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Беларускi кабель перадае энергію
беларускiм цягачам і аўтобусам,
расiйскiм квадрацыклам i снегаходам
Завод «Аўтапровад» — лiдар у Беларусi
па вытворчасцi i рэалiзацыi кабельных вырабаў.
Дырэктар ААТ «Шчучынскi завод «Аўтапровад» Андрэй
БЛАВАЦКI:
— Наш завод — адно з горадаўтваральных прадпрыемстваў.
Яго гiсторыя пачалася ў 1958 годзе са штатам 10 чалавек.
Цяпер тут больш за 470 супрацоўнiкаў. Прадпрыемства ўваходзiць у склад холдынга «Аўтакампаненты» i выпускае кабелi
i правады розных тыпаў i прызначэнняў, якiя запатрабаваны
на прамысловым рынку. За больш чым 60 гадоў завод вырабiў 600 тысяч тон прадукцыi. Гэта быў бы цягнiк даўжынёй
140 кiламетраў.

IНАВАЦЫI Ў ДАПАМОГУ
Цяпер завод «Аўтапровад» завяршае рэалiзацыю праекта па развiццi
кабельнай вытворчасцi, разлiчанага
на пяцiгодку. Асноўнай мэтай яго з'яўляецца асваенне новага для завода
кiрунку. Завадчане ўзважылi свае
магчымасцi i вырашылi, што здольны выпускаць iнавацыйную прадукцыю — цепластойкiя правады. Яны
могуць выкарыстоўвацца ў асяроддзi,
дзе тэмпература дасягае 200 градусаў,
напрыклад, у сталелiцейных цэхах, на
прадпрыемствах па вытворчасцi керамiкi, шкляных i цэментных заводах, у
аўтамабiльнай i авiяцыйнай прамысловасцi, суднабудаваннi, а таксама ў
саўнах, лазнях.
У рамках праекта набылi сучасную
iтальянскую лiнiю iзаляцыi крэмнiйарганiчнай гумай. Лiнiя дазваляе вырабляць не толькi цепластойкiя, але
i вогнестойкiя кабелi, якiя могуць працаваць ва ўмовах адкрытага агню да
трох гадзiн. Такiя кабелi карыстаюцца
вялiкiм попытам i ўжываюцца, акрамя
высокатэмпературных памяшканняў,
у будынках з масавым знаходжаннем
людзей. Дзякуючы гэтаму на заводзе
змаглi асвоiць дзясяткi марак установачных, мантажных, сiлавых кабеляў i
правадоў. З набыццём лiнii прадпрыемства скарацiла фiнансавыя выдаткi
на 15 % i змагло канкурыраваць з расiйскiмi кампанiямi.
— Сёлета мы завяршаем праект,
згодна з якiм павiнны былi купiць
50 адзiнак абсталявання. Мы набылi
больш, i яшчэ будзем дакупляць чатыры адзiнкi — iх стане 58. Усе тэндары праведзены, дамовы заключаны.
Мы асвоiлi iмпартазамяшчэнне, якое
выкарыстоўваецца ў вырабе нашых
газавых плiт, духавых шаф фiрмы «Гефест» i шчыльна працуем з Мiнскiм
заводам колавых цягачоў, пастаўляем
жгуты правадоў — мы адзiныя пастаўшчыкi гэтай прадукцыi, — расказаў
Андрэй Блавацкi.
Але не толькi на беларускiх вытворцаў завязана прадукцыя шчучынскага

«Аўтапровада». На Бранскiм мотавелазаводзе, якi выпускае квадрацыклы
i снегаходы, таксама запатрабаваны
беларускiя жгуты. Апроч таго, на заводзе працягваецца выпуск рэтражгу тоў для аў тамабiляў «Масквiч»,
«Жыгулi», «Чайка», «Волга», «Нiва»
i нават больш старых.
— Мы не адмовiлiся ад гэтай вытворчасцi, у нас засталася ўся нарматыўная дакументацыя, таму мы можам
па старых праектах пры ўзгадненнi
працягваць выпуск такiх вырабаў. I рэтражгуты маюць попыт на прасторах
СНД, — зазначае Андрэй Блавацкi. —
Цяпер модна ўзяць стары аўтамабiль,
адрэстаўрыраваць i выязджаць на iм,
удзельнiчаць у розных прабегах i выстаўках.
На сёння на заводзе асвоены выпуск больш чым 200 тысяч маркапамераў кабельных вырабаў з меднымi
i алюмiнiевымi жыламi ў iзаляцыi i абалонцы, неiзаляваных правадоў, а таксама шырокага асартыменту жгутоў.
Завод з'яўляецца лiдарам па выпуску
кабельнай прадукцыi i аўтатрактарных
жгутоў для машынабудаўнiчай i электратэхнiчнай прамысловасцi. Iнавацыi
дапамагаюць вытрымлiваць канкурэнцыю на ўнутраным i знешнiм рынках.

