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NADZWYCZAJNY WALNY ZJAZD
DELEGATÓW SIMP

N

adzwyczajny Walny Zjazd Delegatów SIMP
odby³ siê 28 czerwca 2003 roku w Domu Technika
NOT w Warszawie. W zjeŸdzie uczestniczy³o
107 osób na 187 uprawnionych do g³osowania. Wystarczy³o to do spe³nienia wymagañ § 56 statutu SIMP, zgodnie
z którym zmiany w statucie mog¹ byæ dokonywane przez
co najmniej 50 % wszystkich uprawnionych do g³osowania, a za przyjêciem uchwa³y musi g³osowaæ minimum
2/3 delegatów. Na zjeŸdzie Oddzia³ SIMP w Poznaniu reprezentowali koledzy Aleksander Kêb³owski i Piotr Janicki
Cz³onkowie Honorowi SIMP, oraz koledzy: Jan Kapsa i
Ryszard Matusiak delegaci na Walny Zjazd Delegatów
SIMP wybrani podczas XXIX Walnego Zgromadzenia
Delegatów Oddzia³u SIMP w Poznaniu.
Zjazdowi przewodniczy³ Prezes SIMP kolega
Andrzej Ciszewski, który dokona³ otwarcia Zjazdu. Prezydium Zjazdu tworzyli kol., kol.: Andrzej Ciszewski -Prezes SIMP, Jan Kaczmarek - Honorowy Prezes SIMP, Aleksander Kopeæ - Przewodnicz¹cy Rady SIMP, oraz Kazimierz £asiewicki - Sekretarz Generalny SIMP. Mi³ym akcentem zjazdu , rozpoczynaj¹cym obrady, by³o z³o¿enie
gratulacji koledze Janowi Kaczmarkowi - Honorowemu
Prezesowi SIMP, z okazji nadania tytu³u DOKTORA HONORIS CAUSA POLITECHNIKI KOSZALIÑSKIEJ.
Profesor Jan Kaczmarek, wybitny uczony w dziedzinie
budowy i eksploatacji maszyn, zaszczytny tytu³ DOKTORA HONORIS CAUSA otrzyma³ ju¿ od: Uniwersytetu im.
Baumana w Moskwie (1973 r.), Uniwersytetu w Chemnitz
(1974 r.), oraz Politechniki Poznañskiej (2001 r.).
Nadzwyczajny Walny Zjazd Delegatów SIMP
zosta³ zwo³any g³ównie w celu dokonania odpowiednich
zmian w statucie SIMP, które uwzglêdnia³yby wymogi
rozporz¹dzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spo³ecznej z 28 kwietnia 2003 roku w sprawie szczegó³owych
zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby
zajmuj¹ce siê eksploatacj¹ urz¹dzeñ, instalacji i sieci.

Profesor Jan Kaczmarek odbiera gratulacje od Prezesa SIMP kol. Andrzeja Ciszewskiego

Rozporz¹dzenie dopuszcza powo³ywanie energetycznych
komisji kwalifikacyjnych przy stowarzyszeniach naukowo-technicznych, których statuty zawieraj¹ postanowienia okreœlaj¹ce zakres wykonywanej dzia³alnoœci na
rzecz gospodarki energetycznej.
Zarz¹d G³ówny SIMP zaproponowa³ zjazdowi
zmiany w statucie SIMP , które uwzglêdniaj¹ wymagania
zawarte w rozporz¹dzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i
Polityki Spo³ecznej i zapewniaj¹ dalsz¹ dzia³alnoœæ
energetycznych komisji egzaminacyjnych powo³ywanych
przy SIMP. Zarz¹d G³ówny zaproponowa³ tak¿e
wprowadzenie zmian w statucie SIMP zwiêkszaj¹cych
zakres celów i form dzia³ania stowarzyszenia, które
umo¿liwi³yby korzystanie z mo¿liwoœci przewidzianych
ustaw¹ z 24 kwietnia 2003 r. o dzia³alnoœci po¿ytku publicznego i o wolontariacie. Powy¿sze propozycjê nie
budzi³y sprzeciwów i zosta³y przyjête olbrzymi¹ wiêkszoœci¹ g³osów.

Sala obrad podczas g³osowania
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Najwiêksz¹ dyskusjê, niekiedy bardzo emocjonaln¹, wzbudzi³a propozycja wprowadzenia do statutu
SIMP zmian umo¿liwiaj¹cych
g³osowanie korespondencyjne nad jego zmianami. Œrodowisko poznañskich
simpowców by³o przeciwne takim zmianom. Ka¿da zmiana statutu SIMP jest bowiem bardzo wa¿na dla prawid³owego funkcjonowania stowarzyszenia, wymaga szerokiej konsultacji z cz³onkami SIMP i powinna byæ
ostatecznie „wydyskutowana” w bezpoœrednim kontakcie
osób do tego upowa¿nionych. Taki tryb dzia³ania spe³nia w
pe³ni wymogi demokracji i prowadzi do rozwi¹zañ nie
budz¹cych wiêkszych kontrowersji. G³osowanie
korespondencyjne nad zaproponowanymi zmianami
uniemo¿liwia szerok¹ dyskusjê i jest ograniczeniem
demokracji. Zjazd w g³osowaniu jawnym zaakceptowa³
g³osowanie korespondencyjne dotycz¹ce zmian w statucie
SIMP . Wykluczy³ jednak mo¿liwoœæ korespondencyjnego
g³osowania w sprawach dotycz¹cych:

l rozpatrywania i przyjmowania sprawozdañ z dzia³alnoœci Zarz¹du G³ównego, G³ównej Komisji Rewizyjnej i
G³ównego S¹du Kole¿eñskiego,
l rozpatrzenia wniosku w sprawie absolutorium dla ustêpuj¹cego Zarz¹du G³ównego
l wyboru Prezesa SIMP i pozosta³ych cz³onków Zarz¹du
G³ównego, G³ównej Komisji Rewizyjnej i G³ównego S¹du
Kole¿eñskiego,
l rozwi¹zania SIMP i uchwalenia ordynacji wyborczej.
Zamkniêcia Nadzwyczajnego Walnego Zjazdu
Delegatów SIMP dokona³ kol. Andrzej Ciszewski Prezes
SIMP. Spotkanie towarzyskie simpowców z ca³ej Polski
przyby³ych na zjazd, bezpoœrednio po zakoñczeniu czêœci
oficjalnej, by³o bardzo sympatyczne i wysoko oceniane
przez jego uczestników.

Piotr Janicki
Prezes O/SIMP w Poznaniu

Cztery Wieki Drukarstwa Kaliskiego
W

dniach 26-27 wrzeœnia 2003.r. w budynku
kaliskiego ratusza odby³a siê konferencja
naukowa nt. „Druki i drukarnie Polski prowincjonalnej”. Okazj¹ do zorganizowania konferencji by³o
400-lecie drukarstwa kaliskiego. Organizatorem jej byli:
Kaliskie Towarzystwo Przyjació³ Nauk, Uniwersytet im.
Adama Mickiewicza w Poznaniu, oraz Urz¹d Miejski w
Kaliszu. Uroczystego otwarcia konferencji dokona³ prezydent Kalisza Janusz Pêcherz. W spotkaniu uczestniczyli
znakomici goœcie, eksperci z dziedziny drukarstwa, którzy
zaprezentowali dzieje kaliskiego drukarstwa w okresie
czterech stuleci. Wœród nich miêdzy innymi byli: prof. dr
Krzysztof Migon, prof. dr Anna Zbikowska - Migoñ,
kaliszanka absolwentka Szko³y Sióstr Nazaretanek,
dr Danuta Wañka, dr Ewa Andrysiak, dr Krzysztof Walczak, mgr Gra¿yna Schlender, mgr Bogumi³a Celer, oraz
grono kaliskich i spoza Kalisza by³ych i obecnych drukarzy. W konferencji uczestniczyli równie¿ przedstawiciele Sekcji Poligrafów Oddzia³u Kaliskiego.
Dzieje drukarstwa kaliskiego siêgaj¹ 1603 roku
tj. daty „Katechizmu rzymskiego”, który wydrukowany
zosta³ przez Jana Walraba Wielkiego. Drukarza tego sprowadzono do Kalisza z Poznania ze wzglêdu na potrzebê
zaspokojenia coraz to wiêkszych potrzeb drukarskich istniej¹cego w Kaliszu Kolegium Jezuickiego. Po kilku latach
drukarniê naby³ Wojciech Gedeliusz a w roku 1633 przej¹³
j¹ sam zakon, który rozwija³ swoj¹ dzia³alnoœæ wydawnicz¹.
Kolejny etap rozwoju drukarstwa kaliskiego to
okres Oœwiecenia. W Kaliszu dzia³a³a drukarnia jezuicka,
która w 1773 r. po kasacie zakonu przejêta zostaje przez
Komisjê Edukacji Narodowej a nastêpnie w 1782 r.
przekszta³cona w drukarniê arcybiskupów gnieŸnieñskich.

Temat ten omówi³a prof. Anna ¯bikowska- Migoñ.
Stwierdzi³a, i¿ spoœród wszystkich prowincjonalnych oficyn wydawniczych Kalisz w tym czasie mia³ najwiêkszy
dorobek naukowy. W efekcie przywileju królewskiego, posiada³ wy³¹cznoœæ druku podrêcznika ³aciny, który ukazywa³ siê w ró¿nych wersjach i przeróbkach. By³ powszechnie stosowany w szkolnictwie pe³ni¹c jednoczeœnie
rolê podrêcznika gramatyki polskiej. By³ on wówczas
„bestsellerem” wydawniczym. Wyj¹tkow¹ pozycjê zajmowa³ te¿ s³ownik ³aciñsko-polski Grzegorza Knapskiego
uchodz¹cy za najwy¿sze osi¹gniêcie leksykografii
³aciñskiej a tak¿e za wzorzec najczystszej polszczyzny. Do
ambitnych dzie³ naukowych ówczesnego okresu zaliczane
s¹ te¿ wydawnictwa medyczne ks. Ludwika Perzyny,
lekarza szpitala œw. Ducha w Kaliszu. Jego ksi¹¿ki s¹ wysoko cenione w historii medycyny.
Barwn¹ epokê w dziejach kaliskiego drukarstwa
stanowi wiek XIX i prze³om XX w. Dorobek tego okresu
zaprezentowa³a dr Danuta Wañka, autorka wspó³czesnego
wydawnictwa pt. „Œwiat Kaliskiej Ksi¹¿ki pod zaborem
rosyjskim”. W sferze produkcji tego okresu wyró¿nia³y siê
drukarnie Mechwaldów, Hindemithów, Radwanów. Nastêpuje widoczny wzrost wydawnictw ró¿nych czasopism,
w tym stowarzyszeniowych, kalendarzy, druków muzycznych.
Lata miêdzywojenne omówione zosta³y przez dr Ewê
Andrysiak. W tym okresie z ró¿nych powodów powsta³o i
upad³o wiele drukarñ, co miêdzy innymi spowodowane
by³o przemianami spo³eczno-politycznymi zachodz¹cymi
w kraju. Okres ten charakteryzuj¹ ciekawe wydawnictwa
literackie, prasowe wszelkiego rodzaju czasopism. Przed
wybuchem II-wojny œwiatowej dzia³a³o w Kaliszu dziesiêæ
drukarñ. Przez lata wojenne przetrwa³y trzy z nich, które
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pañstwowe, przyjmuj¹c nazwê Kaliskiej Drukarni Akcypracowa³y dla Niemców, t³ocz¹c akcydensy i druki urzêdensowej. Przeprowadzona generalna modernizacja postadowe w³adz okupacyjnych. By³y to drukarnie Józefa Radwi³a zak³ad w czo³ówce krajowej zak³adów bran¿y poliwana, Antoniego Krawczyka i Jakuba Szczeciñskiego. Po
graficznej. Prze³omowym rokiem w dziejach zak³adu by³
wyzwoleniu drukarnia Radwana przejêta zosta³a przez
rok 1975, kiedy to wprowadzono druk offsetowy, co
pañstwo pod nazw¹ Drukarni Ludowej. W czasie wojny
umo¿liwi³o t³oczenie map, atlasów, grafiki ró¿nych planów
zginê³o wielu znakomitych kaliskich drukarzy. Ci którzy
i ksi¹¿ek. Wzros³a te¿ iloœæ pracowników. W 1985 r. zakprze¿yli powrócili do Kalisza, aby odbudowaæ w nowej
³ad zatrudnia³
rzeczywistoœci
oko³o 500 osób.
now¹ bazê poliZ us³ug jego kograficzn¹. W
rzysta³y takie
latach piêædziewydawnictwa
si¹tych czêœæ
jak Wiedza
ma³ych drukarñ
Powszechna,
w³¹czono do
wydawnictwa
przemys³u terenaukowonowego.
techniczne,
W efekcie, w
szkolne i pe1955 r. powsta³a
dagogiczne.
du¿a drukarnia,
Pomimo du¿ej
której przydzieznacz¹cej w kralono licz¹cy 160
ju produkcji o
lat budynek po
wysokich waloby³ych koszarach jakoœciorach 15- Alek- Budynek przy ul. Nowy Œwiat 4 w Kaliszu, w którym w latach 1956-1995 znajdowa³a siê drukarnia kaliska.
Obiekt wybudowany w 1840 roku. Przez d³ugi okres stacjonowa³ w nim 15 Aleksandryjski Pu³k Dragonów.
wych, nast¹pi³
sandryjskiego Obecnie jest siedzib¹ Pañstwowej Wy¿szej Szko³y Zawodowej w Kaliszu.
kryzys, w wyPu³ku Dragoniku którego drukarnia og³osi³a upad³oœæ, co spowonów, zlokalizowany przy ul. Zubrzyckiego 4 /obecnie ul.
dowane by³o znacznym zad³u¿eniem zak³adu. Upadek
Nowy Œwiat/. Pomimo skromnego wyposa¿enia, drukarnia
Kaliskiej Drukarni Akcydensowej to smutne zakoñczenie
potrafi³a sprostaæ zadaniom. Przy pomocy prymitywnych
historii drukarstwa kaliskiego, nad czym szczególnie ubourz¹dzeñ drukowano kilkujêzyczne tomy ksi¹¿ek, katalogi
lewali byli pracownicy kaliskiej drukarni.
i albumy. W drukarni - drukowano te¿ „Gazetê Kalisk¹”,
Gazetê Ostrowsk¹”, G³os Powiatu”, „Kalisk¹ Trybunê
Henryk Czech
Wyborcz¹”. W 1957 r. wydrukowano w niej pierwszy
Henryk
Œlusarczyk
numer miesiêcznika „Ziemia Kaliska”. W 1966 r. zak³ad
Oddzia³ Kaliski SIMP
zostaje przekszta³cony w samodzielne przedsiêbiorstwo

XX EDYCJA KONKURSU O NAGRODY
IM. Hipolita CEGIELSKIEGO

T

egoroczna XX myœlê, ¿e w jakiœ sposób jubileuszowa edycja Konkursu z Zakresu Rozwoju
Techniki o Nagrody im. Hipolita Cegielskiego organizowanego przez Zarz¹d Spó³ki H. Cegielski - Poznañ
S.A. i zarz¹dy kó³ zak³adowych SIMP - HCP zgromadzi³a
16 prac zg³oszonych ³¹cznie przez 79 twórców. Prace
zawiera³y rozwi¹zania techniczne i technologiczne ze
wszystkich oœmiu grup tematycznych opracowane i
wdro¿one w roku 2002.
Poziom prac by³ zró¿nicowany, obok prostych
rozwi¹zañ zg³oszono do konkursu opracowania reprezentuj¹ce najwy¿szy poziom sztuki in¿ynierskiej. S¹d konkursowy wyró¿ni³ 14 z poœród zg³oszonych prac przyznaj¹c w poszczególnych grupach tematycznych dwa pierwsze, trzy drugie i cztery trzecie miejsca. Piêæ prac wy-

ró¿niono dyplomami. £¹cznie nagrodzonych i wyró¿nionych zosta³o 66 twórców.
Za najciekawsze rozwi¹zania uznano temat zg³oszony w grupie tematycznej A - Konstrukcje wyrobów
opracowanych zasadniczo przez w³asne biura konstrukcyjne, „Opracowanie dokumentacji konstrukcyjnej wagonetki Wg160” oraz rozwi¹zanie zg³oszone w grupie tematycznej G - Rozwi¹zania techniczne
poprawiaj¹ce warunki bhp, a szczególnie usuwaj¹ce
dotychczasowe zagro¿enia wynikaj¹ce z przekroczenia
najwy¿szych dopuszczalnych stê¿eñ i stopnia natê¿enia
czynników szkodliwych dla zdrowia, „Skonstruowanie
pomostów ruchomych do centrum obróbczego
WALDRICH COBURG III”. Obie prace zajê³y pierwsze
miejsca w swoich grupach.
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œledzenia procesu obróbczego oraz
obs³ugi wrzeciennika w czasie pracy obrabiarki obserwacja obróbki
detalu by³a mo¿liwa tylko z
poziomu sto³u obrabiarki. Opracowane rozwi¹zanie pozwoli³o na
wyeliminowanie tych niedogodnoœci. Pomosty zwi¹zane z konstrukcj¹ obrabiarki umo¿liwiaj¹
przemieszczanie siê w poziomie i
pionie dwom osobom znajduj¹cym
siê w kabinie ka¿dego z pomostów,
daj¹c mo¿liwoœæ ci¹g³ego nadzorowania procesu - poprawiono bezpieczeñstwo obs³ugi i remontów
obrabiarki.
Z pozosta³ych prac na uwagê
zas³uguje temat przygotowany
wspólnie przez grupê konstruktorów Fabryki Wyrobów Precyzyjnych i pracowników WAT laureat drugiego miejsca w grupie
tematycznej A- „Konstrukcja i wykonanie uniwersalnego karabinu maszynowego UKM2000 w
wersji piechoty, desantowej i czo³gowej zgodnych ze
standardami NATO”. Przedmiotem prac zespo³u by³o
opracowanie konstrukcji i wykonanie uniwersalnego
karabinu maszynowego UKM2000. Podstawowym
powodem opracowania konstrukcji karabinu by³a koniecznoœæ dostosowania uzbrojenia polskiej armii do
standardów NATO. Opracowany w trzech wersjach
karabin UKM2000 spe³nia postawiony wymóg dostosowania do amunicji 7,62 mm, stanowi¹cej standardowe
uzbrojenie w NATO. Niestety wraz ze zrealizowaniem
tego tematu koñczy siê historia produkcji broni strzeleckiej
w firmie H. Cegielski.
Równie¿ interesuj¹ce jest rozwi¹zanie zg³oszone
przez zespó³ z fabryki W5, które w grupie tematycznej G

