
На па чат ку — ка рот кае (з улі кам 
яго за ня тас ці) ін тэр в’ю з ды рэк та рам 
дзяр жаў на га прад пры ем ства «Ко-
нус», лаў рэ а там прэ міі «Кі раў нік 
го да — 2019. Элі та на цы я наль най 
эка но мі кі» Анд рэ ем Жа мой да.

— Ство ра нае з іні цы я ты вы На цы я-

 наль най ака дэ міі на вук як ім парт а-
за мя шчаль нае, на ша прад пры ем-
ства і пра цуе ў цес ным кан так це з 
ака дэ міч най і га лі но вай на ву кай. Мы 
ад чу валь ныя да ўся го но ва га, што 
да зва ляе па ста ян на ўдас ка наль ваць 
вы твор часць. Ле тась за мя ні лі асноў-
ны вы твор чы ву зел, што ад пра ца ваў 
свой тэр мін, — гі ганц кую ван ну, дзе 
ад бы ва ец ца пра цэс ацын ка ван ня, па-
ста ві лі но вую і ад на ча со ва ўдас ка на-
лі лі сіс тэ му яе га за ва га аба грэ ву, гэ-
та па доў жыць тэр мін служ бы ван ны. 
А хут ка ад бу дзец ца і ўвод ван ны па-
сі ва цыі, якая аба ро ніць на шу пра дук-
цыю ад «бе лай ір жы» пры пра цяг лым 
за хоў ван ні га то вых вы ра баў. 

Бу дзе па бу да ва ны но вы цэх, што 
дасць маг чы масць па шы рыць на-
менк ла ту ру пра дук цыі для ацын ка-
ван ня. Сён ня за вод 
зай ма ец ца аба ро най 

ад ка ро зіі пе ра важ-

на буй на га ба рыт ных 

і даў га мер ных кан-

струк цый, да рож ных 

ад бой ні каў, мач таў 

асвят лен ня, ка бе ле-

ня су чых сіс тэм, вы ра-

баў з тон ка ліс та во га 

ме та лу. На шы па слу гі 

ма юць па пу ляр насць і 

ся род на сель ніц тва, 

лю дзі вя зуць цын ка-

ваць дэ та лі цяп ліц, ме-

та ліч ныя ва ро ты, пла ты 

і гэ так да лей, ча му мы 

толь кі ра ды і за пра ша-

ем да ся бе.

Па вы ні ках 2016 

го да за вод уз на га ро-

джа ны Прэ мі яй ура да ў га лі не якас ці, 

пад крэс ліў Анд рэй Пят ро віч, а так-

са ма двой чы стаў пе ра мож цам кон-

кур су «Най леп шыя та ва ры Рэс пуб лі кі 

Бе ла русь». Ка лек тыў за не се ны на 

Дош ку го на ру На цы я наль най ака-

дэ міі на вук Бе ла ру сі. Не вы пад ко ва 

най блі жэй шыя перс пек ты вы раз віц-

ця га ра ча га цын ка ван ня ў Рэс пуб лі цы 
Бе ла русь, Ра сіі і Еў ро пе бы лі зу сім 
ня даў на аб мер ка ва ны ме на ві та ў Лі-
дзе — на ба зе «Ко ну са» пра ве дзе на 
ці ка вая між на род ная кан фе рэн цыя. 
Мы змаг лі са брац ца за ад ным ста-
лом з за каз чы ка мі, з за меж ны мі вы-
твор ца мі лі ній га ра ча га ацын ка ван ня, 
па ка заць сваю вы твор часць вы со-
кім пра фе сі я на лам з Між на род най 
аса цы я цыі ацын коў шчы каў Еў ро пы. 
Уся го ў кан фе рэн цыі ўзя лі ўдзел 
прад стаў ні кі дзесяці кра ін. У рам ках 
двух дзён най су стрэ чы кан крэт на да-

ПАДАРЫЦЕ САБЕ 
50 ГАДОЎ 

СПАКОЙНАГА ЖЫЦЦЯ
Пра гэтае ўнікальнае прадпрыемства мы пішам не 

ўпершыню. Адна з публікацый называлася, наколькі 

памятаю, “Металургі з Даліны”, бо завод гарачага 

цынкавання пабудаваны на ўскрайку Ліды побач з 

вёскай Даліна. Буйны індустрыяльны цэнтр імкліва 

развіваецца, і зараз прадпрыемства ўвайшло ў 

гарадскую рысу, у яго з’явіўся гарадскі адрас – вуліца 

Заводская, 5. Наогул, навінаў за апошні час тут 

сабралася цэлы мех, у тым ліку міжнароднага кшталту.  

мо ві лі ся пра да лей шае па шы рэн не 
су пра цоў ніц тва з парт нё ра мі.