кiм палоне французскi афiцэр Шарль
дэ Голь, у далейшым вядомы генерал
i прэзiдэнт Францыi. Непадалёк ад будынка плануецца ўстанавiць скульптурную кампазiцыю. Сёння, вядома,
тут усё выглядае па-новаму.
Трэба сказаць, што на прадпрыемстве адбываецца ўвесь працэс вытворчасцi кабелю. А пачынаецца ён з
валачыльнага ўчастка, дзе вырабляюцца драты розных дыяметраў. За суткi магчыма зрабiць больш за 20 тон
меднага дроту.
Барыс Хурс паведамiў, што за
апошнiя гады ўчас так цалкам аднавiўся. Раней тут было больш за
60 адзiнак абсталявання, а цяпер з такiм аб'ёмам спраўляюцца 15 адзiнак
сучаснага. Новыя машыны вырабляюць да 16 дратоў адначасова, пры
гэтым выконваюць i некаторыя iншыя
функцыi. Адсюль медны i алюмiнiевы
дрот транспартуецца ў цэх мантажных правадоў на ўчастак скруткi, дзе
з асобных дратоў атрымлiваецца токаправодная жыла. Менавiта скрутка
надае вырабам гнуткасць i ўстойлiвасць. На гэтым жа ўчастку скруч-

АД ПIЛАРАМЫ
ДА ТЭХНАЛАГIЧНАГА
ПРАДПРЫЕМСТВА
Начальнiк тэхнiчнага аддзела Барыс Хурс знаёмiць з работай прадпрыемства непасрэдна на самой вытворчасцi. З адмiнiстрацыйнага будынка
накiроўваемся ў асноўныя вытворчыя
карпусы. Дарэчы, тэрыторыя завода
ў нейкiм сэнсе гiстарычная: у канцы
ХIХ стагоддзя тут знаходзiўся дрэваапрацоўчы завод князёў Друцкiх-Любецкiх, што мелi ў Шчучыне сваю рэзiдэнцыю. На заводзе нават асвоiлi выпуск
фанеры, якая выкарыстоўвалася ў
аэрапланах. Адзiн з былых будынкаў
дайшоў да нашага часу. Ён адметны
яшчэ i тым, што тут падчас Першай сусветнай вайны ўтрымлiваўся ў нямец-

Аплётка кабеля і правадоў
даручана Кацярыне
КАНДРАТОВІЧ.

ваюцца ў кабель iзаляваныя жылы.
Наступны — учас так накладання
пластмасавай iзаляцыi i абалонак.
На прадпрыемстве выкарыстоўваецца некалькi дзясяткаў розных марак
iзаляцыйных матэрыялаў. На адной
толькi лiнii магчыма зрабiць да 100 кiламетраў проваду за змену.
Да лей мы
наведалi ўчастак аплёткi. Тут
таксама ўбачылi
новае абсталяванне, у тым лiку
цэлы аплётачны
комплекс, набыты летась. Пасля
вытворчасцi вырабы праходзяць
выпрабаваннi
шля хам пе рамоткi i паступаюць на ўпакоўку,
Майстар цэха
аўтатрактарных камплектаў
дзе спецыяльныя
Ірына МІХАЛОВІЧ.
апараты склад-

Намеснік начальніка цэха Уладзімір БЛЮДНІК, майстар Наталья РУСЦЬ,
майстар Алена АГЕЛЬ.

ваюць iх у тэрмiчную плёнку. А далей — склад i спажывец.
Не змаглi мы пакiнуць без увагi i
цэх аўтатрактарных камплектаў, якi
знаходзiцца ў самым старым будынку прадпрыемства. Менавiта тут вырабляюцца жгуты правадоў для аўтатрактарнай тэхнiкi. Падчас наведвання
некалькi карабоў з прадукцыяй былi
падрыхтаваны для адпраўкi на лiдскi
завод «Нёман», дзе выпускаюць аўтобусы.
Увогуле прадукцыя «Аўтапровада» выкарыстоўваецца ў самых розных галiнах прамысловасцi. Без яе
не абысцiся ў машынабудаваннi пры
вытворчасцi станкоў, абсталявання,
легкавых i грузавых аўтамабiляў, сельскагаспадарчай тэхнiкi, пасажырскага
транспарту, будаўнiцтве. Гэта неабходны складнiк у энергетычнай галiне —
пры мантажы электрастанцый i электрасетак. Кабелi i правады патрэбны ў
бытавых электрапрыборах, для сувязi
i радыёфiкацыi.
Для рэалiзацыi ўсяго спектра кабельнай прадукцыi ў Шчучыне адкрыта фiрменная крама «Электрасвет».
Схемныя
жгуты, кабелі,
шнуры —
вырабы,
неабходныя
для многіх
відаў тэхнікі.
На ўчастку, дзе
збіраюць гэтую
прадукцыю, мы
сфатаграфавалі
вязальшчыцу
жгутоў Таццяну
ЧАРНЯЎКА
і начальніка
тэхаддзела
Барыса ХУРСА.