Wagonetka w komorze œrutowni

Konstrukcja wagonetki powsta³a na zapotrzebowanie
Fabryki Silników Okrêtowych, która dla potrzeb
nowooddanych obiektów - œrutowni i malarni, potrzebowa³a œrodka transportu umo¿liwiaj¹cego wprowadzenie
do kabiny œrutowni i malarni wielkogabarytowych
konstrukcji spawanych podstawy silnika okrêtowego i
skrzyni korbowej. Przed projektantami postawiono bardzo
trudne wymagania: noœnoœæ wagonetki 160 ton, napêd w
wykonaniu przeciwwybuchowym, konstrukcja odporna na
dzia³anie œrutu i wysokie zapylenie. Ponadto konstrukcja
wagonetki powinna zapewniaæ wygodny dostêp po
powierzchni konstrukcji podlegaj¹cych czyszczeniu i
malowaniu, oraz powinna byæ ³atwa do utrzymania w
czystoœci. Wykonana wg projektu zespo³u konstruktorów z
Fabryki Pojazdów Szynowych wagonetka jest z powodzeniem eksploatowana przez
fabrykê W2. Wyrób spe³ni³
wszystkie postawione przed
twórcami za³o¿enia, jest nowym
produktem fabryki oferowanym
klientom zewnêtrznym.
Druga z prac - konstrukcja pomostów ruchomych
dla frezarki bramowej Waldrich
Coburg powsta³a w wyniku
zapotrzebowania warsztatu. Jest
ona dzie³em zespo³u pracowników Fabryki Silników Okrêtowych - konstruktorów i specjalistów z grupy utrzymania
ruchu. Rozwi¹zanie to zastosowano do obs³ugi eksploatacyjnej obrabiarki WaldrichCoburg III, szczególnie przy obróbce elementów o du¿ych gabarytach, do 4,5 m wysokoœci.
Przed wprowadzeniem zg³oszonego rozwi¹zania, obs³uga
Centrum obróbcze WALDRICH COBURG III z zabudowanymi ruchomymi pomostami
obrabiarki nie mia³a mo¿liwoœci
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laureatów oraz zdjêcia ze spotkania
w Dymaczewie.
Tyle o konkursie i nagrodzonych pracach. Na zakoñczenie parê
s³ów o spotkaniu w Lake Hotelu w
Dymaczewie, w leœnym ustroniu
nad malowniczym jeziorem Dymaczewskim, na którym zgodnie z coroczn¹ tradycj¹ podsumowano konkurs.
Jak co roku na podsumowaniu
spotkali siê laureaci konkursu,
cz³onkowie zarz¹dów kó³ SIMP
dzia³aj¹cych w HCP i zaproszeni
goœcie - wœród nich Wiceprezes
Dyrektor Techniczny HCP kol. Andrzej Czarnecki, Wiceprezes Dyrektor ds. Marketingu i Sprzeda¿y
HCP kol. Witold Schöneich oraz
prezesi wiêkszoœci spó³ek zale¿nych
HCP. Przybyli równie¿ przedstawiciele dzia³aj¹cych w HCP Zwi¹zków Zawodowych. Oddzia³ SIMP w Poznaniu tradycyjnie
reprezentowany by³ przez Prezesa kol. Piotra Janickiego.
Czêœæ oficjalna to powitanie zebranych przez
Przewodnicz¹cego Zarz¹du Kó³ Zak³adowych SIMP
H. Cegielski Poznañ S.A. kol. Romualda Kuderczaka,
omówienie wyników konkursu przez Przewodnicz¹cego
S¹du Konkursowego kol. Jacka Mañczaka, wrêczenie
dyplomów, gratulacje dla wyró¿nionych i dyskusja nad
wynikami konkursu.
Po czêœci oficjalnej resztê spotkania spêdziliœmy
w sali bankietowej Hotelu. Zrezygnowaliœmy z tradycyjnego grilla, gdy¿ póŸna pora roku nie sprzyja³a biesiadzie na wolnym powietrzu - za zimno i za szybko robi
siê ciemno. Stratê t¹ wynagrodzi³ szef kuchni serwuj¹c
smaczne dania. Hitem by³o pieczone prosiê. Serdeczna
kole¿eñska atmosfera, nieskrêpowane dyskusje, dobre
nastroje uczestników dope³ni³y wydarzenia tego wieczoru.
Podsumowanie konkursu uwa¿am za udane i
satysfakcjonuj¹ce zarówno laureatów jak i organizatorów
konkursu - tym bardziej ¿e w relacjach obiegaj¹cych korytarze Cegielskiego biedne pieczone prosiê zmieni³o siê w
dorodnego dzika, a kole¿eñska kolacja w biesiadê godn¹
króla Sasa. Prawd¹ jest jedno bawiliœmy siê wszyscy
doskonale i w dobrych nastrojach wróciliœmy wieczorem
do Poznania, a cz³onkowie stowarzyszenia SIMP w HCP
mog¹ spotkanie uznaæ za sukces w integracji œrodowiska
twórców techniki w firmie.
Wyniki tegorocznego konkursu œwiadcz¹, ¿e
Zarz¹d Kó³ Zak³adowych SIMP w HCP wype³nia zadanie
zintensyfikowania dzia³alnoœci Stowarzyszenia na terenie
HCP i aktywizacji œrodowiska in¿ynieryjno-technicznego.
Œwiadczy o tym liczba zg³oszonych prac i uczestników
konkursu. ¯yczeniem nas wszystkich jest aby przysz³oroczny konkurs by³ równie bogaty w prace reprezentuj¹ce wysoki poziom rozwi¹zañ technicznych. Cz³onkowie zarz¹dów kó³ SIMP s¹ przekonani, ¿e przy œcis³ej
wspó³pracy z Zarz¹dem Spó³ki H. Cegielski Poznañ S.A.,
a w szczególnoœci z Dyrektorem Technicznym Firmy
bêdzie to zrealizowane.

Wspólna kolacja

zajê³o drugie miejsce - „System automatyzacji stanowiska pomiarowego dmuchaw”. Zg³oszona praca ma
zastosowanie w procesie badañ charakterystyk dmuchaw na
stanowisku pomiarowym fabryki W5. Rozwi¹zanie
umo¿liwia automatyzacjê pomiarów wartoœci fizycznych i
rejestracjê danych w czasie rzeczywistym. Daje mo¿liwoœæ
bie¿¹cej kontroli parametrów badanej dmuchawy i ich
rejestracjê w komputerowej bazie danych
Z rozwi¹zañ zg³oszonych przez indywidualnych
twórców na uwagê zas³uguj¹ dwa tematy, które zajê³y
trzecie miejsca w swoich grupach tematycznych. W grupie
tematycznej H - Modernizacja konstrukcji wyrobów obni¿aj¹ca koszty produkcji, poprawiaj¹ca walory techniczne i
zwiêkszaj¹ca sprzeda¿, „Zmniejszenie zu¿ycia oleju
smarnego silników ATV25 / ATL25”. Rozwi¹zanie
opracowane przez in¿. Jerzego Mat³awskiego z FSA
pozwoli³o na uzyskanie w produkcji silników ATV25 /
ATL25 zu¿ycie oleju smarnego poni¿ej 0,9 g/KWh;
osi¹gniêcie poziomu zu¿ycia okreœlonego w kontrakcie
oraz unikniêcia p³acenia kar finansowych.
Drugi temat z grupy tematycznej C - Technologia i
organizacja podstawowych i pomocniczych procesó
w wytwarzania, to praca zg³oszona przez in¿. Krzysztofa
Piechockiego z W2 pt.: „Algorytm do tworzenia
programów dla obróbki na obrabiarkach sterowanych
numerycznie krzywek do silników okrêtowych”. Zg³oszona praca ma zastosowanie przy opracowywaniu
programów obróbkowych na obrabiarkê Pietro Carnaghi do
wykonywania krzywek do silników okrêtowych. Opracowane rozwi¹zanie wykorzystuje dane rysunkowe
licencjodawcy (promieñ rolki, wspó³rzêdne k¹towe i promieniowe krzywki), które wpisane do arkusza kalkulacyjnego pozwalaj¹ na bezpoœrednie otrzymanie danych
do programu obróbkowego.
Zainteresowanych pozosta³ymi tematami zg³oszonymi i nagrodzonymi w tegorocznej edycji konkursu odsy³am do strony internetowej SIMP-u
www.simp.poznan.pl gdzie w dziale Konkursy umieszczono informacjê o wynikach XX edycji konkursu, listê

Jacek Mañczak
Przewodnicz¹cy S¹du Konkursowego
Wiceprezes O/SIMP w Poznaniu
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BIOPALIWA ZA i PRZECIW
N

ajwiêksze zasoby ropy naftowej (wg Mineralöl
Zahlen 1966) posiadaj¹: Arabia Saudyjska 35379
mln ton, Irak 15028 mln ton, Kuwejt 13024 mln
ton, Zjednoczone Emiraty Arabskie 12851 mln ton, Iran
12714 mln ton, Wenezuela 9074 mln ton, Libia 3888 mln
ton.
Obecnie œwiatowe wydobycie ropy naftowej
przekracza trzy miliardy ton rocznie. Najwiêksze wydobycie przypada na Rosjê - 600 mln ton, USA - 420 mln ton,
Arabiê Saudyjsk¹ - 130 mln ton. W oparciu o najnowsze
bardzo wywa¿one i precyzyjne prognozy mo¿na oczekiwaæ, ¿e „era ropy naftowej” na naszym globie nie zakoñczy
siê wczeœniej ni¿ po roku 2030. Wyznacza to czas jaki pozostaje do opanowania produkcji nowych generacji silników, wytwarzania zastêpczych paliw, a tak¿e stworzenia
rozleg³ej i sprawnie dzia³aj¹cej sieci ich dystrybucji.
Od roku 1920 zaspakajanie ci¹gle zwiêkszaj¹cych
siê energetycznych potrzeb rozwoju gospodarczego œwiata
odbywa³a siê g³ównie dziêki zwiêkszaniu wydobycia ropy
naftowej, przy jednoczesnym malej¹cym wykorzystaniu
wêgla. Sytuacja uleg³a zmianie w 1973 roku, gdy producenci ropy naftowej w obawie przed zbyt szybkim wyczerpaniem siê posiadanych zasobów zapocz¹tkowali gwa³towny wzrost cen. W okresie od 1973 do 1980 roku nast¹pi³
oœmiokrotny wzrost cen paliw p³ynnych otrzymywanych z
ropy naftowej. W tym samym czasie ceny wêgla wzros³y
tylko dwukrotnie. Niezaprzeczalnym faktem jest, i¿ rozpocz¹³ siê okres drogiej energii, poniewa¿ ceny ropy naftowej wp³ywaj¹ na poziom cen pozosta³ych surowców
energetycznych. Wszystkie rozwiniête gospodarczo kraje,
nie posiadaj¹ce w³asnych zasobów ³atwo dostêpnych surowców, stanê³y wobec problemu ogromnego wzrostu
kosztów utrzymania gospodarki. Powsta³a alternatywa:
albo zahamowaæ rozwój gospodarczy i obni¿yæ zu¿ycie
energii, albo stopniowo szerzej wykorzystaæ inne Ÿród³a
energii.
Spalanie etylizowanej benzyny, oraz oleju napêdowego w silnikach spalinowych, powoduje w œrodowisku
naturalnym cz³owieka wzrost iloœci CO2, NO2, SO2 i innych
truj¹cych substancji, co przyczynia siê do jego degradacji.
Naukowcy i konstruktorzy, maj¹c na uwadze ograniczone
zasoby ropy naftowej, oraz niszczenie œrodowiska
naturalnego, przeprowadzili w ci¹gu ostatnich dziesiêcioleci badania nad paliwami alternatywnymi. Dotycz¹ one
paliw gazowych oraz biopaliw. Istotn¹ rolê przy doborze
ró¿nych biopaliw odgrywa ich odnawialnoœæ. Panuje
przeœwiadczenie, ¿e dla utrzymania rozwoju gospodarczego œwiata zachodzi koniecznoœæ opanowania wytwarzanie energii niezale¿nie od istniej¹cych, ale ograniczonych zasobów. Analizuj¹c potrzebê stosowania paliw
zastêpczych trzeba siê zastrzec, ¿e nie nale¿y wi¹zaæ z nimi
nadziei na szybkie przezwyciê¿enie kryzysu paliwowego.
Proces wdra¿ania paliw zastêpczych w miejsce paliw
pochodz¹cych z przetwórstwa ropy naftowej bêdzie
procesem d³ugotrwa³ym i kosztownym, ale jednak nieodzownym, gdy¿ obecnie rosn¹ce zu¿ycie paliwa przez motoryzacjê powoduje jednoczeœnie narastanie problemu ochrony œrodowiska.

Do grupy biopaliw stosowanych do zasilania
silników spalinowych samochodów, zaliczamy alkohol
etylowy i oleje roœlinne. Etanol mo¿e byæ produkowany na
drodze biologicznej fermentacji i stosowany do zasilania
silników spalinowych w postaci czystej lub jako dodatki do
mieszanin paliwowych. Idea wykorzystania spirytusu
etylowego jako paliwa do silników spalinowych towarzyszy ca³ej historii ich rozwoju. W okresie miêdzywojennym, oraz w czasie II Wojny Œwiatowej stosowano
czysty spirytus do zasilania silników o zap³onie iskrowym.
Po wojnie przez wiele lat alkohole by³y stosowane jako
sk³adniki mieszanin paliwowych benzyna - alkohol i benzyna - alkohol - benzol. W mieszaninach tych alkohol spe³nia³ przede wszystkim rolê sk³adnika podwy¿szaj¹cego
liczbê oktanow¹ paliwa, jego zaœ rola jako noœnika energii
by³a drugorzêdna. W przesz³oœci wiele przyczyn powodowa³o kierowanie uwagi na paliwa spirytusowe, ale
g³ównie decydowa³a mo¿liwoœæ zwiêkszenia mocy silników i dlatego stosowano je czêsto do celów specjalnych i
do zasilania silników pojazdów sportowych.
Etanol, jako paliwo charakteryzuje siê dok³adnym, ca³kowitym spalaniem, oraz mniejsz¹ od benzyny
emisj¹ tlenków azotu NOx. Toksyczne oddzia³ywanie
etanolu na organizm cz³owieka jest stosunkowo ma³e.
Istotn¹ cech¹ jest du¿a odpornoœæ na spalanie detonacyjne
liczba oktanowa badawcza ( LOB ) etanolu wynosi ok.106.
Do negatywnych cech tego paliwa nale¿¹: s³abe zdolnoœci
smarne czystego etanolu, du¿a aktywnoœæ korozyjna i
niszcz¹ce dzia³anie na tworzywa sztuczne i gumê, co musi
byæ uwzglêdnione przy projektowaniu uk³adu zasilania
silnika. Na w³asnoœci spirytusów, w tym etanolu, istotny
wp³yw wywiera woda. Mimo stosowania homogenizatorów na skutek higroskopijnoœci spirytusów ich
mieszaniny powsta³e po wymieszaniu z benzyn¹ rozwarstwiaj¹ siê pod wp³ywem niewielkich iloœci wody.
USA i Brazylia dominuj¹ na rynku paliw
etanolowych. Etanol jest u¿ywany jako wysokooktanowy
komponent benzyn w postaci czystej w mieszaninach od
5% do 85% (E5-E85) lub w postaci estrów MTBE i ETBE.
Eter MTBE jest obecnie wycofany z produkcji z uwagi na
rakotwórcze w³asnoœci. Zwiêksza siê równie¿ iloœæ
czystego etanolu w benzynach uszlachetnianych tak¿e
odpowiednimi dodatkami. Wiêkszoœæ producentów
samochodów pozwala stosowaæ w swych pojazdach
mieszanki 10% i wy¿sze.
Bioetanol jest tak¿e stosowany jako paliwo w
silnikach Diesla, pomimo niskiej zdolnoœci do samozap³onu i niskiej wartoœci opa³owej w porównaniu z olejami
napêdowymi. Bioetanol w mieszankach z olejami napêdowymi stanowi do 20% ich objêtoœci. Mieszanki te zawsze
s¹ pod nazw¹ E-Diesel, OxyDiesel, EtamixD + dodatki
u³atwiaj¹ce mieszanie od 0,2 do 5% w zale¿noœci od
wytwórcy.
Nie wymaga to powa¿niejszych zmian w silnikach Diesla.
W Szwecji wprowadzono na rynek paliwo EtamaxD o
zawartoœci 90% etanolu.
W Polsce bioetanol produkowany i stosowany jest
na skalê przemys³ow¹. Od 2000 roku do benzyn w PKN
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Orlen dodaje siê eter EETB, w iloœciach rosn¹cych z roku
na rok. W 2001 roku dodano ok. 32 000 ton, tj. oko³o 1% w
stosunku do ca³ej puli benzyn, w 2002 roku osi¹gn¹³
poziom 1,5%, a w 2003 roku planuje siê zwiêkszyæ te
propozycje do 2%. Drugi producent benzyn w Polsce,
Rafineria Gdañska, nieprzerwanie stosuje dodatek
bioetanolu bezpoœrednio do czêœci benzyn przez siebie
sprzedawanych. Od 1 stycznia 2004 roku, zgodnie z
projektem ustawy, udzia³ bioetanolu we wszystkich postaciach, w ca³ej puli benzyn powinien wynosiæ minimum
4,5 %. Problem etanolu w Polsce reguluje norma
P92C/96025, dopuszczaj¹ca stosowanie etanolu w
benzynach. Jakoœæ bioetanolu paliwowego reguluje norma
zak³adowa ZN96/MpiH/NF-214, opracowana przez
Instytut Technologii Nafty.
Wykorzystanie olejów roœlinnych w silnikach
spalinowych by³o podstaw¹ patentu wynalazcy i konstruktora silnika wysokoprê¿nego Rudolfa Diesel`a, który
ju¿ w roku 1912 tak pisa³ w swojej rozprawie: „Chocia¿
wykorzystanie oleju roœlinnego jako paliwa, jest w obecnych czasach zagadnieniem o niewielkim znaczeniu, to nie
jest wykluczone, ¿e z biegiem lat paliwa tego rodzaju bêd¹
zyskiwaæ na znaczeniu, podobnie jak to ma miejsce w
przypadku paliw wêglo i ropopochodnych obecnie”.
Wspó³czeœnie mo¿emy stwierdziæ, ¿e to co kiedyœ by³o
jedynie mrzonk¹ naukowca, dzisiaj jest faktem. Biopaliwa
nale¿¹ do grupy paliw pochodzenia organicznego,
pozyskiwanych z odnawialnych Ÿróde³ energii, s¹ nimi
m.in. oleje palmowe, sojowe, s³onecznikowe, rzepakowe.
Rzecz¹ mniej znan¹ jest fakt, ¿e w czasie II wojny œwiatowej armia polska po raz pierwszy w œwiecie, wprowadzi³a do czo³gów krajowej produkcji typu 7TP silniki o
zap³onie samoczynnym (firmy Saurer), a zmuszona
warunkami bojowymi braki paliwa uzupe³nia³a olejem
rzepakowym i alkoholem. Po II wojnie œwiatowej niskie
koszty wydobycia ropy naftowej i jej niskie ceny sprzeda¿y, oraz zgromadzone zapasy strategiczne paliw,
spowodowa³y, ¿e problem paliw alternatywnych nie istnia³
do pierwszego kryzysu paliwowego w latach 70-tych.
Wtedy od¿y³a koncepcja wykorzystania rzepaku jako
surowca do produkcji paliwa rzepakowego estru
metylowego oleju rzepakowego. Rynek paliwowy jest
bowiem najlepszym rynkiem dla przemys³owego wykorzystania roœlin, poniewa¿ mo¿e zagospodarowaæ znaczne
ich iloœci, jednoczeœnie wzmacniaj¹c i stabilizuj¹c gospodarkê roln¹. Obecnie produkcja biopaliw wzrasta
wykazuj¹c regionalizacjê zwi¹zan¹ z rodzajem roœlin
zapewniaj¹cych odpowiedni¹ charakterystykê energetyczne-ekonomiczn¹ wymagan¹ dla paliw. Rzepak (a w
USA g³ównie soja) jest roœlin¹, która charakteryzuje siê
relatywnie wysok¹ wydajnoœci¹ energetyczn¹ w warunkach klimatycznych Europy i nie tylko. Najbardziej
zainteresowanym sektorem gospodarki jest oczywiœcie
rolnictwo, dla którego uprawa roœlin przemys³owych to
stabilizacja produkcji daj¹cej surowiec do wytwarzania
biopaliwa, które daje mo¿liwoœæ paliwowej samowystarczalnoœci.
Po raz pierwszy program rzepakowego „Piloproject BioDiesel” zainicjowano w Austrii. W ramach
projektu doprowadzono do uruchomienia produkcji pilotowej paliwa rzepakowego wg w³asnego projektu normy
ONORM 1190. Potwierdzenie zastosowania paliwa
rzepakowego w silnikach traktorowych przez powa¿ne