Усе сцягі – у госці
Тэ ма кан фе рэн цыі, пра вя дзен нем 

якой за вад ча не змаг лі пры цяг нуць 
ува гу да пы тан няў га ра ча га цын ка-

ван ня на ўзроў ні кра і ны, 
атры ма ла сваё раз віц-
цё ў на шых гу тар ках са 
спе цы я ліс та мі за во да. 
Су пра цоў ні кі ад дзе ла 

ні, з вы ка ры стан нем са мых пе ра да-
вых тэх на ло гій.

Па ка заль ная ў гэ тым сэн се гу-
тар ка ад бы ла ся з Кі ры лам 
СА РО КІ НЫМ, га лоў ным 
тэх но ла гам.

— Пе ра ва га га ра ча га 
ацын ка ван ня ў тым, што 
ў ад роз нен не ад ла ка-
фар ба вых па крыц цяў на 
па верх ні ме та лу ўтва ра ец-
ца жа ле за-цын ка вы сплаў, 

інакш ка жу чы, цынк ука-
ра ня ец ца ў верх нія слаі жа-
ле за і ад бы ва ец ца ка тод ная аба-
ро на ме та лу. Дзя ку ю чы гэ та му 
тэр мін служ бы вы ра бу з жа ле за 
без утва рэн ня ка ро зіі да ся гае 50 
га доў! І ад на з га лоў ных пе ра ваг 
ме та ду — па крыц цё не трэ ба па-
ста ян на аб наў ляць, у ад роз нен не 
ад фар баў.

Ме тад леп шы яшчэ і тым, што 
ка лі ў пра цэ се экс плу а та цыі цын-
ка вае па крыц цё атры ма ла па шко-
джан не, то ак сі да кар ба нат ная 
плён ка рас паў сю дзіц ца на гэ тае 
мес ца, і ка ро зія не пой дзе да лей. 
Вы пы та е це ся, ча му для аба ро ны 

вы бра ны ме на ві та цынк? У элект ра-
хі міч ным ра дзе цынк ста іць ля вей за 
жа ле за, а гэ та азна чае, што ён больш 
ак тыў ны да ва да ро ду, чым жа ле за. І 
па куль по бач ёсць цынк і ён ся бе не 
зрас хо да ваў, ва да род не ўсту пае ў рэ-
ак цыю з са мім жа ле зам, яго акіс лен ня 
не ад бы ва ец ца. Да та го ж у па раў на-
нні з ін шы мі ме та ла мі цынк тан ней шы, 
а каб яго ра за грэць, не па трэб ны та кія 
вы со кія тэм пе ра ту ры, як для ін шых 
ме та лаў.

— За апош ні час неш та ўдас ка-
наль ва ла ся ў тэх на ло гі ях?

— Тэх на ло гіі ўдас ка наль ва юц ца 
па ста ян на. Ска жам, ка лі ра ней га ра-

Так са ма ро біц ца ле-
гі ра ван не ні ке лем, ка лі 

су стра ка юц ца ста лі з 
вы со кім утры ман-

нем крэм нію, 
што ўплы вае 
на таў шчы ню 
па крыц ця. Важ на, каб яна 
не бы ла за над та вя лі кая, 
інакш па крыц цё атрым лі-

ва ец ца крох кае, па чы нае 
ад слой вац ца.

На на ступ ны год, які не за 
га ра мі, пла ну ец ца ўвод ван ны 

па сі ва цыі. Справа ў тым, што пас-
ля цын ка ван ня пры за хоў ван ні вы-
ра баў на ад кры тым па вет ры цынк 
час та па кры ва ец ца ак сід най плён-
кай і кры ху цям нее. З ука ра нен нем 
но вай тэх на ла гіч най апе ра цыі ўслед 
за цын ка ван нем вы ра бы апы нуц ца ў 
па сі ву ю чым рас тво ры, што аба ро ніць 
іх па верх ню ад акіс лен ня. Зноў жа, 
знач на вый грае та вар ны вы гляд.

Статыстыка ведае ўсё
Эка на міч ны склад нік ра бо ты 

ка лек ты ву мы па пра сі лі рас крыць 
на чаль ні ка пла на ва-эка на міч на-
га ад дзе ла Ге на дзя ВАЙ ЦЮШ-
КЕ ВІ ЧА.

