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SAMOKSZTA£CENIA W ŒWIETLE W£ASNYCH
DOŒWIADCZEÑ ZAWODOWYCH

Swoj¹ pracê zawodow¹ z perspektywy czasu oceniam jako
owocn¹, w tym sensie, ¿e wymusza³a ona permanentne, do-
g³êbne poszerzanie tej wiedzy, któr¹ naby³em na uczelni tylko
w pewnym ogólnym zarysie. Ju¿ na pocz¹tku pracy zawo-
dowej, któr¹ rozpocz¹³em w 1960 r. w zak³adach HCP - w fa-
bryce obrabiarek na stanowisku konstruktora, musia³em
dog³êbnie zapoznaæ siê z dostêpn¹ wówczas wiedz¹ dotycz¹c¹
konstrukcji i technologii kó³ zêbatych, gdy¿ moim zadaniem
by³o, na podstawie wyeksploatowanych, b¹dŸ awaryjnie zni-
szczonych, obrabiarkowych kó³ zêbatych, konstrukcyjne ich
odtworzenie. Trudnoœæ odtworzenia polega³a na tym, ¿e ko³a
by³y korygowane, a modu³y najczêœciej calowe. Wiod¹cym
oœrodkiem w dziedzinie konstrukcji kó³ zêbatych by³a
wówczas Politechnika Gliwicka, gdzie wielokrotnie ucze-
stniczy³em w konferencjach naukowych oraz korzysta³em
praktycznie z aktualnych wyników badañ.

W 1962 r. rozpocz¹³em pracê w PIMR, w biurze
konstrukcyjnym, zatrudniaj¹cym wówczas oko³o 40 osób,
wœród których znajdowali siê wybitni konstruktorzy, ci którzy
swoje kariery zawodowe rozpoczêli w przedwojennym
Centralnym Oœrodku Przemys³owym, zw³aszcza w przemyœle
zbrojeniowym, i którzy przenieœli do PIMR wypracowane
i sprawdzone sposoby opracowywania poprawnych konstru-
kcji. W tym miejscu chcia³bym temu ju¿ nie¿yj¹cemu
pokoleniu wyraziæ wdziêcznoœæ za ¿yczliwe i kole¿eñskie
potraktowanie ówczesnych m³odych oraz - co najwa¿niejsze -
nauczenie zasad poprawnego konstruowania i dzia³ania na
podstawie logicznych wniosków.

W latach 1960. zasadnicz¹ si³¹ poci¹gow¹ w krajowym
rolnictwie by³ jeszcze zaprzêg konny, ale w³aœnie wtedy
nast¹pi³ pocz¹tek uprzemys³owienia naszego rolnictwa.
Wiod¹c¹ rolê w tym dziele spe³ni³ i w dalszym ci¹gu spe³nia
Przemys³owy Instytut Maszyn Rolniczych. Ka¿da nowa
maszyna czy urz¹dzenie rolnicze, sprawdzone pod wzglêdem
konstrukcyjnym i eksploatacyjnym, by³y natychmiast
wdra¿ane do produkcji, co dawa³o konstruktorom du¿e
mo¿liwoœci rozwoju zawodowego, pod warunkiem wykazania
siê twórcz¹ inicjatyw¹. Skorzysta³em z warunków utworzo-
nych przez PIMR swoim konstruktorom, lecz nie by³oby to
mo¿liwe bez permanentnego, indywidualnego dokszta³cania
siê oraz pog³êbiania wiedzy w ramach studiów podyplo-
mowych w Politechnice Poznañskiej.

Samokszta³cenie polega³o na studiowaniu licznych nowo-
œci literaturowych ukazuj¹cych siê wówczas w ksiêgarniach
technicznych i dotycz¹cych przede wszystkim budowy maszyn
roboczych, ze szczególnym uwzglêdnieniem uk³adów
hydraulicznych.