firmy silnikowe takie jak: Deutz, FIAT, Fendt, Lamborgini,
Linder, Massey Fergusson, Mercedes, Steyer, nast¹pi³o po
szeregu próbach dowodowych i eksperymentalnych.
Zastosowanie biopaliw w gospodarce paliwowej sta³o siê
nastêpnie jednym z powa¿niejszych zadañ politycznych
wielu rz¹dów na ca³ym œwiecie. W Tours we Francji w 1994
roku odby³o siê I Europejskie Forum Biopaliw
Silnikowych, gdzie miêdzy innymi Instytut Lotnictwa
prezentowa³ wyniki badañ prowadzonych w Polsce.
Obecnie w wielu krajach œwiata rozpatruje siê ten problem
w ramach zagadnieñ ekonomicznych, ochrony œrodowiska,
oraz zjawisk spo³ecznych.
Pierwsze badania i eksploatacjê polskiego paliwa
rzepakowego podj¹³ w latach 1989-91 mgr in¿. A. Adamczyk w WSI Radom, który opracowa³ polsk¹ technologiê
paliwa rzepakowego i rozpocz¹³ wstêpn¹ eksploatacjê
samochodu „Tarpan”. Nastêpnie pod kierunkiem dr in¿. Z.
P¹gowskiego prace kontynuowano i rozszerzano w
Instytucie Lotnictwa korzystaj¹c ze œrodków finansowych
KBN.
Przeprowadzono badania silników producentów krajowych (Mielec, Starachowice, Andrychów, Ursus) i zagranicznych obejmuj¹ce wykonanie charakterystyk, pomiar
toksycznoœæ, oraz zadymienie ³¹cznie z indykowaniem i
pomiarem cz¹stek sta³ych. Przeprowadzono pomyœlnie
próby aparatury paliwowej na specjalnych stanowiskach
przez 5600 godzin. Podjêto równie¿ badania eksploatacyjne dwóch samochodów „Polonez Caro Diesel”. Jeden z samochodów eksploatowany by³ przemiennie 1000
km na paliwie rzepakowym i nastêpnie 1000 km na oleju
napêdowym. Drugi samochód zasilany by³ tylko paliwem
rzepakowym. W wyniku tych badañ stwierdzono miêdzy
innymi, ¿e zastosowanie paliwa rzepakowego, wykonanego zgodnie z odpowiednimi normami, w silniku o
zap³onie samoczynnym nie wymaga ¿adnych zmian w jego
regulacji i kompletacji, co wynika z w³aœciwoœci paliwa.
Badania przeprowadzone w Instytucie Lotnictwa potwierdzaj¹, ¿e:
l moc i moment obrotowy w wiêkszoœci silników praktycznie nie ulega zmianie (+0,7 - 5,5%), poniewa¿ pompa
wtryskowa odmierza dawkê paliwa objêtoœciowo. Wskutek nieco wiêkszego godzinowego zu¿ycia paliwa ok. (814)% rekompensuje siê spadek wartoœci opa³owej paliwa,
co œwiadczy o wy¿szej sprawnoœci energetycznej procesu
spalania, szczególnie przy wy¿szych obci¹¿eniach. Nieco
spadaj¹ przyœpieszenia testowanych pojazdów ok. (3-11) %
w zale¿noœci od stanu cieplnego silnika.
l obci¹¿enia mechaniczne i cieplne praktycznie pozostaj¹
na tym samym poziomie. Temperatury spalin spadaj¹ ok.
(3-10)%. Maksymalne ciœnienia spalania rosn¹ o ok. 5%.
Silniej rosn¹ maksymalne ciœnienia wtrysku - do 25%, co
zwiêksza nieco obci¹¿enia wêz³ów przenoszenia mocy z
silnika na pompê wtryskow¹.
l praktycznie nie ulega zmianie ha³aœliwoœæ silnika
Korzystne w³asnoœci paliwa rzepakowego w porównaniu z
olejem napêdowym to:
l obni¿enie emisji , co zmniejsza zjawisko
„kwaœnych deszczy” i efekt cieplarniany
l spadek zadymienia spalin o (50 - 80)%
l spadek zawartoœci CO i HC w spalinach nawet o 40%
l spadek zawartoœci cz¹stek sta³ych w spalinach
o (10-60)%
7

Rozwój biopaliw w Europie i na œwiecie napotyka
na liczne bariery, tak techniczne jak i ekonomiczne.
Nigdzie jednak nie ma tak ambitnych planów bardzo szybkiego rozwoju produkcji i stosowania biopaliw jak siê
zak³ada w Polsce. Wydaje siê, ¿e umiar i realizm s¹ w tym
zakresie konieczne.

brak dzia³ania dra¿ni¹cego i toksycznego na organizm
ludzki (na skórê, oczy, doustnie)
l biodegradowalnoœæ- 98,3 % w ci¹gu 21 dni
l lepsze w³asnoœci smarne
l

Obserwuje siê jednak zwiêkszon¹ emisjê NOx o
ok. (2-15)%, co zwi¹zane jest z obecnoœci¹ tlenu zwi¹zanego w grupie estrowej poprawiaj¹cego proces spalania.
Powy¿sze wyniki badañ dotycz¹ silników bez zmian regulacyjnych i konstrukcyjnych. W silnikach o zmienionej
konstrukcji i regulacji mo¿na odpowiednio kszta³towaæ
parametry w zale¿noœci od wymagañ. Nale¿y dodatkowo
podkreœliæ, ¿e fakt lepszych w³asnoœci przeciwpo¿arowych
paliwa rzepakowego (temp. zap³onu ok.170°C) od oleju
napêdowego (temp. zap³onu (30-60)°C) kwalifikuje paliwo
rzepakowe jako ciecz bezpieczn¹ po¿arowo (poza III
klas¹). Ponadto mieszaniny par z powietrzem nie tworz¹
mieszanin wybuchowych. Paliwa rzepakowe mieszaj¹ siê
w dowolnych iloœciach z olejem napêdowym. Paliwa te w
literaturze fachowej oraz marketingu paliw zwykle okreœla
siê s³owem „Biodiesel”.
W powszechnej opinii biodiesel ma przewagê w ekologicznej ocenie nad olejem napêdowym z ropy naftowej. W polskiej ustawie okreœlony jest nawet mianem ekopaliwa. Mo¿na tu przytoczyæ wiele danych na dowód tego. Producenci,
prasa, autorytety z poza przemys³u samochodowego i
paliwowego niezmiennie gloryfikuj¹ biodiesel. Równie¿
mo¿na przedstawiæ przeciwstawne, inne dane w tym zakresie. Ostatnio najbardziej surowa w d¹¿eniu do ochrony
œrodowiska kalifornijska CARV w swoim studium stwierdza np., ¿e bezsiarkowy olej napêdowy ULSD w autach z
filtrem cz¹stek sta³ych DPF przebija „czyste” paliwo
(sprê¿ony gaz ziemny - CNG) poniewa¿ powstaje mniej
cz¹stek sta³ych PM, toksyn i mutagenów. Biodiesel nie
spe³nia wymagañ w teœcie Euro IV Volkswagena. W 1966
roku badania angielskie wykaza³y wy¿sze emisje wêglowodorów z silnika na biodiesel. G³oœny jest szwedzki raport
o emisji prekursorów ozonu z tego paliwa, 10- krotnie
zwiêkszonej emisji rakotwórczych substancji, 3-krotnie
wy¿szej mutagennoœci z Biodiesla w porównaniu do oleju
MK1 (szwedzki rodzaj City Diesel`a).
Biodiesel daje wiêksz¹ emisjê aldechydów i py³ów. Statystyczna ocena jest trudna, bo wyniki dla biodiesla potrafi¹
siê ró¿niæ o 50% w obie strony, a dla oleju napêdowego o
20 %. Oleje napêdowe zawieraj¹ coraz mniej siarki i poliaromatów, ewentualna przewaga biodiesla w tym zakresie
zanika.
Z punktu widzenia ekonomicznego, biodiesel jako
zamiennik ropy naftowej wymaga zwolnienia z akcyzy
i/lub VAT aby by³ konkurencyjnym paliwem. Koszt produkcji biodiesla w UE wynosi ok. 500 Euro za 1000 litrów
wobec (250-300) Euro za 1000 litrów oleju napêdowego.
Wielu przeciwników biopaliw posiada argumenty na to, ¿e
s¹ one niekonkurencyjne, gorsze. S¹ jednak wzglêdy polityczne i spo³eczne, które przewa¿aj¹ nad czêsto ekonomicznymi racjami. W UE ocenia siê, ¿e produkcja 1000 ton
biodiesla rocznie daje pracê dla (16-26) osób.
Biodiesel produkowany jest obecnie w 8 pañstwach Unii Europejskiej (Niemczech, Austrii, Francji,
W³oszech, Szwecji, Wielkiej Brytanii, Irlandii, Belgii).
Wœród krajów kandydackich, licz¹cych siê w Europie, rozwój produkcji biodiesla ma miejsce w Republice Czeskiej.

mgr in¿. Józef Stêpniak
Oddzia³ Kaliski SIMP
Literatura:
1. „Strategiczne zadania biopaliw 2002” Zbigniew P¹gowski, Instytut
Lotnictwa
2. „Olej roœlinny jako paliwo do silnika wysokoprê¿nego Diesel`a” www.vegburner.co.uk
3. „Biodiesel - wp³yw na œrodowisko, bilans energetyczny i ekonomiczny”
A.Puchowicz PKN ORLEN S.A. P³ock
4. „Koncepcja utworzenia bran¿y biopaliwa z rzepaku w Polsce” propozycja Krajowego Zrzeszenia Producentów Rzepaku

Od redakcji.
Poni¿ej przedstawiamy krótk¹ informacje o pracach poznañskiego
instytutu PIMR dotycz¹cych biopaliw.

Przemys³owy Instytut Maszyn Rolniczych w Poznaniu od roku 1994 prowadzi badania nad otrzymywaniem
paliwa ci¹gnikowego z oleju rzepakowego, oraz konstrukcj¹
urz¹dzeñ do ekonomicznego wytwarzania tego paliwa w
warunkach wiejskich.
Wynikiem dotychczasowych prac by³o opracowanie bezpiecznej technologii otrzymywania paliwa rzepakowego pod
ciœnieniem atmosferycznym i w temperaturze 400C. Jednoczeœnie opracowano konstrukcyjnie i wdro¿ono urz¹dzenia
do produkcji paliwa rzepakowego o wydajnoœci 60 i 400 dm3
paliwa z jednej nastawy.
Zaproponowana przez PIMR technologia oparta o w³asny
surowiec wyprodukowany przez rolnika (ziarna rzepaku), przy
równoczesnym wykorzystaniu w gospodarstwie rolnym produktów ubocznych (œruta rzepakowa), gwarantuje ekonomiczn¹ op³acalnoœæ produkcji. Przy obecnym poziomie cen
rzepaku, chemicznych reagentów, kosztów urz¹dzenia, energii
elektrycznej itp., koszt wyprodukowanego paliwa rzepakowego nie przekracza 1,75 z³/litr.

Wytwórnia paliwa rzepakowego o wydajnoœci 400m3 paliwa z jednej nastawy
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SIMP Kaliski na turystycznych szlakach
AUTO-MOTO SHOW Poznañ 2003
W dniu 23 maja 2003r. zorganizowano wyjazd na targi motoryzacyjne AUTO-MOTO SHOW do Poznania.
Zwiedzono wystawione dwie ekspozycje targów motoryzacyjnych „Salon Samochodowy” i „Auto Technika”. W wyjeŸdzie
tym bra³y udzia³ 42 osoby, w tym 4 uczniów, zwyciêzców festynu pod has³em „Ku Europie”, zorganizowanego przez Zespó³
Szkó³ w Dêbem k/Kalisza pod patronatem Starosty Kaliskiego. Uczestnictwo m³odzie¿y w wyjeŸdzie by³o form¹
nagrody ufundowanej przez Oddzia³ Kaliski SIMP. Zwiedzanie targów, a przede wszystkim obejrzenie nowoœci
samochodowych, dostarczy³o uczestnikom wielu niezapomnianych wra¿eñ. Prowadz¹cym wyjazd z ramienia oddzia³u by³
kol. Wojciech Tomiec z ko³a przy „POLMO w Kaliszu.
Henryk Matusiak
Oddzia³ Kaliski SIMP

Wyjazd do Zakopanego
W dniach 12-15 czerwca 2003r. Oddzia³ Kaliski SIMP zorganizowa³ wyjazd do Zakopanego. Uczestnicy
zakwaterowani zostali w pensjonacie „Stasieñka” na Parda³ówce, sk¹d podziwiaæ mo¿na by³o przecudny widok Tatr.
Gospodarze zadbali o mi³y pobyt w dobrze wyposa¿onych pokojach i o smaczne domowe jad³o. Program wyjazdu by³
napiêty, ale bardzo relaksowy.
Zwiedziliœmy Guba³ówkê, na któr¹
wjechaliœmy kolejk¹ linowo-terenow¹,
a zjazd nast¹pi³ nowo zbudowanym
wyci¹giem krzese³kowym na Polanê
Szymoszkow¹. Nastêpnie zwiedziliœmy
Willê Koliba, Stanis³awa Witkiewicza
„Witkacego”, Muzeum Tatrzañskie,
Muzeum Przyrodnicze. W trzecim dniu
pobytu przeszliœmy Dolin¹ Koœcielisk¹
na Halê Ornak i Smreczyñski Staw.
Wieczór spêdziliœmy przy ognisku i
kapeli góralskiej. Ca³y czas pobytu,
humorem i dowcipami regionalnymi
oraz œwietn¹ znajomoœci¹ Zakopanego i
Tatr uatrakcyjnia³ nam przewodnik
tatrzañski Jerzy G¹sienica ze s³ynnego
rodu Byrcynow. W drodze powrotnej Oddzia³ Kaliski SIMP w Zakopanym
do domu zatrzymaliœmy siê w Krakowie, gdzie zjedliœmy obiad i zwiedziliœmy stare miasto. Do Kalisza wróciliœmy,
wypoczêci i pe³ni wra¿eñ. W wyjeŸdzie uczestniczy³o 48 osób, cz³onków naszego oddzia³u z kó³ WSK, Polmo, Ema-Elfa i
ko³a terenowego wraz z rodzinami. Organizatorem wyjazdu z ramienia oddzia³u by³ kol. Henryk Matusiak
Henryk Matusiak
Oddzia³ Kaliski SIMP

Wycieczka do Wilna
Wycieczka do Wilna i okolic odby³a siê w dniach od 4 do 7 wrzeœnia 2003 r., uczestniczy³o w niej 40 osób,
cz³onków SIMP wraz z osobami towarzysz¹cymi. Organizatorem jej by³o ko³o terenowe przy Oddziale Kaliskim SIMP.
Trasa wycieczki wytyczona przez organizatorów, obejmowa³a historyczne i urokliwe miejscowoœci litewskie zwi¹zane z
histori¹ Litwy i Polski. Baz¹ wypadow¹ by³o Wilno, gdzie w hotelu „Runmis” znaleŸliœmy kwaterê na niespe³na trzy dni. W
drugim dniu wycieczki, wraz z przewodnikiem wileñskim, zwiedzaliœmy najciekawsze zabytki Wilna, poznaj¹c ich
historyczne dzieje. Zwiedziliœmy Górê Trzykrzyñsk¹, Stare Miasto z Ostr¹ Bram¹, Uniwersytet Wileñski, Klasztor
Bazylianów z Cel¹ Konrada, Muzeum Adama Mickiewicza. Uwieczniliœmy swój pobyt w Wilnie zbiorowym zdjêciem pod
pomnikiem wieszcza.
Trzeci dzieñ wycieczki to dalsze poznawanie zabytków Wilna. Zwiedziliœmy Katedrê Wileñsk¹ z grobami
królewskimi, Wzgórze i Zamek Ksiêcia Giedymina, Koœció³ œw. Piotra i Paw³a. Ze wzruszeniem ogl¹daliœmy Cmentarz na
Rosie miejsca pochówku ¿o³nierzy polskich z pierwszej oraz drugiej wojny œwiatowej. W jednym z grobów spoczywa
matka Józefa Pi³sudskiego z sercem syna. Du¿e wra¿enia wywar³ na nas spacer po Wilnie œladami Adama Mickiewicza,
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jego dom, w którym mieszka³ sk¹d
zes³any zosta³ przez Cara na Syberiê,
prze¿ywaj¹c tam najgorszy okres
swego ¿ycia. Spacer po Wilnie
uwieñczyliœmy, na platformie widokowej zlokalizowanej na 160-cio
metrowej wie¿y obrotowej, sk¹d
podziwialiœmy
piêkn¹ panoramê
miasta i okolic. W kolejnym ju¿
czwartym dniu wycieczki z samego
rana opuszczaliœmy Wilno udaj¹c siê
na Zamek Ksi¹¿¹t Litewskich w
Trokach, po³o¿ony nad jeziorem.
Zamek, pochodz¹cy z XIII i XIV
wieku. Swoim wygl¹dem i po³o¿eniem wzbudzi³ podziw i wywar³ na
zwiedzaj¹cych niezapomniane wra¿enie. Potêguj¹ je eksponaty muzealne przybli¿aj¹ce jego dzieje.

Uczestnicy wycieczki przed Zamkiem Wielkich Ksi¹¿¹t Litewskich

W drodze powrotnej mieliœmy okazjê podziwiaæ olbrzymie obszary leœne bogate w grzyby, o czym œwiadczy³a
du¿a iloœæ miejscowych zbieraczy, stoj¹cych na poboczach trasy przejazdowej. Zauroczy³ nas równie¿ widok pól
ziemniaczanych gdzie odbywa³y siê wykopki. Spowite dymem ognisk pola z pracuj¹cymi na nich ludŸmi, przypomina³y
nam sceny z polskich wykopków tak wiernie przedstawione w obrazach Józefa Che³moñskiego. Ostatnim obiektem
zwiedzanym na ziemiach litewskich by³a miejscowoœæ uzdrowiskowa Drruskienniki. Poznaliœmy historiê powstania
uzdrowiska i walory uzdrawiaj¹cych wód zdrojowych. W miejscu tym w latach 30-tych XX wieku chêtnie przebywa³ Józef
Pi³sudski. Spaceruj¹c alejami parku zdrojowego raczyliœmy siê piêkn¹ przyrod¹, szumem fontann oraz przep³ywaj¹cej w
s¹siedztwie rzeki Niemen. Po smacznym obiedzie syci nie tylko spo¿ytym posi³kiem, ale równie¿ niezapomnianymi
wra¿eniami wyjechaliœmy w kierunku granicy, by w godzinach nocnych szczêœliwie dotrzeæ do Kalisza.
Jerzy Ka¿mierczak
Organizator i kierownik wycieczki

.