— Уся го за 10 ме ся цаў за вод 
ацын ка ваў 25 ты сяч 247 тон. А за раз 
(мы су стра ка лі ся 3 снеж ня. — Аўт.) 
ужо ёсць 27 з па ло вай. Маг чы ма, 
да кан ца го да трыц цаць не на-
бя рэц ца, але ўсё ж бу дзе не дзе 
29 500. Не ка лі лі чы ла ся, што на-
блі зіц ца да 30 ты сяч тон, а гэ та 
пра ект ная ма гут насць, мы не змо-

жам ні ко лі, бо за вод бу да ваў ся 

для ацын ка ван ня буй на га ба рыт ных 

дэ та ляў. Але ку ды ж па дзе неш ся ад 

дроб ных, ка лі за каз чы кі іх вя зуць, 

а ў пры ват ні ка яны пе ра ва жа юць? 

Ха рак тэр ны прык лад — гас па да ры 

цяп ліц з брэсц ка га Па лес ся. Яны лю-

дзі твор чыя, пра лі чы лі, што стой кі і 

ін шыя кам плек ту ю чыя для цяп ліц і 

пар ні коў бу дуць слу жыць ім веч на 

пас ля ацын ка ван ня. Па ўлас ным во-

пы це ве даю, што да стат ко ва бы ло 

адзін раз апра ца ваць плот, і ён ста іць 

са бе аж з 2013 го да, а су се дзі па фар-

ба ва лі свой за гэ ты час не ад ной чы. 

Так што агу лам за дзе сяць ме ся цаў 

толь кі дроб ных дэ та ляў на бра ла ся 

дзве з па ло вай ты ся чы тон, кож ная 

менш за кі ла грам ва гой. Увесь гэ ты 

год, па чы на ю чы са сту дзе ня, пра ца-

ва лі і су бо ты, і ня дзе лі ў тры зме ны.

«Цынкуй, альбо страціш»
У на чаль ні ка ад дзе ла мар ке-

тын гу Сяр гея БУ РА КЕ ВІ ЧА 
тым не менш удак лад ня-
ем, хто ка го шу кае — «вы 
рын кі ці ры нак вас?»

— Мы зай ма ем ся по шу-
ка мі рын ку па ста ян на і да-
во лі ак тыў на, гэ та зра зу ме-
ла: на ву лі цы ХХІ ста год дзе. 
На ладж ва ем аса біс тыя ста сун кі 
з клі ен та мі, па езд кі ў дзе ла выя ка-
ман дзі роў кі, бя ром удзел у вы стаў-
ках, ва ўсіх ме ра пры ем ствах, якія 
пра вод зяц ца па лі ніі абл вы кан ка ма 
і рай вы кан ка ма ці ка лі іх ар га ні зу юць 
наш ака дэ міч ны на ву ко ва-прак тыч ны 
цэнтр па ме ха ні за цыі сель скай гас па-
дар кі і са ма На цы я наль ная ака дэ мія 

на вук. За пра ша ем маг чы мых парт-
нё раў да ся бе на прад пры ем ства. 
Пра во дзім се мі на ры і кан фе рэн цыі, 
звя за ныя з па слу га мі га ра ча га цын-
ка ван ня.

Па слу гі аказ ва ем за каз чы кам як з 
Бе ла ру сі, так і з Ра сіі, ін шых еў ра пей-
скіх кра ін. Парт нё рам па да ба ец ца, 
што для да стаў кі га то вых вы ра баў 
да ка неч на га за каз чы ка ў за во да 
ёсць свой транс парт. Сён ня пра цу-
ем з Лат ві яй і Літ вой. 60 пра цэн таў 
на шых па слуг аказ ва юц ца за меж ным 
спа жыў цам. А ў свой час мы вы ка на лі 
га на ро выя для ся бе за ка зы для бу-
даў ніц тва ста ліч на га мет ра па лі тэ на і 
Бе ла рус кай атам най стан цыі. Сён ня 
ня ма ней кай буй ной бу доў лі ў Бе ла-

ру сі, якая пры нес ла б нам вя лі кія за-
ка зы, та му фронт ра бот па ста ян на 
шу ка ем са мі. Да па ма га ем, што на-
зы ва ец ца, бу да ваць лі ніі элект ра пе-
ра дачы, да ро гі. Пы тан не ак ту аль нае 
яшчэ і та му, што ця пер пас ля вы ву-
чэн ня рын ку за ка заў рас пра цоў ва-
ец ца пра ект ная да ку мен та цыя для 
бу даў ніц тва яшчэ ад на го цэ ха на за-
вод зе, які бу дзе спе цы я лі за вац ца на 
ацын коў цы дроб ных ме та ла вы ра баў 
ва гой да пяці кі ла гра маў, а так са ма 
ме ціз най пра дук цыі, і па трэб ны но выя 
кан так ты з но вы мі за каз чы ка мі.