ТРЫМАЦЬ РУКУ НА ПУЛЬСЕ
Трэба сказаць, што «Аўтапровад»,
якi ствараўся ў савецкiя часы, быў адным з самых буйных прадпрыемстваў
дзяржаўнага значэння ў Шчучыне. Завод прызначаўся для выпуску аўтатрактарных дратоў. Вядома, былыя
цэхi цяжка параўнаць з сучаснай вытворчасцю: на змену ручной працы
прыйшла аўтаматыка.
З 2000-х пачалася, можна сказаць,
новая эра завода. Ён двойчы станавiўся лаўрэатам конкурсу «Найлепшыя тавары Рэспублiкi Беларусь»,
быў лаўрэатам прэмii Мiнiстэрства
прамысловасцi за дасягненнi ў галiне якасцi, стварэнне i ўкараненне
сiстэмы высокаэфектыўных метадаў
кiравання вытворчасцю. Яму неаднаразова была прысуджана прэмiя
ўрада Рэспублiкi Беларусь за дасягненнi ў галiне якасцi. «Аўтапровад»
быў удастоены занясення на рэспублiканскую Дошку гонару. Прадпрыемства — удзельнiк такiх розных выставак i форумаў, як Cabex, Energy Expo,
«Нафта i Газ», Еўраазiяцкi прамысловы форум.
Можна сказаць, што часцiнку сваёй працы ўносiў у росквiт завода i яго
сённяшнi кiраўнiк Андрэй Блавацкi,
якi прыйшоў на завод якраз у 2000 годзе i пачынаў сваю працоўную кар'еру
апрасоўшчыкам правадоў. У 2016 годзе ён быў прызначаны дырэктарам
прадпрыемства. Андрэй Баляслававiч
расказаў, што нядаўна завочна закончыў Санкт-Пецярбургскi полiтэхнiчны ўнiверсiтэт iмя Пятра Вялiкага па
спецыяльнасцi «Электраэнергетыка
i электратэхнiка». Пакуль атрымаць
прафесiю кабельшчыка можна толькi
за межамi краiны.

САЦЫЯЛЬНЫ ПАКЕТ ГАРАНТАВАНЫ...
Калектыўны дагавор завода забяспечвае i сацыяльную абарону работнiкаў. I тут важную ролю адыгрывае жыллё. Як расказала намеснiк
дырэктара па iдэалагiчнай рабоце ААТ «Шчучынскi завод «Аўтапровад» Таццяна СIНКЕВIЧ, спецыялiсты прадпрыемства могуць карыстацца iнтэрнатам. Гэта пяцiпавярховы будынак на 80 блокаў.
На прадпрыемстве ёсць свая сталоўка на 70 месцаў. Акрамя гэтага,
тыя, хто працуе ў небяспечных умовах, атрымлiваюць спецхарчаванне.
Кантроль стану здароўя забяспечвае заводскi медпункт. Тут працуюць
урач-тэрапеўт i дзве медсястры, ёсць кабiнет стаматолага. Для сваiх
работнiкаў i iх дзяцей да 18 гадоў паслугi бясплатныя. Усе работнiкi
завода застрахаваны — яны могуць бясплатна абслугоўвацца ў любой
дзяржаўнай клiнiцы рэспублiкi i атрымлiваюць 90 рублёў у год на медыцынскiя прэпараты.
Важныя падзеi ў жыццi работнiкаў завода адзначаюцца яшчэ i матэрыяльнай дапамогай. Асобная падтрымка — шматдзетным сем'ям. Сем'i,
дзе ёсць школьнiкi, атрымлiваюць дапамогу ў пачатку навучальнага года,
а бацькi дзяцей-выдатнiкаў заахвочваюцца дадаткова. Прадпрыемства
набывае пуцёўкi для аздараўлення дзяцей у летнiках, бацькоўскi ўнёсак
складае 10 % ад iх кошту.
У завода ёсць свая гасцiнiца з прыгожай назвай «Паўлiнка», якая
знаходзiцца ў цэнтры горада. Тут наведвальнiкам прапануюць адна-,
двух- i трохмесныя нумары.
УНП 500017371.

«КАМЕНСКАЕ» — ДЛЯ БАДЗЁРАСЦI I АДПАЧЫНКУ
Завод мае сваю базу адпачынку. Гэта паляўнiча-рыбалоўная гаспадарка «Каменскае», што ў вёсцы Шчукi. Тут рады ўсiм гасцям.
У аграсядзiбным комплексе ёсць памяшканнi з дзвюма банкетнымi
заламi для правядзення мерапрыемстваў рознага ўзроўню, домiкi
эканом-класа, катэджы з двума i трыма пакоямi, кухняй. Руплiвыя
гаспадары не забылiся i пра аматараў лазнi — ёсць i парылка, i басейн, можна згуляць у бiльярд цi сабрацца разам на караоке. Ёсць
пляцоўкi для валейбола, футбола, тэнiса, дзiцячая пляцоўка. Для
паляўнiчых выдзелены ўгоддзi плошчай 12,7 гектара. На возеры ў
вёсцы Каменка можна цудоўна парыбачыць. Адна з «фiшак» комплексу — мiнi-заапарк. А яшчэ тут прапануюць незабыўны шпацыр на
конях, прычым як вярхом, так i на брычцы.
Перад тым як завiтаць на базу, можна азнаёмiцца з фотаздымкамi на сайце: www.kamenskoe.by i нават прайсцi вiртуальны тур у
3D-фармаце.