Wycieczka po Górach Sowich

W ramach obchodów tego samego jubileuszu SIMP-owcy z WSK „PZL-Kalisz” zorganizowali trzydniow¹
wycieczkê po Górach Sowich po³¹czon¹ z wyjazdem do Adrszpaskiego Skalnego Miasta w Czechach. Impreza rozpoczê³a
siê 6 wrzeœnia od zwiedzania Zamku Hochbergów w Ksi¹¿u. Zwiedziliœmy, najwiêkszy i najokazalszy zamek Œl¹ska,
malowniczo po³o¿ony wœród lasów Ksi¹¿añskiego Parku Krajobrazowego nad w¹wozem Pe³cznicy. Nastêpnie, po
przybyciu do miejsca pobytu i zakwaterowaniu (urocza wioska Sokolec ko³o Ludwikowic K³odzkich), liczna grupa SIMPowców wspiê³a siê na najwy¿szy szczyt Gór Sowich Wielk¹ Sowê (1015 m n.p.m.), sk¹d roztacza siê przepiêkna panorama
na Kotlinê K³odzk¹ i Sudety Œrodkowe. Drugi dzieñ wycieczki to wyjazd do Czech. Pojechaliœmy do miasteczka Broumow,
w którym znajduje siê godny polecenia
kompleks klasztorny Benedyktynów.
Dla turystów udostêpnione s¹ m.in.
zakrystia, biblioteka z 17 tysi¹cami
starych ksi¹g oraz przepiêkny refektarz
z kopi¹ Ca³unu Turyñskiego, powsta³¹
podobno przez przy³o¿enie p³ótna do
orygina³u. Per³¹ zespo³u jest klasztorny koœció³ œw. Wojciecha z przebogat¹ barokow¹ ornamentyk¹, rzeŸbami i dzie³ami malarskimi. Kolejny
punkt programu w tym dniu to Ska³y
Adrszpaskie unikalne skalne miasto,
które wabi³o podró¿ników ju¿ od koñca XVIII wieku. Piêtrz¹ce siê ska³y
tworz¹ tu jedyne w swoim rodzaju
zgrupowania o fantazyjnych formach.
W sercu skalnego miasta jest ma³y
wodospad i jeziorko, po którym mo¿na Adrszpaskie Skalne Miasto
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przep³yn¹æ ³odzi¹, s³uchaj¹c zabawnych bajañ przewoŸnika. Ten bogaty we wra¿enia dzieñ zakoñczy³ siê kole¿eñskim
spotkaniem przy ognisku, pieczonym prosiaku i piwie. Niedziela by³a ostatnim dniem wycieczki. Po po¿egnaniu Sokolca
zwiedzaliœmy kompleks sztolni w Walimiu, jedn¹ z pami¹tek wojennego szaleñstwa, wybudowanych ogromnym nak³adem
œrodków, przede wszystkim jednak kosztem zdrowia i ¿ycia wiêŸniów obozu Gross-Rosen. Wchodzi³y one w sk³ad
gigantycznego projektu „Riese” (Olbrzym), który faszyœci zaczêli realizowaæ w 1943 roku. Pozosta³y po nim wydr¹¿one w
górach dziesi¹tki kilometrów sztolni (do dziœ uda³o siê zlokalizowaæ tylko czeœæ) o niejasnym przeznaczeniu. Kolejnym
przystankiem na trasie wycieczki by³o Zagórze Œl¹skie, gdzie na szczycie wzgórza Choina stoi piastowska warownia
Zamek Grodno. W zamku mieœci siê ma³e muzeum ze szkieletem ksiê¿niczki w lochu, starymi meblami i zbrojami. Z
zamkowej wie¿y mo¿na podziwiaæ leœne kompleksy zachodniej czêœci Gór Sowich i wij¹ce siê w dole Jezioro Bystrzyckie.
Ostatni przystanek w drodze powrotnej to Œwidnica, gdzie zwiedzono rynek oraz Ewangelicko-Augsburski Koœció³
Pokoju. Uwa¿any za najwiêkszy drewniany koœció³ Europy, œwidnicki unikat zosta³ niedawno wpisany na listê œwiatowego
dziedzictwa kulturalnego i przyrodniczego UNESCO. Koœció³ w Œwidnicy wybudowano z drewna i gliny, a jednak stoi
dzielnie do dziœ. Osobliwe wnêtrze œwi¹tyni uderza harmonijnym przepychem. Sudety Œrodkowe to okolice pe³ne
niezwykle cennych zabytków i ró¿norodnych osobliwoœci. Region ten, bêd¹cy nieco na uboczu i w cieniu Karkonoszy z
jednej strony oraz Kotliny K³odzkiej z drugiej, mo¿na poleciæ uwadze ka¿dego SIMP-owca. Warto tu przyjechaæ dla
malowniczych ruin, rozleg³ych widoków na poroœniête lasami góry, dla szlachetnej architektury i zabytkowych koœcio³ó
w oraz zagadkowych hitlerowskich budowli. Jeœli dodaæ, ¿e przez ca³y czas wycieczce towarzyszy³a piêkna, s³oneczna
pogoda, to wypada tylko pozazdroœciæ.
Marek Bewziuk
Oddzia³ Kaliski SIMP

Bakterie bez szans

S

terylizacja i pasteryzacja s¹ podstawowymi cieplnymi procesami technologicznymi, których celem
jest naturalne przed³u¿enie trwa³oœci wyrobów
rybnych, miêsnych i przetworów owocowo-warzywnych.
Zgodnie z Decyzj¹ UE (Dziennik Urzêdowy HEC nr L
26/97, rozdzia³u pkt. 27), konserwê mo¿na uznaæ za
produkt trwa³y wtedy, gdy zostan¹ spe³nione warunki: musi
zostaæ osi¹gniêta i udokumentowana wartoœæ sterylizacyjna F0 > 3 min. Wyja³owienie produktu spo¿
ywczego przy wykorzystaniu energii cieplnej jest
wynikiem os³abienia lub zniszczenia funkcji ¿yciowych,
form wegetatywnych i przetrwalnikuj¹cych drobnoustrojów tlenowych oraz beztlenowych.
Aby nie pogorszyæ cech organoleptycznych,
reologicznych oraz od¿ywczych gotowego produktu,
procesy pasteryzacji i sterylizacji musz¹ byæ czynnoœciami
œciœle okreœlonymi oraz o wysokim stopniu powtarzalnoœci.
Stosowane wczeœniej w przemyœle przetwórczym
autoklawy, w przewa¿aj¹cej wiêkszoœci produkcji FMS
„SPOMASZ" Pleszew SA, typu WAA-6 starszej generacji,
jak równie¿ typu WAA-22 i WAA-21 nowszej generacji, to
autoklawy typu wodnego. Maj¹c na wzglêdzie niedoskona³oœci autoklawów wodnych opracowano i wykonano
w Fabryce sterylizator natryskowy WSA-7, który w
znacznym stopniu przewy¿sza pod wzglêdem eksploatacyjnym autoklawy produkowane wczeœniej.
Sterylizator WSA-7 sk³ada siê ze zbiornika, w
którym mieszcz¹ siê 4 kosze (WKA-22) oraz wymiennika
ciep³a umieszczonego nad zbiornikiem lub obok zbiornika.
Zbiornik w dolnej czêœci posiada wbudowan¹ zastawkê,
która powoduje zatrzymanie do 400 litrów wody obiegowej, natomiast w górnej czêœci, nad koszami, wyposa¿ony jest w sito natryskowe (zraszaj¹ce) lub system natryskowy kolektorowy. Obecnie produkowane autoklawy

mog¹ byæ wyposa¿one w 2 do 5 koszy. Wymiennik
po³¹czony jest ze zbiornikiem w dolnej czêœci ruroci¹gami
przez pompê obiegow¹, natomiast w górnej króæcem
podaj¹cym wodê obiegow¹ na sito zraszaj¹ce.
Zastosowane zamkniêcie sterylizatora jest podobnego
typu, jak w dotychczas budowanych autoklawach typu
WAA-22, lub wyposa¿one jest w si³owniki pneumatyczne
do obrotu pokrywy. Ca³oœci¹ procesu steruje w sposób
automatyczny sterownik elektroniczny, a w czasie trwania
procesu zbierane s¹ w pamiêci dane prowadzenia procesu,
tj. temperatura, ciœnienie i F0.
Autoklawy i sterylizatory produkcji „SPOMASZ"
Pleszew SA wyposa¿one s¹, w zale¿noœci od przeznaczenia
i uzgodnieñ z klientem, w ró¿nego rodzaju automatykê
sterownicz¹. W najprostszym wykonaniu ogranicza siê ona
do uzgodnionego z Centralnym Laboratorium Dozoru
Technicznego uk³adu automatycznej kontroli zamkniêcia
zbiornika. Zastosowane rozwi¹zania dotycz¹ce sposobu
otwierania i zamykania oraz jego konstrukcji znacznie
podwy¿sza bezpieczeñstwo pracy urz¹dzenia. Budowa
sterylizatorów produkcji Fabryki Maszyn Spo¿ywczych
„SPOMASZ" Pleszew SA jest zastrze¿ona i zg³oszona w
Urzêdzie Patentowym jako sterylizator natryskowy i
sposób sterylizacji.
W przypadku powtarzalnych i prostych procesów
polegaj¹cych jedynie na utrzymaniu w autoklawie zadanej
temperatury przez zadany czas proponuje siê klientom
rozwi¹zanie automatyki wed³ug „klasycznych" cyfrowych
regulatorów temperatury i przekaŸników czasowych.
Dodatkowo uk³ad mo¿e byæ wyposa¿ony w analogowe
rejestratory temperatury i ciœnienia.
W przypadku bardziej skomplikowanych procesów, zw³aszcza w przetwórstwie spo¿ywczym, konieczne jest stosowanie bardziej zaawansowanych rozwi¹zañ
bazuj¹cych na wykorzystaniu sterowników mikropro11

co powoduje, ¿e ch³odzenie dokonuje siê wod¹ wystecesorowych. Umo¿liwiaj¹ one prowadzenie w pe³ni
rylizowan¹. Nie ma wiêc ryzyka powtórnego zanieautomatycznego, powtarzalnego procesu wed³ug zadanych
czyszczenia oraz nie trzeba do ch³odzenia u¿ywaæ wody
wczeœniej parametrów. Przyk³adem takiego rozwi¹zania
chlorowanej.
mo¿e byæ automatyka zastosowana w sterylizatorze
Zarówno para jak i woda ch³odz¹ca nigdy nie
natryskowym WSA-7. Bazuje ona na sterowniku C7-626
stykaj¹ siê bezpoœrednio z naczyniami sterylizowanymi.
produkcji firmy Siemens. Posiada on monochromatyczny
Zastosowanie wymiennika ciep³a umo¿liwia stopniowy
wyœwietlacz graficzny znacznie u³atwiaj¹cy pracê obwzrost temperatury przy podgrzewaniu oraz stopniowy
s³udze. Mo¿na na nim przegl¹daæ i zmieniaæ zadane
spadek przy ch³odzeniu, co ca³kowicie eliminuje szok
parametry, obserwowaæ stan poszczególnych elementów
termiczny, a tym samym wyklucza ryzyko pêkniêæ opakoautomatyki (np. otwarcie zaworów), a zw³aszcza obserwañ szklanych.
wowaæ na tworzonym podczas procesu wykresie wartoœci:
Ca³y kondensat z doprowadzonej pary jest odzystemperatury natrysku, temperatury wewn¹trz sterylizokiwany w 100 % i zawracany do kot³owni co daje znaczne
wanego opakowania oraz ciœnienia panuj¹cego w sterylioszczêdnoœci energetyczne.
zatorze. Te same parametry mo¿na obserwowaæ na
Woda doprowadzona do wymiennika w celu
wspó³pracuj¹cym ze sterownikiem komputerem PC.
sch³odzenia wody obiegowej mo¿e byæ wykorzystywana w
Zainstalowany na nim program umo¿liwia tworzenie i
cyklu zamkniêtym:
archiwizowanie danych procesowych. Zastosowanie w
- po przejœciu przez wymiennik mo¿e byæ zawracana i
sterylizatorze specjalnej sondy do pomiaru temperatury
sch³adzana na ch³odnicach, po czym zawracana na wywewn¹trz opakowania umo¿liwia rejestracjê osi¹ganej
miennik,
podczas procesu tzw. liczby sterylizacyjnej F0, co pozwala
- w drugim wariancie, woda wychodz¹ca z wymiennika w
na ograniczenie okresu wymaganego przechowywania
pierwszej fazie jest bardzo gor¹ca (temp. 60°C) i mo¿e byæ
wyprodukowanych konserw w zak³adzie przetwórczym.
wykorzystywana do innych celów, w zak³adzie, co daje
Sterownik oprócz prowadzenia procesu monitoruje stan
dodatkowe korzyœci energetyczne,
urz¹dzenia sygnalizuj¹c np. prawdopodobieñstwo wyst¹- system ten daje bardzo du¿e oszczêdnoœci zu¿ycia wody.
pienia zanieczyszczenia filtra czy nadmiernego wyd³u¿enia
Nie ma koniecznoœci u¿ywania i ch³odzenia wody
któregoœ z etapów procesu, spowodowanego np. brakiem
pitnej.
pary technologicznej.
Ograniczenie pracy obs³ugi praktycznie do za³aPo zakoñczeniu procesu drukowany jest raport zawiedunku i roz³adunku gwarantuje powtarzalnoœæ procesu i
raj¹cy: numer sterylizatora, czas rozpoczêcia procesu,
uzyskiwanych parametrów sterylizacji
numer zastosowanej procedury wraz z nastawami, wykres
Autoklawy i sterylizatory produkcji FMS. „SPOw czasie temperatury i ciœnienia, d³ugoœæ rzeczywistego
MASZ" Pleszew SA cechuje bardzo du¿a uniwersalnoœæ i
czasu ch³odzenia, osi¹gniêt¹ wartoœæ sterylizacyjn¹ F0.
stosowane s¹ w innych bran¿ach przemys³owych, jak:
Podobne rozwi¹zania do zastosowanych w WSAwulkanizacja uszczelek i wyrobów gumowych, procesy
7 wprowadzono w autoklawie WSA-11. Ze wzglêdu na
klejenia szyb samochodowych, nasycanie elementów
koszt sterownik C7-626 zast¹piono sterownikiem z serii
drewnianych.
S7-300 7 oddzielnym panelem operacyjnym tekstowym
W powy¿szych zastosowaniach Fabryka ma doœOP7. Ponadto sterylizator uzupe³niono o si³owniki s³u¿¹ce
wiadczenie i potrafi wykonaæ autoklaw odpowiedni do
do otwierania i zamykania pokrywy sterylizatora. Rozwi¹wybranego procesu technologicznego. Obecnie Fabryka
zanie to zosta³o zastosowane wczeœniej w wyprodukooferuje kompletne obiegi zamkniête wody ch³odniczej do
wanych dla firmy Hutchinson autoklawach WAA-29, s³uwszystkich sterylizatoró w produkowanych w Pleszewie.
¿¹cych do obróbki cieplnej elementów gumowych. W
autoklawach tych zastosowano ponadto inny sposób ustain¿. Kazimierz Balcer
lania parametrów (krzywa odpowiadaj¹ca przebiegowi
Oddzia³ Kaliski SIMP
procesu mo¿e sk³adaæ siê nawet z kilkudziesiêciu odcinków) oraz rejestracjê procesu na rejestratorze ko³owym
firmy Honeywell. Jako osprzêt sterowniczy,
pomiarowy i wykonawczy w automatyce
autoklawów stosuje siê gene-ralnie
elementy produkcji takich firm, jak:
ASCO, Trafag, Hoerbiger, Siemens,
Schneider, Aplsens, Limatherm. Na
¿yczenie odbiorcy mo¿na jednak
dostosowaæ siê do rozwi¹zañ panuj¹cych
w tym zakresie w j ego zak³adzie.
Zalety sterylizatora natryskowego
Ogrzewanie i ch³odzenie produktu przez natrysk wod¹ o du¿ym przep³ywie zapewnia du¿¹ jednorodnoœæ
temperatury sterylizacji w ca³ej objêtoœci
sterylizatora.
Ta sama woda u¿ywana jest sukUniwersalny autoklaw natryskowy typ WAA 7 skonstruowany i produkowany w Fabryce Maszyn
cesywnie do sterylizacji i ch³odzenia produktu
Spo¿ywczych "Spomasz" Pleszew
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HISTORIA PRODUKCJI SPECJALNEJ W H. CEGIELSKI-POZNAÑ S.A.

W

listopadzie 2002 roku minê³o 56 lat od uruszereg odmian: PK, PKT, PKMS, PKMSN
chomienia po II wojnie œwiatowej w „CegielW 1974 roku rozpoczêto produkcjê karabinu
skim” produkcji specjalnej tzw. „S-ki”. Pomaszynowego PKM 7,62x54mm równie¿ w ró¿nych
cz¹tki produkcji wojskowej w firmie H. Cegielski siêgaj¹
odmianach: PKMP, PKMSP, PKMSNP. Sprzêt ten stanowi
jednak okresu I wojny œwiatowej. Wykonywano tu wozy
aktualnie jeszcze wyposa¿enie Wojska Polskiego. W latach
taborowe i sanitarne, kuchnie polowe oraz skorupy do
1974-1988 produkcja specjalna „S” stanowi³a podstawê
granatów rêcznych i pocisków artyleryjskich, a póŸniej
funkcjonowania Fabryki W7. Po 1989 roku nast¹pi³
nawet po-ci¹gi
gwa³towny spadek
pancerne.
zamówieñ, a od
Miêdzy innymi w
1995 roku pro1921r wyprodudukcja wyrobów
kowano poci¹gi
specjalnych finalpancerne „Pi³sudnych spad³a niemal
ski”, „Œmia³y” i
do zera.
„Poznañczyk”.
W latach
W okresie
1994-2001 podjêto
miêdzywojennym
desperackie próby
„Cegielski” rówratowania 50 letnie¿ liczy³ siê na
nich doœwiadczeñ
rynku uzbrojenia.
produkcji broni
W oddziale H. Cestrzeleckie w HCP
gielski Rzeszów od
poprzez wspó³1937 roku prokonstruowanie nodukowano dzia³ka
wych wzorów
przeciwpancerne i
Karabin maszynowy PKMP
karabinów, które
przeciwlotnicze kal.
spe³nia³yby
37 i 40mm na licencji szweckiej firmy BOFORSA.
warunki kompatybilnoœci ze sprzêtem u¿ywanym w
Po wojnie w roku 1946 decyzj¹ w³adz pañarmiach NATO. W ramach tych dzia³añ zmodernizowano
stwowych rozpoczêto produkcjê broni strzeleckiej kalibru
karabiny maszynowe PKM i PKT przystosowuj¹c tak¿e do
7,62mm. Pierwszym wyrobem by³ pistolet maszynowy
standardowej amunicji 7,62x51mm NATO.
Sudajewa PPS wz 43. Pocz¹tki produkcji oparte by³y w
W wersji tej, opracowanej g³ównie jako przejœciowej pod
du¿ym stopniu na kooperacji zewnêtrznej z krajowymi
k¹tem mo¿liwoœci modernizacji dotychczasowej produkcji
dostawcami. Sytuacja uleg³a radykalnej zmianie po zbuwyrobów PKM i PKT z naboju MOSIN-a 7,62x54 na nabój
dowaniu w 1951 roku nowej fabryki W7.
NATO 7,62x51, podtrzymano za-sadnicze rozwi¹-zania
Fabryka Wyrobów
konstruk-cyjne
Precyzyjnych - W7
stosowane w
jako jedna z fabryk
karabinach PK w
„Cegielskiego” od
tym tak¿e zasilanie
pocz¹tku swego istpoœrednie. Zalet¹
nienia by³a protego rozwi¹zania
ducentem wyrobów
by³a mo¿liwoœæ
wojskowych i cymodernizacji bêd¹wilnych. W ramach
cego na wyposaprodukcji spec¿eniu wojska
jalnej wykonywa³a
sprzêtu w wyniku
g³ównie broñ strzewymiany kilku
leck¹ kalibru 7,62
zespo³ów. Niestety,
mm.
temat realizowany
W 1952
wspólnie z Wojsroku uruchomiono
kowym Instytutem
produkcjê karabinu
T e c h n i k i
Karabin maszynowy PKT
maszynowego
Uzbrojenia z
Gurionowa SGMT-7,62mm, a od 1967 roku rozpoczêto
Zielonki k/ War-szawy nie znalaz³ oczekiwanego
wytwarzanie ca³ej rodziny automatycznych karabinów
zainteresowania i akcep-tacji odbiorcy.
maszynowych Ka³asznikowa rodziny PK-7,62mm. ProWykorzystuj¹c doœwiadczenie w produkcji broni
dukcja karabinów maszynowych Ka³asznikowa realizostrzeleckiej konstruktorzy fabryki W7 opracowali
wana by³a na podstawie licencji radzieckiej i obejmowa³a
konstrukcjê sztucera myœliwskiego typu S£1S w 5 ka-
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librach: 5,6x52R, 6,5x57R, 7x57R, 7x65R, 7,62x53R.
Wykonana seria sztucerów równie¿ nie znalaz³a oczekiwanego zainteresowania rynku. Cegielski nie mia³ renomy jako producent broni myœliwskiej. Myœliwy, doœæ
kapryœny klient, szuka renomowanej broni ze znanej
œwiatowej firmy, która podkreœla jego pozycjê w gronie
kolegów. Sztucer „Cegielskiego” przegrywa³ na tym polu,
pomimo, ¿e jego walory techniczne, szczególnie wykonanie i ¿ywotnoœæ lufy, stawia³y go przed wieloma renomowanymi produktami.
W 1998 roku podjêto rozmowy z Wojskow¹ Akademi¹ Techniczn¹ na temat konstrukcji nowych wersji
karabinów maszynowych kal. 7,62mm z zasilaniem bezpoœrednim jako kompatybilnym rozwi¹zaniem stosowanym w sprzêcie krajów NATO. Po przyjêciu i
zatwierdzeniu przez Departament Rozwoju i Wdro¿eñ
Ministerstwa Obrony Narodowej za³o¿eñ taktyczno technicznych na nowy karabin maszynowy UKM 2000 z
zasilaniem bezpoœrednim amunicj¹ 7,62x51 NATO,
Fabryka W7 na podstawie umowy trójstronnej, Komitet
Badañ Naukowych - Wojskowa Akademia Techniczna H.
Cegielski - Poznañ S.A., przyst¹pi³a do realizacji projektu
celowego, który zakoñczono w koñcu 2001 roku.
Powsta³ wyrób UKM 2000 w trzech wersjach
konstrukcyjnych:
l Uniwersalnej (piechoty) - UKM 2000 (konstrukcja
bazowa)
l Desantowej - UKM 2000D (ró¿ni siê od konstrukcji
bazowe sk³adan¹ kolb¹, u³atwiaj¹c¹ desantowanie)
l Pok³adowej UKM 2000C
UKM 2000 (w trzech wersjach konstrukcyjnych)