W maszynach rolniczych projektowanych i produkowa-
nych w latach 1960. i 1970. uk³ady napêdowe by³y oparte
przede wszystkim o rozbudowane przek³adnie ³añcuchowe,
komplikuj¹ce konstrukcjê i przyczyniaj¹ce siê do licznych

awarii w trakcie eksploatacji, spowodowanych znamiennym
dla maszyn rolniczych stochastycznym charakterem obci¹¿eñ.
Te niedogodnoœci w przekazywaniu mocy usunê³y i usprawni³y
si³owe uk³ady hydrauliczne, które obecnie wyeliminowa³y
przek³adnie ³añcuchowe prawie we wszystkich maszynach
rolniczych. Proces „hydraulizacji” maszyn postêpowa³ w ko-
lejnych latach systematycznie, i wymaga³ od konstruktora
opanowania nowej dziedziny wiedzy i umiejêtnoœci, zw³aszcza
¿e oferowane przez producentów elementy uk³adów
hydraulicznych, d¹¿¹c do automatyzacji procesu sterowania
prac¹ maszyny roboczej, zaczê³y siê charakteryzowaæ
znacznym stopniem z³o¿onoœci.

Obecnie przebieg wdro¿enia nowego wyrobu w PIMR jest
roz³o¿ony na kilka etapów, takich jak: za³o¿enia konstrukcyjne,
opracowanie dokumentacji, wykonanie prototypu, badania
weryfikacyjne oraz naniesienie poprawek i zmian w doku-
mentacji po badaniach. Ta, sprawdzona w praktyce, procedura
niezwykle sprzyja rozwojowi zawodowemu konstruktora,
przez jego w³¹czenie do aktywnej dzia³alnoœci, w co najmniej
trzech ostatnich etapach. Wieloetapowe uczestnictwo konstru-
ktora w procesie wdro¿enia umo¿liwia doœwiadczaln¹ wery-
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fikacjê doraŸnych rozwi¹zañ oraz powiêkszanie zasobu do-
œwiadczeñ konstrukcyjnych i technologicznych, zw³aszcza
w trakcie sprawowanych dozorów technicznych przy budowie
prototypu i serii informacyjnej.

Nowe narzêdzia pracy, powi¹zane z ww. procedur¹,
przynios³y w efekcie polepszenie jakoœci opracowywanych
dokumentacji, co w konsekwencji przyczyni³o siê do
polepszenia jakoœci i niezawodnoœci gotowego wyrobu. Dziêki
zaawansowanym programom 3D konstruktor mo¿e
weryfikowaæ swoje rozwi¹zania ju¿ w trakcie projektowania,
nie tylko sprawdzaj¹c model w wirtualnej przestrzeni, ale
równie¿ przeprowadzaj¹c symulacje pracy mechanizmów
danej maszyny oraz przyk³adowo zachowania strumienia
przep³ywaj¹cej biologicznej materii w uk³adzie kinema-
tycznym projektowanej maszyny.

Pojawienie siê w latach 90. ubieg³ego wieku nowych kom-
puterowych narzêdzi pracy, wymusi³o na konstruktorach
radykalne, wrêcz rewolucyjne, zmiany w sposobie myœlenia
i metodach konstruowania, a przede wszystkim zmusi³o do
przyswojenia programów nie tylko przeznaczonych do opraco-
wania dokumentacji, ale równie¿ umo¿liwiaj¹cych przepro-
wadzenie in¿ynierskich analiz, zw³aszcza w konstrukcjach
statycznie niewyznaczalnych, które dotychczas projektowano
na podstawie tylko ogólnych zasad, bez mo¿liwoœci matema-
tycznej weryfikacji wytrzyma³oœciowej.

Dostosowanie siê do nowych narzêdzi zmusi³o konstrukto-
rów, chc¹cych kontynuowaæ pracê zawodow¹ w nowych
warunkach, do dalszego samokszta³cenia i koniecznoœci
uczestniczenia w specjalistycznych szkoleniach, organizo-
wanych pocz¹tkowo przez dealerów zaawansowanych
programów komputerowych, a nastêpnie przez naszego
pracodawcê - PIMR, który organizuje cykle wyk³adów i konfe-
rencji naukowych, maj¹cych charakter profesjonalnego szko-
lenia, gdzie dodatkowo w trakcie dyskusji konfrontuje siê
i weryfikuje swoje doœwiadczenia z doœwiadczeniami innych
oœrodków badawczo-rozwojowych.

