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Якщо ви думаєте, що вже все 
знаєте про Бериславський 
машинобудівний завод, то 
помиляєтесь. Чи відомо вам, 
чому від якості виготовленої 
заводчанами продукції 
залежить життя мільйонів 
людей? А що вражає нового 
працівника в перші дні 
роботи на заводі? Врешті, 
чи ви вже чули легенду про 
бериславського умільця? Якщо 
ні, то відірвіться від буденності, 
і переконайтеся, що все це 
відбувається прямо зараз, і не 
де-небудь, а в цеху дизельних 
агрегатів, екскурсію по якому 
провів для «Маяка» начальник 
цеху Михайло Іванов.

– Коли я прийшов працювати на завод у 
лютому минулого року, – почав розпо-
відь Михайло Миколайович, – то був 
вражений масштабами, технологіями, 
потужностями, якими володіє підпри-
ємство, рівнем складності виконуваних 
операцій, те, в якому порядку утриму-
ються верстати. І навіть така деталь, як 
стан туалетів, раковин, умивальників, 
їдальні – нібито дрібниці, але це дуже 
важливо, адже це наш побут. Мало де на 
підприємстві зустрінеш, щоб у цеху був 
зроблений ремонт туалету. Так само, 
як і їдальня, де дуже здивувала ціна та 
якість. Порадувало те, що є молодь, зна-
чить – є перспектива. З усього видно: 
про завод дбають, він важливий для 
власника.

Цех дизельних агрегатів, скорочено 
ЦДА, разом із механоскладальним – ви-
пускний. Тут виготовляють обладнання 
для буріння свердловин, запасні частини 
до дизельних моторів: вкладиші, криш-
ки, втулки, навісне обладнання, зокрема 
охолоджувачі. Частина цієї продукції по-
стачається на підприємства оборонної 
промисловості.

– У цеху працює 45 чоловік, плюс служ-
ба ВТК, робітники служби головного ме-
ханіка, електрик. Практично всі знають 

свою роботу, проробили багато років, 
відповідальні, один одного виручають – 
одним словом, молодці, – не приховуючи 
задоволення, говорить Михайло Іванов. 
– Майже всі володіють як мінімум двома 
професіями, а то й п’ятьома-шістьома. 
Хотілось би відмітити В’ячеслава Шлягу-
на – дуже грамотного і відповідального 
фрезерувальника, який уже довгий час 
працює на заводі. Має особисте клей-
мо, як іще три висококласні фахівці: то-
карі Сергій Олексенко, Михайло Сміян, 
Едуард Стегній. Їхнє клеймо – гарантія 
якості виготовлених ними деталей.

Майстер Віктор Рожков уточнив, що 
В’ячеслав Шлягун фрезерує втулки, 
вкладиші, в тому числі й для оборонної 
промисловості, виконує комплекс робіт, 
але фактично останні операції. Сергій 
Олексенко точить вкладиші, готує їх під 
заливку бабітом чи бронзою у термічній 
дільниці.

– Робота у них з нюансами – потрібна 
точність і чистота обробки, – зазначив 
Віктор Михайлович.

Велика відповідальність лежить і на 
операторах ЧПУ, яку очолює сумлінний 

працівник Микола Васильченко. Один із 
операторів, Сергій Фількін, поки ставив 
новий різець на верстат, розповів, що 
виконує всі токарні операції на таких де-
талях, як бурові коронки всіх видів, втул-
ки 15М, пробки, заглушки на кришках, 
вкладиші різних варіантів, працює на 
п’яти верстатах. 

Цех постійно освоює нову продукцію, 
одна з них – днище кришки циліндра, 
виготовлення якого із високоміцного ча-
вуну почали впроваджувати рік тому.

– Це дуже жорстка деталь у плані ви-
мог до якості, дотримання технології, 
безпеки експлуатації, – пояснив началь-
ник цеху. – Адже саме в цій деталі пра-
цює клапан при великих температурах. 
Довго ми з ним боролись: частково не 
виходило лиття, потім поки впровадили, 
поки побачили, як днище на двигун ста-
не, як себе поведе, яким буде приляган-
ня самого клапана. В результаті ми його 
впровадили, запустили – все працює. 
Виходить – молодці!