20 lat

wraz z ca³ym pakietem projektów w tym amunicji bojowej
7,62x51mm NATO wykonanej w Z.M. MESKO i taœmy
rozsypnej wykonanej w Z.W.T. Pressta Bolechowo otrzyma³ we wrzeœniu 2002 r na X Miêdzynarodowym Salonie
Przemys³u Obronnego w Kielcach nagrodê DEFENDER.
Nagroda zosta³a przyznana za wyró¿niaj¹ce rozwi¹zanie
techniczne sprzêtu na rzecz obronnoœci.
Niestety, panuj¹ca stagnacja w przemyœle obronnym trwa³a zbyt d³ugo, a perspektywy produkcji nowych
wyrobów nie dawa³y podstaw ekonomicznych do
kontynuowania produkcji specjalnej w Spó³ce H. Cegielski
- Poznañ S.A.
Na mocy porozumienia pomiêdzy H. Cegielski Poznañ S.A., a Ministerstwem Gospodarki i Ministerstwem Obrony Narodowej produkcja specjalna wraz z
oprzyrz¹dowaniem i narzêdziami zosta³a przekazana do
Zak³adów Mechanicznych Tarnów S.A. W ten sposób
zamkniêto ostatecznie jedn¹ z kart historii „Cegielskiego”.
Zakoñczono produkcjê ciekawego i wyrafinowanego technicznie wyrobu broni strzeleckiej, ostatniego z wyrobów
„S-ki”. Doœwiadczenie zdobyte przy wytwarzaniu wyrobów specjalnych wykorzystywane jest w produkcji
aparatury paliwowej silników wysokoprê¿nych okrêtowych i stacjonarnych.
Marek Morawski
Remigiusz Kuderczak
Ko³o SIMP nr 7 przy H. Cegielski Poznañ S.A.

dzia³alnoœci Oœrodka Kwalifikacji Jakoœci
Wyrobów SIMPTEST w Poznaniu

O

œrodek SIMPTEST w Poznaniu powsta³ 3 maja
1983 roku jako jeden z siedmiu terenowych Oœrodków Zespo³u Oœrodków Kwalifikacji Jakoœci
Wyrobów „ZOKJW” w Katowicach, agendy dzia³alnoœci
gospodarczej ds. jakoœci Zarz¹du G³ównego Stowarzyszenia In¿ynierów i Techników Mechaników Polskich w
Warszawie. By³ to drugi w kolejnoœci terenowy Oœrodek
ZOKJW. Pierwszy powsta³ w Katowicach w grudniu 1982
r. Nastêpne, po poznañskim, powsta³y w Lublinie, Szczecinie, Wroc³awiu, Krakowie i Czêstochowie.
W okresie swojej dzia³alnoœci Oœrodek kilkakrotnie zmienia³ siedzibê (biura). Pocz¹tek 1983 r. to Dom
Technika przy ul. Wieniawskiego, póŸniej Poz-nañska
Fabryka £o¿ysk Tocznych (1983 - 1988) i „Ochronka”
Parafii Koœcio³a Bo¿ego Cia³a przy ul. Strzeleckiej 40 (do
1997 r.).
Od paŸdziernika 1997 r. Oœrodek ma siedzibê
przy ul. Przemys³owej 34A, w której mo¿e obs³ugiwaæ
swoich klientów kompleksowo, œwiadcz¹c us³ugi konsultingowe, szkoleniowe, hotelowe i gastronomiczne.

Uroczystoœæ 20 lecia dzia³alnoœci oraz 10 lecia
prywatyzacji Oœrodka odby³a siê 29 wrzeœnia 2003 r. w
pomieszczeniach Oœrodka. Udzia³ w uroczystoœciach
wziêli: Sekretarz Generalny SIMP kol. Kazimierz
£asiewicki, Prezes Oddzia³u SIMP w Poznaniu kol. Piotr
Janicki, oraz przedstawiciele klientów, jednostek certyfikuj¹cych (Prezes dr Wojciech Henrykowski), Klubu
Polskiego Forum ISO 9000 (Prezes Krystyna Krotkiewska
- Skoczylas), Klubu Pollab (Prezes Krystyna Krzyœko),
tak¿e przedstawiciele zaprzyjaŸnionych agend SIMPu i
Oœrodków SIMPTESTu.
W czasie uroczystoœci Dyrektor SIMPTEST w
Poznaniu dr Ludwik Królas, po powitaniu zaproszonych
goœci, krótko przedstawi³ historiê doskonalenia
dzia³alnoœci Oœrodka. Nastêpnie goœcie sk³adali gratulacje
i ¿yczenia dziel¹c siê równie¿ wra¿eniami ze wspó³pracy z
Oœrodkiem. Czêœc oficjaln¹ zakoñczy³y monologi w
gwarze poznañskiej Jerzego Œramy, laureata I Nagrody w
Konkursie 2003 r. „Godejcie po naszymu”. Uroczystoœci
zakoñczy³y siê kolacj¹, spotkaniem towarzyskim, po którym dyrektor Oœrodka podziêkowa³ goœciom za udzia³.
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siê równie¿ w ocenie jakoœci procesów produkcyjnych w zakresie organizacji produkcji,
jakoœci i wycen nieruchomoœci, maszyn i
narzêdzi. Dla przyk³adu w 1990 r. wykonano
wycenê przed prywatyzacj¹ Odlewni PFM¯ w
Poznaniu.
W 1986 roku Oœrodek w Poznaniu
wykona³ na zlecenie Odlewni Grzejników w
St¹porkowie nowatorskie jak na owe czasy
opracowanie nt. „Kompleksowy System
Sterowania Jakoœci¹ z uwzglêdnieniem komputerowego wspomagania”, którego rozwi¹zania spe³nia³y ju¿ wtedy wymagania dotycz¹ce
Systemów Zarz¹dzania Jakoœci¹ wg ISO
9001:2000. Wymienione i inne opracowania
sta³y siê podstaw¹ nowego kierunku rozwoju
Dyrektorowi Ludwikowi Królasowi gratulacjê sk³ada Prezes O/SIMP w Poznaniu Piotr Janicki
Oœrodka w Poznaniu, a mianowicie projektowania, opracowania i wdro¿enia Systemów Zarz¹dzania.
Pierwsze w Polsce dzia³ania dotycz¹ce opracowania i
Wa¿niejsze osi¹gniêcia
wdra¿ania Systemów Zapewnienia Jakoœci wg wymagañ
Podstawow¹ dzia³alnoœci¹ ZOKJW jako Agendy
ISO 9001 by³y prowadzone przez Oœrodek w Poznaniu ju¿
Z.G. SIMP by³a certyfikacja wybranych wyrobów metaw 1991 r. - Poznañska Fabryka £o¿ysk Tocznych, (obecnie
lowych, wynikaj¹cych z uprawnieñ nadanych przez ówszwedzka firma SKF), Wytwórnia Sprzêtu Motoryczesne ministerstwo o nazwie Polski Komitet Normazacyjnego w Krotoszynie i inne.
lizacji Miar i Jakoœci.
W lipcu 1993 r. Amica Wronki uzyska³a w wyniku
Uprawnienia ZOKJW dotycz¹ce certyfikacji na
wspó³pracy z Oœrodkiem SIMPTEST w Poznaniu, cerœwiadectwa jakoœci znaki „1”, „Q”, „B” dotycz¹ takich
tyfikat na System Zapewnienia Jakoœci wg wymagañ ISO
wyrobów jak:
wyroby hutnicze, odlewy z ¿eliwa i stali,
9001:1987. By³ to jeden z pierwszych certyfikatów
oraz wymienniki ciep³a. Na terenie swego dzia³ania
nadanych polskiemu przedsiêbiorstwu. Nastêpnie inne
Oœrodek przeprowadza³ kontrole jakoœci produkcji
zak³ady wspó³pracuj¹ce z Oœrodkiem w Poznaniu uzysproducentów i badania certyfikowanych wyrobów. Nakiwa³y certyfikaty na swoje systemy jakoœci.
tomiast ostateczne orzecznictwo i przyznawanie cerPocz¹wszy od 1994 r. rozpoczêto wspó³pracê z
tyfikatów prowadzone by³o przez centralê ZOKJW.
przedsiêbiorstwami w zakresie opracowania systemów
Oœrodek w Poznaniu w ramach swej dzia³alnoœci
zarz¹dzania œrodowiskowego, bezpieczeñstwem i higien¹
prowadzi³ prace certyfikacyjne w takich przedsiêbiorstpracy w zakresie rozszerzaj¹cym posiadany system zarz¹
wach jak:
dzania. Przyk³adem takiego dzia³ania mo¿e byæ Fabryka
l Zak³ady H. Cegielski w Poznaniu, Wydzia³ KuŸni
Wodomierzy Powogaz w Poznaniu, która system jakoœci
(odkuwki dla motoryzacji)
wg ISO 9001 rozbudowa³a o dwa nastêpne systemy,
l Poznañska Fabryka Maszyn ¯niwnych (odlewy z ¿eliwa
Œrodowiskowy (wg ISO 14001) i BHP (wg PN-N-18001),
szarego)
l Odlewnia ¯eliwa
w Œremie
(odlewy z ¿eliwa dla motoryzacji)
l Przedsiêbiorstwo Maszyn Spo¿ywczych „Spomasz” w Gostyniu
(odlewy z ¿eliwa szarego)
l Odlewnia ¯eliwa w Kutnie
(odlewy z ¿eliwa szarego)
l Fabryka Obrabiarek „Wiepofama” w Poznaniu (odlewy z
¿eliwa szarego)
l Odlewnia ¯eliwa w Drawskim
M³ynie (odlewy z ¿eliwa ci¹gliwego)
l Fabryka Wymienników Ciep³a
w Poznaniu (wymienniki ciep³ej
wody)
l i 15 innych przedsiêbiorstw
dzia³aj¹cych na terenie Wielkopolski, Polski pó³nocnej i pó³nocno - wschodniej (np. okolice
Olsztyna).
Oœrodek SIMPTEST w
Uczestnicy spotkania przy biesiadnym stole
Poznaniu od 1990 specjalizowa³
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Przedsiêbiorstwo Produkcyjno Us³ugowe METALODLEW S.A. z Krakowa, które uzyska³o w 2002 r.
certyfikat na Zintegrowany System Zarz¹dzania wg
wymagañ ISO 9001:2001, ISO 14001 i PN-N-18001. Jest
równie¿ Laureatem VIII Edycji Polskiej Nagrody Jakoœci
du¿ych przedsiêbiorstw zatrudniaj¹cych powy¿ej 250
osób.
l Elektrownia Be³chatów, która uzyska³a w styczniu
2003 r. certyfikat na Zintegrowany System Zarz¹dzania wg
wymagañ ISO 9001, ISO 14001 i PN-N-18001.
Od wielu lat Oœrodek SIMPTEST w Poznaniu
znajduje siê w czo³ówce polskich firm konsultingowych
s³u¿¹c swoim bogatym doœwiadczeniem polskiej gospodarce.

tworz¹c Zintegrowany System Zarz¹dzania Jakoœci¹. By³
on podstaw¹ uzyskania
I miejsca w Polskiej Nagrodzie
Jakoœci.
Równie¿ inne przedsiêbiorstwa we wspó³pracy z
Oœrodkiem SIMPTEST w Poznaniu uzyska³y certyfikaty i
najwa¿niejsze w Polsce nagrody jakoœci, przyk³adem mog¹
byæ:
l Odlewnia ¯eliwa w Œremie - Zintegrowany System
Zarz¹dzania wg wymagañ ISO 9001 i ISO 14001
l Elektrociep³ownia „Toruñ” - Zintegrowany System
Zarz¹dzania wg wymagañ ISO 9002, ISO 14001 i PN-N18001
l Zespó³ Elektrociep³owni P¥TNÓW-ADAMÓW-KONIN
Zintegrowany System Zarz¹dzania wg wymagañ ISO
9001:200, ISO 14001 i PN-N-1800, który uzyska³
w 2002 r. I miejsce w Wielkopolskiej Nagrodzie Jakoœci w
kategorii du¿ych przedsiêbiorstw.
l Zak³ady Chemiczne Rudniki k. Czêstochowy, które
uzyska³y certyfikat na Zintegrowany System Zarz¹dzania
wg wymagañ ISO 9001 i ISO 14001.

l

Dr in¿. Ludwik Królas
Dyrektor SIMPTEST w Poznaniu

KRÓTKO... - KALISZ

W

50 lat ko³a WSK minê³o ...

wspomnienia, dyskutowano o przysz³oœci ko³a i SIMP-u
pierwszej po³owie 2003r Ko³o Zak³adowe
oraz spierano siê o wy¿szoœæ obecnego systemu nad
SIMP przy WSK „PZL-Kalisz” obchodzi³o juczasami „realnego socjalizmu”. Spotkanie zakoñczy³o siê
bileusz 50-lecia powstania. Z tej okazji 6
w przyjemnej atmosferze.
czerwca zorganizowano uroczyste zebranie w Domu Pracy
Twórczej NOT w T³okini Koœcielnej ko³o Kalisza. W
Marek Bewziuk
spotkaniu liczne uczestniczyli cz³onkowie ko³a. Obecni
Przewodnicz¹cy ko³a SIMP przy WSK „PZL-Kalisz”
byli prawie wszyscy, którzy w ci¹gu piêædziesiêciolecia
pe³nili funkcjê przewodnicz¹cego, poczynaj¹c od tego,
który ko³o SIMP w wytwórni
za³o¿y³ tj. kol. Jerzego KoŸbia³a, a
na pe³ni¹cym tê funkcjê obecnie,
ni¿ej podpisanym, koñcz¹c.
Poniewa¿ ka¿dy jubileusz sk³ania
do wspomnieñ, by³ wiêc referat
historyczny oraz wspominki
dawnych i obecnych dzia³aczy.
Jubileusz sta³ siê okazj¹
do wrêczenia przyznanego przez
Zarz¹d G³ówny odznaczenia
Zbiorowej Z³otej Honorowej Odznaki SIMP dla ko³a
oraz
odznaczeñ NOT-owskich i SIMPowskich przyznanych zas³u¿onym dzia³aczom. Trzem nowoprzyjêtym kolegom wrêczono
legitymacje cz³onkowskie.
Na koniec by³o i coœ dla
cia³a. Po czêœci oficjalnej zebrani
przenieœli siê do parku, gdzie przy
grillu i piwie kontynuowano Przemawia za³o¿yciel ko³a SIMP kol. Jerzy KoŸbia³
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“Pro captu lectoris.habent sua fata libelli "

Smutny koniec biblioteki technicznej HCP

M

in¹³ ju¿ rok od chwili kiedy to decyzj¹ zarz¹du
spó³ki H. CEGIELSKI - POZNAñ S.A. zak³adowa biblioteka techniczna firmy uleg³a likwidacji. Jako wieloletni czytelnik uwa¿am, ¿e nale¿y
poœwiêciæ tej zas³u¿onej bibliotece parê s³ów.
Pocz¹tki biblioteki, s¹dz¹c po najstarszych pozycjach, siêgaj¹ pierwszej po³owy lat dwudziestych ubieg³ego wieku, a wiêc czasów tworzenia siê Oddzia³u III na
Wildzie. Zbiory biblioteki nieustannie ros³y i w momencie
likwidacji, mimo prowadzonej planowej selekcji, siêga³y
37 tysiêcy woluminów. Biblioteka wchodzi³a w sk³ad
wczeœniej zlikwidowanego Zak³adowego Oœrodka Informacji Naukowo Technicznej (dawniej Bran¿owego
Oœrodka Informacji Naukowej Technicznej i Ekonomicznej, który przez wiele lat by³ wiod¹cym oœrodkiem w
bran¿y silnikowej) i sk³ada³a siê z wypo¿yczalni ksi¹¿ek i
czasopism oraz czytelni. Oprócz ksi¹¿ek z bran¿y silnikowej przewa¿aj¹ca czêœæ zbiorów dotyczy³a szeroko
pojêtej budowy maszyn. Biblioteka dysponowa³a du¿ym
zbiorem s³owników, ksi¹¿ek o tematyce prawno - ekonomicznej, motoryzacyjnej,
informatycznej. By³y równie¿ posnaniana. W czytelni
zainteresowani mogli korzystaæ z bogatego zbioru
najnowszych numerów fachowych czasopism krajowych i zagranicznych.
Jeszcze w koñcu lat 90-tych
prenumerowano ok. 200
tytu³ów w tym ok. 20 zachodnich (by³ nawet jeden
tytu³ japoñski). Zasad¹ by³o,
by profil produkcyjny firmy
mia³ odzwierciedlenie w
tematyce prenumerowanych
czasopism, przy czym g³ówny nacisk po³o¿ony by³ na
czasopisma o tematyce silnikowej i okrêtowej. W ostatnich latach liczba prenumerowanych pozycji radykalnie spad³a. Zawsze ¿yczliwe panie obs³uguj¹ce bibliotekê i czytelniê pomaga³y w wyszukiwaniu potrzebnych
pozycji z bibliotecznych zbiorów. Oprócz tego kierownictwo oœrodka stara³o siê zaspokajaæ potrzeby zg³aszane przez czytelników uzupe³niaj¹c zbiory biblioteki o
wskazane tytu³y lub sprowadzaj¹c unikatowe pozycje z
innych bibliotek krajowych i zagranicznych. Za to
wszystko, oraz za zaanga¿owanie, dba³oœæ i opiekê nad
zbiorami w ci¹gu minionych lat nale¿y wyraziæ uznanie i
podziêkowaæ by³emu kierownictwu oraz pracownikom oœrodka i biblioteki. S¹dzê, ¿e w imieniu firmy uczyniono to
ju¿ wczeœniej. Jako czytelnik korzystaj¹cy z us³ug biblioteki przez dziesi¹tki lat czyniê to w imieniu swoim, jak
równie¿ w imieniu ca³ej rzeszy kole¿anek i kolegów korzystaj¹cych z biblioteki.