W zakres permanentnego dokszta³cania siê in¿ynierów
w³¹czy³o siê nasze Ko³o Zak³adowe SIMP, które na kolejne
zebrania i ró¿norakie imprezy o charakterze otwartym zaprasza
wybitnych specjalistów do wyg³aszania referatów. Ten sta³y
punkt w programach zebrañ gromadzi nie tylko cz³onków
Ko³a, ale - ze wzglêdu na noœnoœæ i poziom przekazywanych
naukowych informacji - szerokie grono pracowników nie
zrzeszonych. W referatach tych przewijaj¹ siê m.in. tematy
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zwi¹zane z aktualnymi tendencjami w rozwoju konstrukcji
maszyn roboczych. Opracowywane s¹ one na podstawie
obserwacji obiektów prezentowanych na szeregu europejskich
wystaw i dostêpnej literatury. Podejmuje siê tak¿e tematy
futurystyczne, dotycz¹ce prawdopodobnych kierunków
rozwoju techniki rolniczej w najbli¿szych dziesi¹tkach lat.
Kolejnym, samokszta³ceniowym tematem poruszanym na
naszych zebraniach jest etyka in¿yniera, zw³aszcza problem
ujawniaj¹cych siê dylematów nie tylko w trakcie projektowa-
nia, ale równie¿ przy kierowaniu zespo³ami ludzkimi.

Cz³onkowie naszego Ko³a, którzy stanowi¹ prawie 40%
ogólnej liczby pracowników PIMR, w swojej dzia³alnoœci
zawodowej stawiaj¹ bardzo silny akcent na jakoœæ i ewentualn¹
póŸniejsz¹ konkurencyjnoœæ projektowanego wyrobu, wycho-
dz¹c z za³o¿enia, ¿e zasadnicz¹ przyczyn¹ bankructw krajo-
wych zak³adów jest brak w danej chwili atrakcyjnego i inno-
wacyjnego wyrobu, który nale¿a³oby wprowadziæ na rynek
w celu zaspokojenia konkretnej potrzeby.

Dobra jakoœæ wyrobów wp³ywa bezpoœrednio na niski po-
ziom krajowego bezrobocia, a polscy producenci maszyn
i urz¹dzeñ rolniczych odnosz¹ sukcesy na rynkach, szczególnie
europejskich, sprzedaj¹c znaczn¹ liczbê innowacyjnych
maszyn wysokiej jakoœci.

Ponad 66-letnia dzia³alnoœæ PIMR, który prac¹ kolejnych
pokoleñ konstruktorów przyczyni³ siê w sposób decyduj¹cy do
uprzemys³owienia naszego rolnictwa, sprawi³a ¿e obecnie
przemys³ maszyn rolniczych jest jednym z najlepiej
rozwiniêtych w naszym kraju, czego miar¹ jest wzrost eksportu
- blisko 50% produkcji maszyn rolniczych eksportuje siê.

Krajowi producenci sprzêtu rolniczego, którzy odnieœli
sukcesy na rynkach miêdzynarodowych, nie posiadaj¹ takich
funduszy, które umo¿liwia³yby finansowanie dzia³alnoœci
naukowo-badawczej, maj¹cej na celu wypromowanie
innowacyjnych wyrobów w zasiêgu globalnym i dlatego musz¹
korzystaæ z mizernych œrodków pomocowych, znajduj¹cych
siê w gestii Pañstwa. Szkoda, ¿e na ten cel nie zosta³y, chocia¿
czêœciowo, spo¿ytkowane gargantuiczne œrodki unijne, które
przeznaczone zosta³y na inne cele, nie zarabiaj¹ce na siebie.
Krajowi producenci, z wy¿ej wymienionych przyczyn, nie s¹
w stanie wype³niæ luki w produkcji maszyn rolniczych
samobie¿nych, które obecnie zaczynaj¹ dominowaæ w euro-
pejskim rolnictwie towarowym. Tê lukê wype³ni³y ju¿ ponad-
narodowe koncerny.
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