zawory wtryskowe niechłodzone, z ciągłą cyrkulacją gorącego 

paliwa. Pompy wtryskowe zostały wyposażone w system regulacji wtrysku VIT. 

Silnikami spełniającymi nowe wymogi były silniki SULZER rodziny RTA.. oraz MAN 

B & W typu L 67GFCA; L…MC. 

Nowe konstrukcje aparatury paliwowej wymusiły pozyskiwanie nie tylko nowych, 

nowoczesnych, sterowanych numerycznie obrabiarek, ale również bardziej 

precyzyjnej aparatury pomiarowej.  

Produkcja aparatury paliwowej była również wspierana własną myślą 

techniczną usprawniającą technologię. Były to między innymi: 

− elektrochemiczne gratowanie otworków paliwowych od wewnętrznej strony 

korpusu w rozpylacza ( od średnicy 0, 2 mm) 

− elektrochemiczne drążenie komory ciśnieniowej (tzw. studzienki) w rozpylaczach 

wszystkich typów, eliminujące uciążliwe, ręczne wytaczanie. 

− elektrochemiczne zaokrąglanie kanałów paliwowych w korpusach pomp 

wtryskowych dużych silników dwusuwowych 

− zastosowanie wiercenia otworów o małych średnicach i dużej głębokości (l/d  

powyżej 10) za pomocą jednoostrzowych wierteł lufowych, w tym również 

otworów usytuowanych pod kątem 
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− wykonanie wiertarki do wiercenia głębokich otworów w dużych, nieobrotowych 

częściach (np. korpus zaworu wtryskowego RND 90) przy zastosowaniu wierteł 

jednoostrzowych 

− zaprojektowanie, wykonanie i wdrożenie stanowiska do hydraulicznego, 

ciśnieniowego sprawdzania poprawności wykonania wewnętrznego gratowania 

otworków paliwowych w rozpylaczach. 

− opracowanie technologii i oprzyrządowania do hydraulicznego procesu 

„samowzmocnienia” (autofretażu) kanałów paliwowych w korpusach pomp 

wtryskowych do dużych silników dwusuwowych na licencji SULZER’A, przy 

zastosowaniu ciśnienia 300MPa (3000 bar). 

Istotna poprawa uzbrojenia technicznego fabryki następuje systematycznie po 

roku 1983. Pozwoliło to na dalsze utrzymanie wysokiej jakości produkcji. 

Wysoka jakość produkcji znalazła uznanie odbiorców w Polsce i świecie pozwalając 

na eksport silników jak i jako części zamienne – w tym aparatury paliwowej, do takich 

krajów jak ZSRR, Indie, RFN, Grecja, Norwegia, Francja, Szwecja, Bułgaria, Turcja, 

Kanada. 

Bieżący kontakt i współpraca z licencjodawcami umożliwiała nadążanie za 

światowym rozwojem konstrukcyjnym i technologicznym. Poniższe zestawienie 

zawiera typy silników obsługiwanych przez produkcję W 7. 

LICENCJA SULZERA / WAWTSILA 

1. D 55 – konstrukcja polska CBKSS 

2. RSAD 76 

3. RD 68 

4. RD 76 

5. TD/TAD 48 4-suw   

6. Z 40/48 4-suw 

7. 6. RLB 66 

8. RLA90; RLB 90 

9. RND 68; RND 68 M 

10. RND 76 LICENCJA SULZER 

11. RND 90; RND 90 M 

12. RTA 52 U 

13. RTA 58; RTA 58 F; RTA 58 T; RTA 58 TB 

14. RTA 62; RTA 62U 

15. RTA 68 TB 

16. RTA 72 U 

17. RTA 76 
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LICENCJA MAN / BURMEISTER & WAIN 

1. 562VT2BF140; VT2 BF 

2. L 35 MC; S35 MC 

3. L45 GFCA 

4. L67GFCA 

5. L50 MC; L50 MCE 

6. S 50 MC                                  

7. L60 MC; 

8. S 60MC; S60 MC-C 

9. L70 MC; L70 MC-C 

10. S46 MC-C 

11. S70 MC-C 

12. K80 MC-C 

 

SULZER SILNIKI AGREGATOWE I TRAKCYJNE (czterosuwowe) 

1. C 22 konstrukcja polska 

2. B/BAH 22 SULZER 

3. 2112SSF (FIAT 210) FIAT 

4. B 300 4-suw FIAT 

5. A 20                                  

6. A 25; AV 25; ATV 25 SULZER                     

7. S 20 SULZER 

8. L 23 B & W; L28 B & W 

 

GŁOWICW CYLINDROWE 

1. A 20; A 25; S20; SULZER 

2. L 23; L28; L32/40 B & W 

   

Na początku lat 2000 coraz bardziej zmniejszał się koszyk zamówień dla W7. 

Upadek polskich stoczni, spadek zapotrzebowania na silniki, rosnące koszty 

produkcji, konkurencja w częściach zamiennych firm z wybrzeża działających na 

zasadach piractwa był tego bezpośrednią przyczyną. Cegielski musiał podjąć decyzje 

o ograniczeniu produkcji i likwidacji poszczególnych fabryk. Szukano nowych 

wyrobów, które zastąpiłyby produkcję silnikową – problem do dziś nie rozwiązany. 

W roku 2011 rozpoczęła się akcja demontażu fabryki. Sukcesywnie ważniejsze 

maszyny i urządzenia przenoszono do fabryki W2 oraz gniazda obróbki cieplnej po 

byłej W6. Ostatni pracownik opuścił mury Fabryki W7 w 2015 roku. 
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Końcówki zaworów wtryskowych (rozpylacze) okrętowych silników dwusuwowych 

 

 

  

Wtryskiwacze do silników czterosuwowych 
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Blok pompy paliwowej silnika na licencji firmy SULZER 
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Eksponaty wystawowe – elementy pomp wtryskowych 

 

   Opracowanie powstało w oparciu o wspomnienia Remigiusz Kuderczaka, 

Adolfa Marciniaka, Romana Mazurka, Marka Morawskiego, Jana Pawłowskiego, 

Mariana Mańkę oraz publikacje zawarte w niektórych numerach „Biuletynów 

Technicznych” i „Silników Spalinowych” wydawanych i sponsorowanych przez 

kierownictwo Zakładów H. Cegielski - Poznań. 

     Opracował: inż. Adolf Marciniak z kolegami, 

                                         członek Koła Seniorów SIMP w Poznaniu. 

 