Nie trzeba uzasadniaæ jak wa¿n¹ rolê spe³nia³a
biblioteka w dzia³alnoœci firmy, umo¿liwiaj¹c pracownikom dostosowywaæ swe kwalifikacje do nieustannego
wzrostu wymagañ, wymuszonego przez postêp techniczny,
oraz s³u¿¹c im pomoc¹ przy rozwi¹zywaniu zawodowych
problemów. Likwidacjê biblioteki usprawiedliwia siê z³¹
sytuacj¹ ekonomiczn¹ firmy. Prawd¹ jest, ¿e zysku, który
ona przynosi³a firmie nie da siê wyliczyæ, gdy¿ by³ on zawsze niewymierny. Nale¿a³oby jednak spodziewaæ siê, ¿e po
latach „chudych” uda siê zarz¹dowi wyprowadziæ firmê z
k³opotów i nast¹pi¹ znów lata „t³uste”. Nie mia³ widocznie
takiej nadziei zarz¹d podejmuj¹c decyzjê zlikwidowania
biblioteki.
Przed likwidacj¹ podjêto wprawdzie próby znalezienia chêtnych do przejêcia biblioteki jednak zakoñczy³y
siê one niepowodzeniem. Z niewielkiej czêœci stworzono
ksiêgozbiór podrêczny. Czêœæ przejê³y na swój u¿ytek zainteresowane komórki. Czêœæ zbioru zdecydowa³a siê przej¹æ
Politechnika Poznañska.
W grudniu 2002 roku resztê zbioru udostêpniono
pracownikom Cegielskiego
pozwalaj¹c zainteresowanym wybraæ z pó³ek interesuj¹ce ksi¹¿ki na u¿ytek
w³asny. Niestety informacja o tej mo¿liwoœci nie
do wszystkich dotar³a. Mimo tego chêtnych by³o wielu i podczas zorganizowanych w tym celu „dni otwartych”, ruch w likwidowanej bibliotece by³ bardzo du¿y a zainteresowani
ka¿dego dnia ³adowali do
baga¿ników swych samochodów pokaŸne iloœci
ksi¹¿ek. Œwiadczy to dobrze o grupie ostatnich czytelników likwidowanej biblioteki. Uratowali oni w ten
sposób du¿¹ iloœæ cennych
pozycji, zasilaj¹c nimi
w³asne biblioteki. Jednoczeœnie jednak skoñczy³a siê
mo¿liwoœæ powszechnego dostêpu do tych ksi¹¿ek. Reszta
ksi¹¿ek na które nie by³o chêtnych zosta³a zmagazynowana.
Du¿e zainteresowanie pracowników œwiadczy o
wartoœci likwidowanej biblioteki. Zbiór oprócz wartoœci
materialnej przedstawia³ te¿ wartoœæ historyczn¹ i
archiwaln¹.
W likwidowanej bibliotece znajdowa³y siê ksi¹¿ki
pochodz¹ce jeszcze z lat dwudziestych, które zdo³a³y
przetrwaæ okupacjê a niestety nie by³o im dane przetrwaæ
okresu k³opotów firmy.
Niektóre exlibrisy i piecz¹tki w ksi¹¿kach to
historyczne ju¿ ciekawostki z dziejów HCP np.:
„H. Cegielski Sp. Akc., Oddzia³ III, BIBLJOTEKA
TECHNICZNA”
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„H. Cegielski, Sp. Akc. pod tymczasowym Zarz¹dem
Pañstwowym”

„H CEGIELSKI
TECHNICZNA”

„HCP
Ex libris
H. Cegielski S. A. pod tymcz.
Zarz¹dem Pañstw. Poznañ ”

Treœæ ich przypomina zmienne losy firmy na przestrzeni
minionych kilkudziesiêciu lat.

„H Cegielski S.A. w Poznaniu Biblioteka Techniczna
„BIBLIOTEKA TECHNICZNA Zak³adów Przemys³owych H. Cegielski w Poznaniu”

Biblioteka nie by³a w³asnoœci¹ zarz¹du lecz stanowi³a w³asnoœæ ogóln¹, która powstawa³a dziêki pracy
kolejnych pokoleñ cegielszczaków. Zarz¹d firmy jako
kolejny, przejœciowy jedynie zarz¹dca biblioteki powinien
wzi¹æ pod uwagê fakt, ¿e stanowi ona dorobek i w³asnoœæ
firmy i tak jak przejêta zosta³a od poprzedników, tak
wzbogacona o nowe pozycje powinna byæ przekazana
nastêpcom. Niestety sta³o siê inaczej i czêœæ tego bogatego
zbioru zosta³a rozdana. Dobrze, ¿e trafi³a w dobre rêce do
innej biblioteki, do niektórych komórek firmy oraz do
zbiorów prywatnych. Zbiór jako ca³oœæ przesta³ jednak
istnieæ a œrodowisko techniczne ponios³o niepotrzebn¹
stratê.

„BIBLIOTEKA TECHNICZNA Zak³adów Przemys³u
Metalowego im. J. Stalina w Poznaniu”
„ZISPO Ex libris Zak³ady Przem. Metalowego im,
J. Stalina w Poznaniu”
„BIBLIOTEKA TECHNICZNA Zak³adów Przemys³
u Metalowego H. Cegielski w Poznaniu”
„HCP Ex libris Zak³ady Przemys³u Metalowego H.
Cegielski”
i ostatnia piecz¹tka firmy, która niestety koñczy
kilkudziesiêcioletni¹ historiê biblioteki

POZNAñ S.A.

BIBLIOTEKA

Andrzej Buxakowski
Ko³o SIMP nr 15 przy
Centrum Badawczo -Rozwojowym HCP

OD REDAKCJI
Artyku³ jest ¿ywio³owym manifestem nie pozbawionym emocji, tote¿ dla zachowania tych jego cech, redakcja zamieszcza
tekst „in extenso”, wprowadzaj¹c jedynie drobne poprawki korektorskie.

Korporacja Poligrafów Poznañskich SIMP
w 50-lecie dzia³añ Poligrafów SIMP

D

Konferencji „POLICON 2003”. Korporacja jako g³ówny
organizator przy udziale Miêdzynarodowych Targów Poznañskich, miesiêcznika PRINT PUBLISHING, Zarz¹du
Poznañskiego SIMP, dokonuje zmiany dotychczasowej
formy imprezy.
Miejsce imprezy: Pa³ac Su³kowskich w dniach
6. o4. 8. o4. 2003 r. z tytu³em:
GRAFIKA - KULTURA - WIEDZA
fenomenem cz³owieka XXI wieku.
Wyg³oszone referaty nie zawiera³y elementów komercyjnych a ich zawartoœæ merytoryczna zosta³a tak
dostosowana, aby zwróciæ uwagê na koniecznoœæ dokonania zmian w podejœciu polskich drukarzy do konkurencyjnoœci na rynku polskim i europejskim.
Obrady zosta³y ukierunkowane w wyst¹pieniach
Janusza Ignaszczaka i Hanny Bartczak na zagadnienia wolnego rynku, marketingu i wartoœci obywatelskich.
Wiceprezes MTP Przemys³aw Trawa zwróci³ uwagê na formê targów, ich rolê i bie¿¹c¹ edycjê. Z wielk¹ uwag¹ i wyczuwalnymi emocjami wys³uchano Profesora Wernera SOBOTKI specjalnie zaproszonego z Austrii w temacie pozycji polskiej poligrafii po wejœciu Polski do Unii Europejskiej.
Tutaj zaznaczam, i¿ Werner SOBOTKA jest Profesorem Wy¿szej Szko³y Nauk Poligraficznych we Wiedniu, profesorem honorowym w Rochester w USA, w Zagrzebiu, jest rzeczoznawc¹, ekspertem w dziedzinie jakoœci
druku. Jest wielkim innowacyjnym cz³owiekiem, pod-

ziêkujemy redakcji kwartalnika za udostêpnienie
niepokornym „korporantom” szpalty swego czasopisma. Przekazujemy swoje dzia³ania, inne od
pozosta³ych, nie sztampowe, lecz pozwalaj¹ce utrzymaæ
ci¹g³oœæ rozwoju bran¿y i byæ o krok w doœwiadczaniu
techniki i technologii.
W swej grupowej pracy szukamy inspiracji i
nowych wyzwañ noœników elektronicznych, staramy siê
byæ razem przy widocznym kryzysie gospodarczym,
pomagaæ sobie nawzajem w przetrwaniu i tworzeniu
nowego.
Czas starej gwardii, dzia³aczy NOT-owskich,
niestety, ulega szybkiej deprecjacji.
Promujemy m³odsz¹ generacjê z innym spojrzeniem i dla nich przygotowujemy pole wykazania
intelektu gospodarczego i politycznego.
To s³owo wstêpne, dla innych mo¿e zbêdne lecz
niektórym potrzebne. Teraz konkrety.
Rok 2002 zamykamy spotkaniem op³atkowym
nie tylko w gronie cz³onków Korporacji lecz i zaproszonych sympatyków z innych Stowarzyszeñ i zak³adów
poznañskich.
£¹cz¹c przyjemne z po¿ytecznym ustalamy propozycjê dzia³añ na rok 2003.
Akcentem istnienia jest Bal Korporacji w dniu
22 .II. 2003 r. przy pe³nym komplecie grona poligrafów,
prawników, pilotów, jako przyjació³ Korporacji.
Trwaj¹ niezale¿ne prace nad organizacj¹ miêdzynarodowej
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Konferencyjnej i Targowej podkreœlamy wolê dop³yniêcia
do Unii Europejskiej maj¹c pe³n¹ œwiadomoœæ, ¿e nie jest
to e l d o r a d o, jako ¿e rzeczywistoœæ jest tam tak¿e niedoskona³a. Mamy jednak zdolnoœæ wyboru, zrozumienia,
i¿ wymaga to poniesienia jakiœ kosztów, zgody partnerów
na wyrzeczenia wg Rachunku „coœ za coœ”.
W³aœnie i tutaj odpowiedŸ na maksymê c o œ za c o œ.
£¹czenie po¿ytecznego z przyjemnym. Podziêkowanie sobie, ca³ej grupie korporacyjnej za niedostrzegan¹ pracê
spo³ecznika, okreœlenia dumy z naszych poczynañ.
W ramach 750-lecia lokacji Sto³ecznego Miasta
Poznania jak i naszego œwiêta Dnia Drukarza spotykamy
siê z bran¿¹ Warszawy, Bydgoszczy na po³owach dorsza z
kutra w Dar³ówku. Spotkania takie s¹ pe³ne optymizmu i
radoœci tym wiêcej, ¿e wymiana pogl¹dów jest prowadzona
bez uprzedzeñ pod integracyjnym has³em „Wiêc pop³yñmy
raz jeszcze”.
Jest to ryzyko wspó³pracy w ramach samodzielnoœci organizacyjnej oœrodków bran¿y.
W dniu 24.10.2003 r. podejmujemy siê organizacji plenarnego zebrania zapraszaj¹c poligrafów m.
Poznania. Proponujemy tematy:
Obszar techniki i technologii Ctp.
Ekonomia finansowanie przedsiêbiorstw.
Dialogi eurosceptyków i entuzjastów UE.
19. XII. 2003 r. tradycyjne spotkanie op³atkowe i
do³adowanie optymizmu na 2004 rok.
14. II. 2004 r. tradycyjny Bal Korporacji po³¹czony z Wystaw¹ fotogramów z okazji naszego 50-letniego
istnienia poligrafii poznañskiej Stowarzyszenia In¿ynierów i Techników Mechaników Polskich.
Jesteœmy za dobitnym artyku³owaniem naszej
Wielkopolskiej samodzielnoœci w partnerskim powi¹zaniu
z oœrodkami kraju i Unii Europejskiej.
OdpowiedŸ na powy¿sze otrzymamy w proponowanej organizacji Konferencji Poligrafów „POLICON
2004” w ramach wystaw Infosystemu i Reklamy na MTP.
W podsumowaniu podkreœlamy nasze zainteresowanie synergi¹ techniki i humanizmu, liberalizmu ekonomicznego i konserwatyzmu kulturowego.
Dzia³ania grupowe jako inspiracja i marka Korporacji na rynku poligraficznym Unii Europejskiej jest dla nas
celem nadrzêdnym.

Obchody „Dni Drukarza” zaowocowa³y równie¿ dorszami o wadze
6 i 3,5 kg , które z³owili kol., kol. Zenon Surdyk i Zbyszek Koga

kreœlaj¹cym, ¿e skutecznym jest tylko dzia³anie grupowe,
takie jak Wy tworzycie w Korporacji.
Znaczenia i wagi m a r k i firmy przedstawi³ Michael SEIDEL wydawca magazynu Print & Publisching.
Na logo Korporacji pracuj¹ cz³onkowie i w tym ich si³a i
determinacja.
Tematy grafiki i kultury podnoszono w wyst¹pieniach Panów Andrzeja Tomaszewskiego uznanego
typografa, grafika, twórcy wielu nowych noœników druku.
Andrzej Palacz, Jacek Gorecki przedstawiali tematy z zakresu edytorskiej strony ksi¹¿ki jak i osi¹gniêæ technicznych
nowoczesnych maszyn drukarskich.
Pan Mariusz MATUSZEWSKI - firma Michael Huber jak
te¿ Wies³aw GOŒCINIAK - Perfekt, pasjonaci nowoczesnej techniki i jej rewolucyjnego rozwoju w
Hanna Bartczak, Janusz Ignaszczak
ostatnim 25-leciu.
Korporacja Poligrafów Poznañskich SIMP
Wielk¹ satysfakcj¹
jest dla organizatorów przybycie m³odych adeptów Technikum Poligraficznego, którym
to od kilku lat przekazujemy
nasze doœwiadczenia i koneksje
zawodowe, szczególnie formy
dzia³añ struktury Stowarzyszeniowej.
Uzupe³nieniem dzia³añ konferencyjnych jest nasza
obecnoœæ na stoisku Korporacji
w czasie trwania Miêdzynarodowej Ekspozycji Maszyn i
Urz¹dzeñ Poligraficznych, Infosystemu i Reklamy. Obszerne
stoisko, bo a¿ 35 m2 emanowa³o mark¹ firmy, Stowarzyszenia, lobbowa³o za siln¹ gospodarczo Wielkopolsk¹.
W podsumowaniu imprezy Konferencja „Policon” 2003. Na pierwszym planie od prawej Hanna Bartczak, Przemys³aw Trawa - wiceprezes MTP,
Andrzej Oleksiak - zastêpca redaktora „Poligrafika”
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KRÓTKO... - KALISZ
Konkurs na najlepsz¹ pracê dyplomow¹
absolwentów œrednich szkó³ technicznych

J

ak co roku Zarz¹d Oddzia³u Kaliskiego SIMP zorganizowa³ konkurs na najlepsz¹ pracê dyplomow¹ 2003r. dla absolwentów œrednich
szkó³ technicznych. Konkurs swym
zasiêgiem obejmuje ca³y region
Po³udniowej Wielkopolski.
W dniu 20 maja 2003r odby³o
siê rozstrzygniêcie IX edycji tego konkursu. Komisja konkursowa dokona³a
zgodnie z regulaminem oceny nades³anych prac z dziedziny mechaniki.
Jako najlepsze uznano:
I miejsce - „Alternatywne Ÿród³a
energii. Model kolektora s³onecznego
do podgrzewania wody” wykonany
przez Micha³a Kaczmarka i Karola
Kuœmierczaka, uczniów Zespo³u Szkól
Mechaniczno-Elektrycznych w Ka- W konkursie zwyciê¿yli uczniowie Zespo³u Szkól Mechaniczno Elektrycznych w Kaliszu.
Od prawej: Karol Kuœmierczak, Micha³ Kaczmarek, oraz wyk³adowca mgr in¿. Pawe³ Subbotko
liszu. Pracê wykonano pod kierunkiem
Zwyciêzcy konkursu otrzymali okolicznoœciowe
mgr in¿. Paw³a Subbotko.
wyró¿nienia,
których im gratulujemy, jak równie¿ dziêII miejsce - „Nowoczesna oczyszczalnia œcieków”, której
kujemy
wszystkim
uczestnikom za udzia³ w konkursie. W
wykonawcami byli Adam Koœcielski, Robert Ruda i Barcelu dotarcia naszego stowarzyszenia do œrodowisk
tosz Twardowski, uczniowie Zespo³u Szkó³ Technicznych
szkolnych Oddzia³ Kaliski uwa¿a za celowe dalsz¹ konw Ostrowie Wlkp. Nadzorowa³ - mgr in¿. Ryszard Dolata
tynuacjê tego konkursu, dlatego te¿ rozpocz¹³ ju¿
III miejsce - „Mechanizm podnoszenia rzutnika pisma”
przygotowania do jego X edycji.
wykonany przez Karola Urbanowicza, pod kierunkiem
mgr in¿. Rafa³a Komorniczaka z Zespo³u Szkól PonadHenryk Œlusarczyk
gimnazjalnych w Jarocinie.
Oddzia³ Kaliski SIMP

KRÓTKO... - POZNAÑ
XXXV Jubileuszowe Dni Ch³odnictwa

W

dniach 8 - 9 wrzeœnia 2003 r. po raz 35-ty odby³y siê Dni
Ch³odnictwa. Tym razem uczestnicy konferencji naukowo-technicznej pt. ”Kierunki badañ i aktualne rozwi¹zania techniczne urz¹dzeñ oraz systemów ch³odniczych i klimatyzacyjnych” spotkali siê w Zamku SIMP w Rydzynie ko³o Leszna.
Organizatorami konferencji byli: Sekcja Ch³odnictwa i
Klimatyzacji Oddzia³u SIMP w Poznaniu, oraz firma Systherm
Ch³odnictwo i Klimatyzacja Sp. z o.o. W konferencji wzie³o udzia³
61 osób. Wœród nich byli pracownicy wy¿szych uczelni technicznych, firm ch³odniczych i klimatyzacyjnych (np. Daikin Airconditioning Poland Sp. z o.o., York International, Grasso,
Systherm), oœrodków badawczo-rozwojowych (np. COBRTI
Instal), oraz firm produkuj¹cych urz¹dzenia automatyki ch³odniczej
- np. Danfoss. Dodatkowo w pierwszym dniu obrad w konferencji
uczestniczyli uczniowie klasy maturalnej o profilu ch³odniczym.
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Prezes Sekcji Ch³odnictwa i Klimatyzacji dr Boles³aw Ga¿iñski
wyg³asza referat

Podczas obrad wyg³oszono 25 referatów, z których 24 zosta³y opublikowane w materia³ach konferencyjnych.
Wyk³ady podzielono na piêæ sesji, a na ka¿dej z nich wyg³oszono 5 referatów.
Konferencjê zakoñczy³o krótkie wyst¹pienie Prezesa firmy Systherm dr in¿. Boles³awa Gaziñskiego. Prezes
Gaziñski podsumowa³ czêœæ merytoryczn¹ wyg³oszonych referatów oraz rozpocz¹³ dyskusjê n/t zmian organizacyjnych i
merytorycznych przysz³ych Dni Ch³odnictwa. Podkreœli³, ¿e w³aœciwym posuniêciem jest organizacja kolejnych Dni
Ch³odnictwa w ró¿nych, atrakcyjnie turystycznych miejscach, przedstawienie referatów z wiêkszym ukierunkowaniem na
tematykê praktyczn¹, oraz szersze promocje firm bran¿y ch³odniczej i klimatyzacyjnej.
Poza czêœci¹ naukow¹ uda³o siê wygospodarowaæ równie¿ trochê czasu dla celów rekreacyjnych. Po zakoñczeniu
wyk³adów w pierwszym dniu uczestnicy konferencji zwiedzali Zamek SIMP. Pani przewodnik opowiedzia³a bardzo
interesuj¹c¹ historiê zamku wraz ze wszystkimi ciekawostkami, dotycz¹cymi jego dawnych mieszkañców. Opowieœci by³y
pasjonuj¹ce, wzbudza³y du¿e zainteresowanie, o czym œwiadczyæ mog³y liczne dodatkowe pytania. ¯aden z goœci nawet nie
spostrzeg³ jak czas szybko up³yn¹³, a czeka³a nas jeszcze tego wieczoru uroczysta kolacja.
Monika Biskup
Sekcja Ch³odnictwa i Klimatyzacji O/SIMP w Poznaniu