У виготовленні днища кришки цилін-
дра вирішальну роль зіграли, як зазна-
чив Михайло Іванов, «наша гордість, 
наші зіркові «Окуми» – суперсучасні 
оброблювальні центри з числовим про-
грамним керуванням однойменної япон-
ської фірми. За ними працюють Павло 
Грибовський, Володимир Чепурний та 
Анатолій Гнітецький, які позмінно об-
слуговують, крім трьох «Окум», ще два 
верстати з ЧПУ «Рязань». 

До речі, цікава історія, яку на заводі пе-
редають із уст в уста і яка вже стала ле-
гендою – про те, як Анатолій Гнітецький 
почав працювати на новому обладнанні. 
Одного разу заступник директора з ви-
робництва Роман Кириленко в розмові з 
Анатолієм згадав, що коли він свого часу 
працював токарем, то на універсальному 
верстаті виточував куб у кубі.

– Це легко, – відповів Анатолій, що був 
тоді оператором верстата з ЧПУ у меха-
носкладальному цеху.

– Добре, якщо зробиш – то підготуєш 
собі заміну, і ми тобі довіримо на «Окуму».

– Домовились.
Через деякий час Гнітецький показав 

куб, всередині якого було ще чотири 
кубики, один в одному, як у матрьошці. 
Вони рухалися, але не випадали.

– Анатолій сам створив програму і 
сам виготовив такий кубик, – розповів 
Роман Кириленко. – Він виконав свої 
зобов’язання, я виконав свої. Спочат-
ку його перевели налагоджувальником 
верстатів з ЧПУ, організували бригаду, 
яку він навчив працювати з такими вер-
статами, і зараз перейшов на «Окуму». 

– Щодо складних і жорстких у плані 
якості деталей, то їх у нашому цеху ви-
пускається багато, – розповів Михайло 
Іванов. – Наприклад, деякі охолоджувачі 
ми робимо від місяця до трьох: виготов-
ляємо секції, деталі, обробляємо кожну, 
приварюємо… Зокрема на охолоджувач 
ОНВ 10 000 йде велика кількість дета-
лей, латунна дошка, її досить непросто 
обробляти. Причому браку допустити 
не можна, тому над кожною деталлю в 
прямому значенні чаклуєш. Один із та-
ких добрих чаклунів – Сергій Школа, 
слюсар-складальник охолоджувачів.

– Сергій зараз вставляє направляючі 
клапана, потім коромисла – ціла епопея, 
– каже Віктор Рожков.

Цю епопею «пише» на дільниці зби-
рання дизельних агрегатів і слюсар-
збиральник Олександр Козлов:

– Я готую корпус охолоджувача до ви-
пробування повітрям: опускаю в ванну з 
водою і дивлюсь, щоб ніде не протікало, 
потім можна буде віддати на фарбуван-
ня до малярної дільниці, а після цього 
збирати: ставити шпильки і так далі – 
довгий процес. 

– Охолоджувачі ці йдуть на морські суд-
на, на тепловози, на дизельні агрегати, їх 
раніше приймали військовою прийомкою, 
– пояснює начальник цеху. – Зараз вона 
хоч і не військова, але все одно жорстка. 
Всі параметри повинні відповідати ГОС-
Там, кресленням, тому під час обробки 
випливає багато питань. Така сама ве-
лика відповідальність при виготовленні 
моторно-осьового вкладиша, який ста-
виться в районі колісної пари у тепловозів. 
Це одна із тих деталей, що в «Укрзаліз-
ниці» на постійному жорсткому контролі, 
бо особливо важлива в експлуатації, тому 
має бути особливо безпечна. Ми і їх ви-
пускаємо. Прагнемо працювати якісно, 
зробити більше. Всі віддаються роботі, 
всі молодці, всім велике спасибі. Бачите, 
скільки заготовок біля верстатів? Зараз у 
нас загрузка, ніхто не стоїть, люди працю-
ють, а це головне. 
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