KRÓTKO... - POZNAÑ

Autostrada w Poznaniu

W

dniu 28.8.2003 r. grupa zainteresowanych cz³onków ko³a SIMP nr 15 z Centrum Badawczo Rozwojowego HCP,
mia³a okazjê zapoznania siê z 13-kilometrow¹ po³udniow¹ obwodnic¹ miasta Poznania w ci¹gu autostrady A2
przed jej otwarciem. Odcinek ten, stanowi¹cy czêœæ p³atnej autostrady A2, bêdzie dla kierowców bezp³atny.
Uczestnicy przejechali w obie strony mikrobusem trasê: „Wêze³ Dêbina” „Wêze³ Krzesiny” ponownie „Wêze³ Dêbina”
„Wêze³ Komorniki”, koñcz¹c objazd w punkcie wyjœcia na „WêŸle Dêbina”.
Wycieczka stwarza³a ostatni¹ okazjê do zatrzymywania siê w interesuj¹cych miejscach autostrady. Po maj¹cym
nast¹piæ jej otwarciu za dwa tygodnie by³oby to ju¿ niemo¿liwe. Nieczynna jeszcze trasa przygotowana ju¿ do otwarcia
umo¿liwia³a zapoznanie siê z rozwi¹zaniami technicznymi zwi¹zanymi z przysz³ym ruchem na obwodnicy, uk³adaniem
nawierzchni, oraz elementami ekologicznymi (ochrona ujêcia wody w Dêbinie, przebieg przez zlikwidowane i
zrekultywowane wysypiska œmieci, siatki ochronne o ró¿nej gradacji oczek wzd³u¿ autostrady, drena¿, zbiorniki ekologiczne, odprowadzanie œcieków, ekrany akustyczne, panele zapobiegaj¹ce oœlepieniu w okolicach wêz³ów itp.). Dziêki
wypo¿yczonej dokumentacji fotograficznej z budowy autostrady mo¿liwe by³o te¿ omówienie ciekawszych problemów
technologicznych jak uk³adanie z barki przêse³ nurtowych mostu na Warcie i unikatowa metoda francuskiej firmy
Fougerolle, wsuniêcia uprzednio przygotowanych betonowych wiaduktów kolejowych (tuneli) w dotychczasowy nasyp
³¹cznicy kolejowej Luboñ Staro³êka i linii kolejowej Poznañ Wroc³aw. Metoda ta pozwoli³a znakomicie skróciæ przerwê w
ruchu kolejowym. Wiêksza czeœæ obwodnicy biegnie w wykopie. Nie ka¿dy z jad¹cych autostrad¹ zdawa³ sobie sprawê, ¿e
pod ko³ami ma 6-warstwow¹ „nawierzchniê” (nieco inn¹ w wykopie ni¿ na nasypie). Na przyk³ad kolejne warstwy na nasypie to: 70 cm piasku, 20 cm ¿wiru z piaskiem,10 cm kruszywa stabilizowanego mechanicznie, 22 cm podbudowy z kruszywa ³amanego stabilizowanego mechanicznie, 19 cm betonu asfaltowego podbudowy, 8 cm warstwy wi¹¿¹cej z betonu
asfaltowego i w koñcu 4 cm warstwy œcieralnej z betonu asfaltowego. W sumie 7 ró¿nych warstw o ³¹cznej gruboœci ponad
1,5 m.
Uk³ad komunikacyjny wêz³ów najlepiej widoczny by³ z wiaduktów prowadzonych nad autostrad¹ w poszczególnych
wêz³ach. Na fotografii
„Wêze³ Komorniki” uczestnicy wycieczki na jeszcze nie otwartej nitce zachodniej
wiaduktu nad autostrad¹ w ci¹gu ul. G³ogowskiej. W dole widoczna autostrada
biegn¹ca przez widoczny dalej Luboñ w
kierunku „Wêz³a Dêbina”.
Podstawowe dane o autostradzie przygotowa³ kol. Andrzej Buxakowski, który by³ inicjatorem i organizatorem
wycieczki. Pomoc¹ w objaœnianiu szczegó³ów s³u¿y³, znaj¹cy doskonale obwodnicê, kierowca Generalnej Dyrekcji Dróg
Krajowych i Autostrad Oddzia³ w Poznaniu pan Micha³ Szurko. Wycieczka
mog³a siê odbyæ dziêki ¿yczliwoœci pana
dyrektora Piotra Chodorowskiego (Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddzia³ w Poznaniu).
Andrzej Buxakowski
Ko³o SIMP nr 15
przy Centrum Badawczo Rozwojowym HCP

Uczestnicy wycieczki na „WêŸle Komorniki”
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KRÓTKO... - POZNAÑ
SYMPOZJUM SILNIKÓW SPALINOWYCH

S

Komitet programowy sympozjum stanowili:

towarzyszenie In¿ynierów i Techników Mechaników Polskich Oddzia³ w Poznaniu wspólnie z
Polskim Towarzystwem Naukowym Silników
Spalinowych przy wspó³udziale firmy H. CEGIELSKI Poznañ SA i Politechniki Poznañskiej zorganizowa³y
2 czerwca 2003 roku w Poznaniu w zak³adach Cegielskiego sympozjum naukowe maj¹ce na celu wymianê
informacji, oraz integracjê œrodowiska specjalistów z
przemys³u, oœrodków badawczych, instytutów resortowych oraz uczelni zajmuj¹cych siê tematyk¹ rozwoju silników spalinowych.
Program sympozjum obejmowa³ nastêpuj¹ce referaty:
l Silniki okrêtowe produkcji H. Cegielski
- mgr in¿. M. Rachuba
l Silnik sterowany elektronicznie MAN i B&W Diesel na
przyk³adzie silnika 7S50ME-C - mgr in¿. J. Mañczak
l Silnik Sulzer RTA60C-flex, najnowsza konstrukcja silnika ze sterowaniem elektronicznym typu Common Rail
- mgr in¿. A. Krupa
l Tendencje rozwojowe silników samochodowych
- Prof. dr hab. in¿. J. Merkisz
Na zakoñczenie uczestnikom sympozjum zaprezentowano pracê silnika okrêtowego na hamowni Fabryki
W2 HCP SA

Prof. dr hab. in¿. Jerzy Merkisz - przewodnicz¹cy PTNSS,
Politechnika Poznañska
Dr in¿. Piotr Janicki - prezes Oddzia³u SIMP w Poznaniu
Prof. nzw. dr hab. in¿. Leszek Piaseczny - wiceprzewodnicz¹cy PTNSS,
Akademia Marynarki Wojennej
Prof. nzw. dr hab. in¿. Zdzis³aw Ch³opek - wiceprzewodnicz¹cy PTNSS, Politechnika Warszawska
Mgr in¿. Jacek Mañczak - H. Cegielski, wiceprezes Oddzia³u SIMP w Poznaniu
Dr in¿. Marek Idzior - Politechnika Poznañska, Sekcja
Silników Spalinowych SIMP
Mgr in¿. Marek Rachuba - H.Cegielski
Dr in¿. Ireneusz Pielecha - sekretarz, Politechnika Poznañska
W konferencji wziê³o udzia³ oko³o 65 uczestników, wœród nich profesorowie i pracownicy naukowi z
15 wy¿szych uczelni oraz przedstawiciele oœrodków i instytutów zwi¹zane z tematyk¹ silników spalinowych.
Jacek Mañczak
Wiceprezes O/SIMP w Poznaniu

Doc. mgr in¿. Zbigniew £ukomski
(1909 - 1992)

U

rodzi³ siê 34 sierpnia 1909 roku w
Poznaniu jako jedyne dziecko Marcelego, kupca
i Anieli z domu Zaleskiej.
Œwiadectwo dojrza³oœci
uzyska³ w maju 1928 roku w
gimnazjum mêskim im.
Bergera (o kierunku
m a t e m a t y c z n o przyrodniczym). W tym¿e
roku rozpocz¹³ studia na
Politechnice Lwowskiej.
Czynn¹ s³u¿bê wojskow¹ odby³ w latach 1935 - 1936 w Szkole Podchor¹¿ych
Rezerwy Artylerii we W³odzimierzu Wo³yñskim i w 14
Pu³ku Artylerii Lekkiej w Poznaniu.
W 1935 roku o¿eni³ siê z Jadwig¹ Œramkiewicz z
Pniew. Mgr in¿. Zbigniew £ukomki ukoñczy³ studia w
1938 r. na Politechnice Lwowskiej, gdzie studiowa³ silniki
spalinowe u specjalisty œwiatowej s³awy profesora
Ludwika Ebermana. Tego¿ roku rozpocz¹³ pracê w Biurze
Konstrukcyjnym firmy H. Cegielski S.A. w Poznaniu.

Zmobilizowany w 1939 r. do s³u¿by w 14 Pu³ku
Artylerii Lekkiej odby³ kampaniê wrzeœniow¹ w stopniu
podporucznika w charakterze adiutanta dywizjonu. W
trakcie walk pu³ku nad Bzur¹, dnia 19 wrzeœnia 1939 roku
dosta³ siê do niewoli niemieckiej. Za udzia³ w kampanii
wrzeœniowej otrzyma³ srebrny medal „Zas³u¿onym na Polu
Chwa³y” (1972 r.). Przebywa kolejno w obozach jenieckich
(oflagach) w Osterode, Arnswalde, Gross-Born i
Sandbostel. W tym okresie dziêki swoim uzdolnieniom
technicznym zbudowa³ w warunkach obozowych dwa typy
radioodbiorników na których wraz z kolegami prowadzi³
konspiracyjny nas³uch stacji Londyn, w czym pomaga³a mu
dobra znajomoœæ trzech jêzyków (angielskiego, francuskiego i niemieckiego), pozwalaj¹c odbieraæ pe³en
zakres informacji, które by³y nastêpnie rozpowszechniane
w ca³ym obozie Gross-Born.
Po wyzwoleniu Sandbostel i krótkim pobycie w
Niemczech wraca w paŸdzierniku 1945 roku przez
Szczecin do Poznania. Pierwszego grudnia 1945 roku
podj¹³ znowu pracê w Zak³adach H. Cegielski, pocz¹tkowo
jako konstruktor, nastêpnie jako kierownik Biura Konstrukcyjnego Pomocy Warsztatowych i kierownik Biura
Fabrykacji w Fabryce Parowozów. Wprowadzi³ spawanie
22

totypu silnika 3D55, którego konstruktorem by³o Centralne Biuro Konstrukcyjne Silników Spalinowych Warszawa (CBKSS). Dziêki tym wysi³kom, pierwszym
silnikiem wyprodukowanym w HCP by³ doœwiadczalny
silniki okrêtowy typu 3D55, którego rozruch nast¹pi³ 18
kwietnia 1958 roku. Fabryka Parowozów dopiero w
czerwcu 1958 r. przyjê³a oficjaln¹ nazwê: Fabryka
Silników Okrêtowych. W paŸdzierniku 1958 roku
rozpoczêto natomiast próby ruchowe pierwszego silnika
licencyjnego H.CEGIELSKI SULZER typu 6RSAD76.
Z inicjatywy dyrektora £ukomskiego powsta³o
w HCP Biuro Konstrukcyjne Silników Spalinowych w
którym zatrudniono kadrê specjalistów wykszta³conych
na ró¿nych polskich uczelniach. Z jego te¿ inicjatywy z
pocz¹tkiem 1959 r. powstaje Stacja Doœwiadczalna Biura
Konstrukcyjnego Silników, która przejê³a od CBKSS
badania silnika 3D55, i która sta³a siê zal¹¿kiem powo³anego w 1966 r., samodzielnego Oœrodka Badawczego
Silników Wysokoprê¿nych.
Gdy w sierpniu 1960 r. Ministerstwo Przemys³u
wyznaczy³o HCP jako producenta morskich i kolejowych
zespo³ów pr¹dotwórczych z 4-suwowymi silnikami wysokoprê¿nymi, dyr. £ukomski inicjuje uruchomienie tej
produkcji w Fabryce Obrabiarek, gdzie w 1960 r.
zbudowano i oddano do prób w CBKSS doœwiadczalny
silnik kolejowy 1C22 konstrukcji CBKSS, a w 1961 r.
pierwszy z piêciu prototypowych silników 8C22. Jest
równie¿ inicjatorem uruchomienia w Fabryce Wyrobów
Precyzyjnych HCP produkcji aparatury paliwowej dla
wszystkich silników okrêtowych produkowanych w HCP,
ZUT „Zgoda” i Stoczni Gdañskiej.

zbieralników pary, co doprowadzi³o produkowane kot³y
parowozowe do poziomu œwiatowego. Dalszymi jego
osi¹gniêciami w dziedzinie parowozów by³o wprowadzenie dolnych zaworów podmaŸniczych zaczerpniête z wzorów amerykañskich, oraz mechanicznych podawaczy
wêgla na parowozach za co otrzyma³ w 1953 r. Pañstwow¹
Nagrodê Zespo³ow¹ III Stopnia w Dziedzinie Postêpu
Technicznego. Od stycznia 1952 r. do czerwca 1953 r. pe³ni³ funkcjê g³ównego technologa produkcji specjalnej. W
czerwcu 1953 r. powo³ano go na stanowisko g³ównego in¿yniera Fabryki Parowozów. W listopadzie 1954 powo³ano go na stanowisko zastêpcy dyrektora technicznego
Zak³adów HCP. Na tym stanowisku sprawowa³ nadzór nad
uruchamian¹ wtedy produkcj¹ uzbrojenia i czynnie uczestniczy³ w opanowywaniu i doskonaleniu procesów technologicznych, co pozwoli³o na szybkie uruchomienie produkcji seryjnej.
Za ca³oœæ swoich dotychczasowych osi¹gniêæ w
lipcu 1954 roku zosta³ odznaczony Z³otym Krzy¿em
Zas³ugi, a w 1955 roku Medalem 10-lecia Polski Ludowej
W dniu 15.11.1956 r. zosta³ powo³any na stanowisko dyrektora technicznego, któr¹ to funkcjê pe³ni³ do
grudnia 1965 r. Ju¿ pe³ni¹c obowi¹zki zastêpcy dyrektora
technicznego Zak³adów HCP w oparciu o studia tendencji
œwiatowych zda³ sobie sprawê, ¿e w œwietle wyraŸnej perspektywy elektryfikacji kolei i wprowadzania lokomotyw
spalinowych trzeba w istniej¹cej fabryce parowozów
rozpocz¹æ produkcjê zupe³nie innych wyrobów w miejsce
produkowanych od 1923 r. parowozów (wyprodukowano
ich w HCP ³¹cznie 2628 szt.). Dyrektor £ukomski bierze
wtedy czynny udzia³ w poszukiwaniach nowej dziedziny
produkcji. Szybko rozwijaj¹cy siê polski przemys³ stoczniowy rysowa³ siê wówczas jako potencjalny odbiorca
wykazuj¹cy rosn¹ce zapotrzebowanie na napêdy g³ówne
statków przy czym analiza œwiatowych tendencji rozwojowych si³owni okrêtowych pozwala³a prognozowaæ
szybki wzrost zastosowañ silników wysokoprê¿nych
napêdu g³ównego i dieslowskich agregatów pr¹dotwórczych.
Kiedy w 1956 r. Ministerstwo Przemys³u Maszynowego podjê³o ostateczn¹ decyzjê o produkcji w Polsce
silników napêdu g³ównego dla statków handlowych, firma
H. Cegielski dziêki wczeœniejszemu dok³adnemu rozpoznaniu stanu techniki w krajach Europy Zachodniej mia³a
ju¿ gotowe propozycje najkorzystniejszych dla Polski
licencji. W imieniu przemys³u Centrala Handlu Zagranicznego „Centromor” we wrzeœniu 1956 r. podpisa³a
umowê z szwajcarsk¹ firm¹ Gebrüder Sulzer A.G. na
silniki wysokoprê¿ne, których produkcjê uruchomiono
nastêpnie w HCP i w Zak³adach Urz¹dzeñ Technicznych
„Zgoda” Œwiêtoch³owice. Drug¹ umowê licencyjn¹ na
silniki okrêtowe napêdu g³ównego podpisano w 1959 r. z
duñsk¹ firm¹ Burmeister & Wain, a ich produkcjê uruchomiono w Stoczni Gdañskiej i nastêpnie w Zak³adach H.
Cegielski. Jak trafne by³y to analizy, prognozy i póŸniejsze
decyzje œwiadczy fakt, ¿e ju¿ w latach 70-tych Zak³ady
H. Cegielski sta³y siê najwiêkszym w Europie i czwartym
w œwiecie producentem silników okrêtowych napêdu
g³ównego.
Jednoczeœnie mgr in¿. £ukomski anga¿uje siê w
rozwój polskiej myœli technicznej pod jego kierownictwem rozpoczêto przygotowania do wykonania pro23

Jednoczeœnie sprawuje nadzór nad budow¹ i
wyposa¿eniem nowej Fabryki Silników Agregatowych i
Trakcyjnych do której w 1963 r. przeniesiono produkcjê
silników 4-suwowych z Fabryki Obrabiarek. Dba o rozwój
kadry in¿ynierskiej - kiedy obejmowa³ kierownicze stanowiska, w HCP pracowa³o 120 in¿ynierów, a w 1966 roku
by³o ich ponad 400. Pomaga³ w utworzeniu specjalizacji z
zakresu silników wysokoprê¿nych na Politechnice Poznañskiej, dziêki czemu rozpoczêto tam kszta³cenie kadry
dla potrzeb HCP. W 1957 r. powo³a³ wspólnie ze
Stowarzyszeniem In¿ynierów i Techników Mechaników
Polskich oraz Klubem Techniki i Racjonalizacji przy
Zak³adach H. Cegielski, miesiêcznik „Biuletyn Techniczny” i by³ jego redaktorem naczelnym do 1966 r.
Zainicjowa³ wyodrêbnienie z biuletynu tematyki silnikowej w postaci numerów specjalnych. Pierwszy z nich
w 1961 roku mia³ objêtoœæ 176 stron, drugi ukaza³ siê w
1962 roku, a od 1963 r. powsta³ pod jego kierownictwem
jako redaktora naczelnego odrêbny kwartalnik „Silniki
Spalinowe”. Po przejœciu do INOP-u, nadal utrzymywa³
kontakty z kwartalnikiem i publikowa³ w nim swoje
artyku³y. Ostatni z nich ukaza³ siê w numerze 4/1977 i by³o
to obszerne opracowanie dotycz¹ce ca³oœci problematyki
wytwarzania t³oków silników spalinowych ze stopów
aluminiowych metod¹ prasowania.
Wkrótce po podjêciu przeze mnie (tj. mgr. in¿.
Mariana Kopczyñskiego autora niniejszych wspomnieñ
przyp. redakcji) pracy w Fabryce Silników, dyr. £ukomski
w³¹czy³ mnie w 1959 roku do sk³adu kolegium redakcyjnego „Biuletynu Technicznego” jako redaktora zajmuj¹cego siê problematyk¹ silników wysokoprê¿nych.
Zarazi³ mnie przy tym swoim edytorskim entuzjazmem,
s³u¿y³ zawsze ¿yczliw¹ rad¹ i pomoc¹ szczególnie w
pierwszym okresie wspó³pracy. By³ zawsze niezmiernie
taktowny, przyjazny i opanowany w stosunku do swoich
redakcyjnych wspó³pracowników.
Pracuj¹c w latach 60-tych w Zjednoczeniu
TASKO mia³em z nim sta³e kontakty s³u¿bowe. W tym
okresie odby³em kilka wspólnych s³u¿bowych podró¿y
zagranicznych zwi¹zanych z produkcj¹ silników i analiz¹
tendencji rozwojowych w tej dziedzinie. Pozwoli³o mi to
bli¿ej poznaæ jego wszechstronne zainteresowania techniczne, ogromny zasób wiedzy teoretycznej i praktycznej
w dziedzinie procesów wytwórczych i konstrukcji silników
wysokoprê¿nych.
W latach 1963 - 73 zajmowa³ siê równie¿ prac¹
dydaktyczn¹ na Politechnice Poznañskiej. Jako starszy
wyk³adowca (przez jeden rok profesor kontraktowy)
prowadzi³ wyk³ady, prace przejœciowe i dyplomowe z
przedmiotu o nazwie „Technologia Silników Spalinowych”. Ju¿ w latach 1964 - 66 przygotowa³ 4-czêœciowy
skrypt z tego przedmiotu, który sta³ siê podstaw¹ wydania
w 1972 r. przez Wydawnictwa Komunikacji i £¹cznoœci
640-stronicowej ksi¹¿ki jego autorstwa pt. „Technologia
Spalinowych Silników Kolejowych i Okrêtowych” Jest
autorem 5 ksi¹¿ek i broszur oraz 29 oryginalnych artyku³ów w prasie technicznej, 30 streszczeñ z publikacji
zagranicznych i 5 t³umaczeñ. Cz³onkiem SIMP-u by³ od
1947 r. i przyczyni³ siê do rozwoju tej organizacji w HCP
otaczaj¹c j¹ szczególn¹ opiek¹ . By³ równie¿ rzeczoznawc¹
SIMP w zakresie technologii maszyn. W 1958 r. przyznano
mu Z³ot¹ Odznakê Honorow¹ NOT, a w 1959 Z³ot¹ Od-

znakê Honorow¹ SIMP. W latach 1960 - 61 przewodniczy³
Wojewódzkiemu Komitetowi Organizacyjnemu IV Kongresu Techników Polskich. W 1958 r. zostaje nagrodzony
Nagrod¹ Techniczn¹ Miasta Poznania za wybitne osi¹gniêcia w dziedzinie wynalazczoœci i racjonalizacji produkcji. Jest autorem 4 udoskonaleñ technicznych i 2
patentów.
Za szczególny wk³ad w dziedzinie uruchomienia
w HCP produkcji silników wysokoprê¿nych otrzymuje we
wrzeœniu 1961 r. Order Sztandaru Pracy II Klasy jedno z
najwy¿szych odznaczeñ pañstwowych jakie w tym czasie
przyznano pracownikowi HCP. W 1964 roku przyznano
mu odznakê honorow¹ „Za Zas³ugi w Rozwoju
Województwa Poznañskiego”. Po z³o¿eniu rezygnacji ze
stanowiska dyrektora technicznego w grudniu 1965 r. obj¹³
funkcjê asystenta dyrektora naczelnego d.s. doradztwa
technicznego.
Minister Przemys³u Ciê¿kiego dnia 13 wrzeœnia
1966 r. mianowa³ go dyrektorem naczelnym Centralnego
Laboratorium Obróbki Plastycznej (CLOP) w Poznaniu. W
1968 r. zosta³ mianowany samodzielnym pracownikiem
naukowo-badawczym. W grudniu 1969 r. powierzono mu
dodatkowo funkcjê zastêpcy dyrektora ds. naukowobadawczych Kombinatu Obrabiarek i Narzêdzi do Obróbki
Plastycznej „Ponar Plaso” w Warszawie, w której sk³ad
wszed³ równie¿ CLOP.
W 1971 r. przywrócono placówce rangê instytutu i
nazwê Instytut Obróbki Plastycznej (INOP). W 1973 r.
zosta³ powo³any na stanowisko docenta w INOP, a od
1976 r. pe³ni³ równie¿ funkcjê sekretarza naukowego
INOP. Centralne Laboratorium Obróbki Plastycznej
zawdziêcza mu swój dynamiczny rozwój. Po przejêciu w
1967 r. nowozbudowanego obiektu uda³o mu siê wyposa¿yæ go w nowoczesn¹ aparaturê i zacieœniæ wspó³pracê z
przemys³em i œrodowiskami naukowymi. W tym czasie
powrócili do pracy w CLOP doœwiadczeni i zas³u¿eni w
rozwoju placówki jej d³ugoletni pracownicy. CLOP jako
pierwszy w kraju oœrodek w 1970 r. przeszed³ na eksperyment gospodarczy w postaci partycypowania w efektach wdro¿eniowych, a na pocz¹tku 1971 r. wydzielono na
pe³en wewnêtrzny rozrachunek jego Zak³ad Doœwiadczalny. I tu dyr. £ukomski wykaza³ siê umiejêtnoœci¹ kierowania prac¹ zespo³ow¹ i rozwojem swoich wspó³pracowników, dziêki czemu INOP jest dzisiaj nadal wa¿nym w
kraju oœrodkiem naukowo-badawczym. Prezes Rady Ministrów mianowa³ go cz³onkiem Rady Nauki i Techniki.
Dzia³a³ równie¿ w innych organach spo³ecznych (Radzie
Spo³ecznej Politechniki Poznañskiej, Komisji G³ównej
Technologii Budowy Maszyn przy Komitecie Nauki i
Techniki, Sekcji Technicznej Komitetu Nagród Pañstwowych oraz Komisji G³ównej Projektowania i Wytwarzania Maszyn przy KNiT). Od 1969 r. by³ cz³onkiem Sekcji Przeróbki Hutniczej Komitetu Hutnictwa Polskiej Akademii Nauk. W tym okresie by³ wyró¿niony Odznak¹
Honorow¹ Miasta Poznania (1972 r.), Medalem 30-lecia
Polski Ludowej (1974 r.), oraz Z³ot¹ Odznak¹ za Zas³ugi
dla Rozwoju Przemys³u Maszynowego (1976 r.). W grudniu 1978 przeszed³ na emeryturê, nadal by³ jednak zatrudniony w INOP w niepe³nym wymiarze godzin, a od
1990 r. by³ redaktorem naczelnym czasopisma „Obróbka
Plastyczna”.
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Zmar³ w Poznaniu 9 sierpnia 1992 r. w wieku 83
lat. Pochowany zosta³ na cmentarzu Mi³ostowo, a przy
grobie ¿egna³a go ¿ona, córka, syn, wnuki i prawnuki, liczni przyjaciele i znajomi oraz delegacje by³ych wspó³pracowników z zak³adów H. Cegielski i Instytutu Obróbki
Plastycznej.
Zachowa³ siê w naszej pamiêci jako wysokiej
klasy specjalista o wszechstronnych zainteresowaniach,
cz³owiek prawy, uczciwy, szlachetny o wysokiej kulturze

osobistej, pracowity i jednoczeœnie skromny, który swoimi
trwa³ymi i znacz¹cymi osi¹gniêciami przyczyni³ siê do
rozwoju przemys³u i piœmiennictwa technicznego w
naszym kraju.
Mgr in¿. Marian Kopczyñski
Ko³o SIMP nr 15 Centrum Badawczo-Rozwojowe HCP

KRÓTKO... - POZNAÑ
Poznañski Wêze³ Kolejowy
wczoraj i dziœ

W

dniu 13 maja 2003 roku w Domu Technika w
Poznaniu, w ramach POZTECH 2003, odby³a
siê prezentacja publikacji „POZNAÑSKI
WÊZE£ KOLEJOWY WCZORAJ I DZIŒ”. Monografia
ta, autorstwa Roberta Kromy i Janusza Sosiñskiego wydana w formie albumu przedstawia historiê poznañ
skiej kolei od 1848 roku poczynaj¹c, na czasach
wspó³czesnych koñcz¹c. Interesuj¹cy tekst ilustrowany
jest niezwykle bogatymi materia³ami ikonograficznymi w
postaci rysunków, planów oraz fotografii archiwalnych i
wspó³czesnych. Album jest starannie opracowany i
prezentuje siê bardzo efektownie. Autorzy s¹dz¹, ¿e
monografia ta stanie siê interesuj¹c¹ lektur¹ tak dla
pokolenia starszego jak i m³odszego, któremu pozwoli
wkroczyæ wirtualnie w epokê swoich rodziców i dziadków,
co tym bardziej powinno zachêciæ zainteresowanych t¹
tematyk¹ do umieszczenia albumu w swych zbiorach
Bux

Robert Kroma, Artur Sosiñski
POZNAÑSKI WÊZE£ KOLEJOWY WCZORAJ I DZIŒ
Wydawca - H. CEGIELSKI POZNAñ S.A.
Wydanie przygotowane pod patronatem
Stowarzyszenia In¿ynierów i Techników
Mechaników Polskich Oddzia³ w Poznaniu
Format A4; stron 129; fotografii 239+5; rysunków 15+10
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Zebranie w Zamku SIMP w Rydzynie

T

radycyjnie ka¿dego roku szerokie
grono dzia³aczy poznañskiego
SIMP-u spotyka siê w Sali Balowej
Zamku SIMP w Rydzynie w celu odbycia
zebrania Zarz¹du Oddzia³u z udzia³em
przedstawicieli wszystkich jednostek
organizacyjnych, oraz zaproszonych goœci.
Wœród zaproszonych goœci byli: wiceprezes
fabryki H. Cegielski Andrzej Czarnecki,
dyrektor Zamku SIMP w Rydzynie Zdzis³aw
Moliñski, by³y dyrektor Zamku SIMP w
Rydzynie Feliks Zielnik, oraz przedstawiciele Oddzia³ów SIMP z Kalisza i
Leszna.
Zebranych powita³ Prezes Oddzia³u
SIMP w Poznaniu Piotr Janicki, który nastêpnie omówi³ przebieg i uchwa³y Nadzwyczajnego Walnego Zjazdu Delegatów SIMP
w Warszawie. Zjazd zosta³ zwo³any nagle, co
wymusi³o nowe rozporz¹dzenie Ministra
Gospodarki, Pracy i Polityki Spo³ecznej z
dnia 28 kwietnia 2003 r.( Dz. U. nr 89 poz.
828) daj¹ce prawo powo³ywania komisji
kwalifikacyjnych tylko przy stowarzyszeniach naukowo-technicznych, je¿eli statuty
tych stowarzyszeñ zawieraj¹ postanowienia
okreœlaj¹ce zakres wykonywanej dzia³alnoœci na rzecz gospodarki energetycznej. Wiêcej
informacji o Nadzwyczajnym Walnym ZjeŸdzie Delegatów SIMP znajduje siê na stronie
1 niniejszego biuletynu.
W trakcie zebrania mia³o miejsce
uroczyste wrêczenie przez prezesa Piotra
Janickiego dwóch certyfikatów rzeczoznawcy SIMP. Prelekcjê pod tytu³em „Zespo³y rezydencjonalno-folwarczne w Wielkopolsce” wyg³osi³a dr in¿. arch. Gra¿yna
Kodym-Kozaczko. Du¿ym zawodem dla
wielu uczestników zebrania by³ brak czêœci
artystycznej, do której zd¹¿yliœmy siê przyzwyczaiæ i któr¹ wielu kolegów wysoko
ocenia³o. Po zakoñczeniu czêœci oficjalnej w
Sali Balowej wszyscy uczestnicy zebrania
udali siê na tradycyjne spotkanie kole¿eñskie
przy ognisku. Towarzyskie rozmowy trwa³y
do godziny dwudziestej.

Zas³u¿eni dzia³acze SIMP

Dobry humor dominowa³

PJan

Kol. Ludwik Królas mówi³ o sukcesach ZOKIW
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XXIII Dni Techniki
POZTECH 2003
XXIII Poznañskie Dni Techniki POZTECH 2003 odby³y siê w dniach (7-23) maja 2003r. w Domu Technika NOT w
Poznaniu. Organizatorem by³a Komisja ds. Poznañskich Dni Techniki dzia³aj¹c¹ przy Radzie FSNT NOT w Poznaniu,
której przewodniczy wiceprezes Oddzia³u SIMP w Poznaniu kol. Roman D³ugi. Patronat nad imprezami POZTECH 2003
objêli przedstawiciele najwy¿szych w³adz Poznania i Wielkopolski. Oko³o 40 instytucji, zak³adów i szkó³ uczestniczy³o
czynnie w pracach przygotowawczych, oraz w imprezach przewidzianych programem. Zorganizowano blisko 80 spotkañ,
prezentacji, wycieczek, paneli dyskusyjnych i pikników. Najliczniej uczestniczy³a w imprezach m³odzie¿ szkól œrednich i
studenci oraz mieszkañcy Poznania i Wielkopolski.
Szczególnie du¿e zainteresowanie w pracach Komisji wykazali cz³onkowie O/SIMP w Poznaniu. Wyró¿niæ
nale¿y: Sekcjê Energetyczn¹, kol. Roberta Hoffê (cz³onek zarz¹du O/SIMP w Poznaniu), Andrzeja Wróblewskiego
(skarbnika O/SIMP w Poznaniu) oraz Ko³o nr 49 przy ZEC Poznañ. Dziêki inicjatywie wiceprezesa Zarz¹du O/SIMP w
Poznaniu kol. Jacka Mañczaka wydano ksi¹¿kê „Poznañski Wêze³ Kolejowy Wczoraj iDziœ”.
Cz³onkowie Oddzia³u SIMP w Poznaniu szczególnie aktywni byli w nastêpuj¹cych imprezach:
Festyn proekologiczny „ENERGIA”
Przewodniczy³ kol. Roman D³ugi prezes Sekcji Energetycznej O/SIMP w Poznaniu. Sekcja Energetyczna by³a
g³ównym organizatorem Festynu.
Panel popularno - naukowy „KOMUNIKACJA”
Prezentacja ksi¹¿ki pt. „Poznañski Wêze³ Kolejowy Wczoraj i Dziœ”. Ksi¹¿ka przygotowana pod patronatem
Stowarzyszenia In¿ynierów i Techników Mechaników Polskich Oddzia³ w Poznaniu z du¿ym zaanga¿owaniem
wiceprezesa Jacka Mañczaka.
Wycieczka na lotnisko wojskowe do Krzesin. Organizatorem by³ Oddzia³ SIMP w Poznaniu kol. Andrzej Wrób-lewski
(Skarbnik O/SIMP wPoznaniu)
Panel popularno - naukowy „Ekologia na co dzieñ”
Referat. „ Paliwa alternatywne dla energetyki” opracowa³ i wyg³osi³ kol. dr in¿. W³adys³awa Organisty z Sekcji
Energetycznej Oddzia³u SIMP w Poznaniu.
Europejska Majówka Rowerowa
„ Szlakiem producentów i dystrybutorów energii oraz us³ug komunalnych dla miasta Poznania wczoraj i dziœ”.
Komandorem rajdu by³ kol. Robert Hoffa - cz³onek Zarz¹du O/SIMP w Poznaniu.
Cz³onkowie i sympatycy SIMP brali
równie¿ czynny udzia³ w wielu innych imprezach
przewidzianych programem POZTECH 2003.
XXIII Poznañskie Dni Techniki POZTECH 2003
by³y okazj¹ do zaprezentowania stowarzyszenia
spo³eczeñstwu Poznania szczególnie m³odzie¿y
œrednich i wy¿szych szkó³ technicznych, któr¹
dobrze wykorzysta³ Oddzia³ SIMP w Poznaniu.
Pe³na informacja o Poznañskich Dniach
Techniki POZTECH 2003 znajduje siê na stronach
www.not.poznan.pl

Roman D³ugi
Wiceprzewodnicz¹cy O/ SIMP w Poznaniu
Przewodnicz¹cy Komisji POZTECH przy FSNT NOT Rada w
Poznaniu

Simpowcy na inauguracji "POZTECH 2003"
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Srebrny Jubileusz Ko³a SIMP przy ZEC-P S.A.
W dniu 20 lutego 2003 r. odby³o siê uroczyste zebranie z okazji 25-lecia ko³a zak³adowego SIMP przy Zespole
Elektrociep³owni Poznañskich. W zebraniu oprócz cz³onków ko³a i kadry in¿ynieryjno-technicznej uczestniczyli
zaproszeni goœcie wœród których by³ wiceprezes O/SIMP w Poznaniu Roman D³ugi, oraz dyrektor techniczny ZEC-P S.A.
Piotr Nowak. Program zebrania obejmowa³ referat okolicznoœciowy "25-lat ko³a nr 49", który wyg³osi³ d³ugoletni prezes
ko³a SIMP Konstanty Krygier. Ko³o SIMP za³o¿y³o 12 cz³onków i aktualnie z grupy inicjatywnej w kole pozostali:
Konstanty Krygier, Józef Krzak i Zbys³aw Rytter. Na przestrzeni 25 lat ko³o przechodzi³o ró¿ne etapy swojej dzia³alnoœci i
pe³ni³o ró¿ne zadania na terenie Zespo³u Elektrociep³owni Poznañskich. Kolejne okresy dzia³alnoœci ko³a SIMP mia³y
swoje pod³o¿e w przemianach spo³eczno-gospodarczych jakie w tym okresie zachodzi³y w kraju. W minionych dwudziestu
piêciu latach organizowano g³ównie odczyty techniczne poœwiêcone nowym technologiom w Energetyce i spotkania
towarzyskie integruj¹ce kadrê in¿ynieryjno-techniczn¹ naszej firmy. Do historii przesz³y ju¿ tradycyjne turnieje krêglarskie
organizowane razem z kolegami z SEP-u, które odbywa³y siê corocznie na krêgielni K.S. Energetyk przy Arenie.
Wspominaj¹c inicjatywy ko³a nie mo¿na zapomnieæ o wyjazdach technicznych do elektrowni Be³chatów, Turów, Po³aniec
oraz elektrowni wodnej na Solinie. Szczególnie interesuj¹cy by³ wyjazd do Instytutu Energii Atomowej (IEA) w Œwierku,
który zosta³ zorganizowany w 1986 roku. Wyjazd odby³ siê krótko po awarii w elektrowni atomowej w Czernobylu. Na
miejscu w IEA Œwierk uzyskaliœmy informacje dotycz¹ce perspektyw i zagro¿eñ energetyki atomowej. Wyjazd zakoñczy³
o odwiedzenie grobu ks. Jerzego Popie³uszki przy koœciele œw. Stanis³awa Kostki.
Na przestrzeni minionych 25 lat cz³onkowie naszego ko³a aktywnie uczestniczyli w pracach sekcji energetycznej
przy Zarz¹dzie Oddzia³u SIMP w Poznaniu. Wielu kolegów uzyska³o tytu³y wyk³adowców i rzeczoznawców SIMP. Za
swoj¹ aktywnoœæ Ko³o zosta³o wyró¿nione medalami 40-lecia SIMP i 50-lecia SIMP. Po okolicznoœciowym referacie
Konstantego Krygiera wyró¿niaj¹cym cz³onkom ko³a wrêczono Z³ot¹ lub Srebrn¹ Honorow¹ Odznakê SIMP. Mi³ym
akcentem by³o wrêczenie legitymacji SIMP nowym cz³onkom ko³a.
W drugiej czêœci spotkania do historii Energetyki nawi¹za³ w swoim referacie Roman Wojciechowski, który
omówi³ zapomniany epizod z kart Elektrociep³owni Garbary, a dotyczy³ on najwiêkszej w Europie turbiny promieniowej
firmy Stal o mocy 30MW. Uruchomienie turbozespo³u Stal-ASEA na terenie elektrowni Garbary nast¹pi³o 18 maja 1952
roku. Turbina mia³a wówczas oznaczenie ruchowe T4. Z turbin¹ wspó³pracowa³ generator o mocy 37,5 MVA oraz napiêciu
6,3kV. By³y to dwa generatory po obu stronach turbiny, które pracowa³y równolegle. Po uruchomieniu T4 ogólna moc
zainstalowana w elektrowni Garbary wzros³a do 65 MW. Turbina T4 by³a ³¹cznie w eksploatacji przez 25 lat. Decyzjê o jej
likwidacji podjêto w roku 1977, a g³ówn¹ przyczyn¹ by³y problemy z systemem ³opatkowym turbiny oraz brakiem dewiz na
zakup nowych wirników w Szwecji. Ostatnio czêsto mówi siê wœród cz³onków ko³a o przysz³oœci ECI Garbary. Nawi¹zywa³
do tej tematyki ostatni referat wyg³oszony przez Krzysztofa Jagodziñskiego „Blok parowo-gazowy w EC I ”, który dotyczy³
planów modernizacyjnych ECI. Przewidywane parametry techniczne nowego bloku parowo-gazowego to: moc
turbogeneratora 7,88MWe, wydajnoœæ cieplna kot³a 11,92MWt i moc turbozespo³u parowego 1,74MWe. Sprawnoœæ bloku
ma wynosiæ 83,9%. G³ówne elementy tego bloku to: turbogenerator gazowy, kocio³ odzysknicowy, turbozespó³ parowy,
stacja uzdatniania wody, generator awaryjny i instalacja doprowadzenia gazu. Jako podstawowe paliwo ma byæ stosowany
gaz GZ50. Realizacja projektu wymagaæ bêdzie jeszcze szeregu uzgodnieñ. Na zakoñczenie spotkania kol. Roman D³ugi
przedstawi³ plan imprez, które maj¹ siê odbyæ w trakcie 23 Poznañskich Dni Techniki (Poztech).
Obecny zarz¹d ko³a przedstawi³ aktualn¹ i planowan¹ dzia³alnoœæ, która zostanie ukierunkowana na: aktywny
udzia³ w seminariach organizowanych przez ZO SIMP, forum wymiany naukowo-technicznej, spotkania kole¿eñskie i
wspó³praca z kolegami
z SEP-u, propagowanie
tematyki rzeczoznawstwa, zagadnienia energetyki odnawialnej i
ekologii, energetyka w
UE, udzia³ w obchodach 100-lecia Energetyki Poznañskiej.
Uczestnicy spotkania
zaakceptowali propozycje dzia³añ przedstawionych przez Zarz¹d Ko³a SIMP i zadeklarowali
zaanga¿owanie w ich realizacje..
Roman Wojciechowski
Ko³o SIMP przy ZEC-P

Wyjazd techniczny do Instytutu Energii Atomowej w Œwierku
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