Хоць ка лі агле дзец ца, то і ў ста лі-
цы, і ў лю бым го ра дзе мож на знай сці 
фронт ра бот для нас. На гляд ны прык-
лад — у ся бе ў Лі дзе мы па ста ві лі на 
ад ной з цэнт раль ных ву ліц ацын ка ва-
ную раз дзя ляль ную ага ро джу даў жы-
нёй аж паў та ра кі ла мет ра. Вый гра лі 
і эс тэ ты ка да ро гі, і даў га веч насць 

кан струк цыі. Гэ та доб ры прык лад 
на шых маг чы мас цяў, які зна-

хо дзіц ца на ві да во ку.

Мес ца зна хо джан ня 

«Ко ну са» вель мі вы гад-

нае як для за каз чы каў з 

Ра сій скай Фе дэ ра цыі, так 

і з Еў ро пы. Мы на пе ра кры-

жа ван ні най важ ней шых да-

рог. Ад лег лас ці не пе ра шко да 

— за ка зы з Ра сіі па сту па юць і за 

паў та ры ты ся чы кі ла мет раў. Пай шла 

пра нас доб рая сла ва, што цын ку ем 

па-май стэр ску, што мы — най леп-

шыя, та му і вя зуць да нас. Ве да юць: 

пра цэс цын ка ван ня ня прос ты, з «ха-

рак та рам», а на на шым за вод зе ўсё 

бу дзе зроб ле на якас на. На пер шае 

мес ца тут заў сё ды ста віц ца якасць.

Ло гі ка вель мі прос тая: цын куй, 

аль бо стра ціш, ска заў у за клю чэн не 

Сяр гей Вац ла ва віч. Ін дуст рыя ў нас 

і ў су сед ніх кра і нах ме та ла ёміс тая, 

і для тых, хто за дум ва ец ца, як па чаць 

эка но міць на экс плу а та цыі ме та ла-

кан струк цый, ня ма ін ша га шля ху, 

чым ме тад га ра ча га ацын ка ван ня.

Да вай це па ве рым пра фе сі я на лу.

Ула дзі мір ХІЛЬ КЕ ВІЧ,

Яў ген ПЯ СЕЦ КІ (фо та).

Ад рэ дак цыі. Твор чая гру па вы-

каз вае па дзя ку мар ке то ла гу ад дзе ла 

мар ке тын гу Іга ру Па ля ко ву за да па-

мо гу ў пад рых тоў цы пуб лі ка цыі.
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Ін жы нер Ка ця ры на ГА ЕЛЬ пра вя рае 
таў шчы ню цын ка ва га па крыц ця.

Уваж лі ва со чыць за якас цю ра бо ты 
кант ра лёр Ула дзі мір НО САЎ.

На тры бу не міжнароднай 
канферэнцыі ды рэк тар ДП «Ко нус» 

Анд рэй ЖА МОЙ ДА.

мар ке тын гу лі чаць, што ў маш та бах 
дзяр жа вы аба ро не ме та ла кан струк-
цый ад ка ро зіі ме та дам га ра ча га 
цын ка ван ня — са мым пра грэ сіў ным 
і на дзей ным — па куль удзя ля ец ца 
не да стат ко ва ўва гі, хоць сён ня ён 
ста но віц ца ўсё больш за па тра ба ва ны 
ў мно гіх га лі нах на род най гас па-
дар кі. Та му і за пра сі лі на кан фе рэн-
цыю пра мыс лоў цаў, каб ума ца ваць 
да вер да па раў наль на ма ла до га ка-
лек ты ву, пра дэ-
ман стра-
ваць ім, 
што пра цуе 
«Ко нус» на 
най ноў шым 
аб ста ля ван-

чае цын ка ван не па чы на ла ся з та го, 
што вы ра бы пас ля іх пад рых тоў кі па-
гру жа лі ся ў чыс ты цын ка вы рас плаў, 
то ця пер ад бы ва ец ца яго ле гі ра ван не. 
Гэ та зна чыць, да да ец ца спе цы яль ны 
лі га тур ны сплаў — алю мі ній, сві нец, 
во ла ва, віс мут. Ён да зва ляе да біц ца 
вы со кай якас ці па крыц ця, бо па вя ліч-
ва ец ца яго ця ку часць, у вы ні ку ча го па-
верх не вае на ця жэн не спла ву змян ша-
ец ца і ў па раў на нні з чыс та цын ка вым 

па крыц цё ро біц ца больш раў на мер-
нае, менш за ста ец ца пад цё каў і 

на плы ваў, знеш ні 
вы гляд вы ра баў 

атрым л і  в а  е ц  ц а 
больш пры ваб ны.

Апе ра тар ЦПК Апе ра тар ЦПК 
Аляк сандр Аляк сандр 

ККІС ЛЯКІС ЛЯК пра- пра-
цуе з га ра чым цуе з га ра чым 

ме та лам.ме та лам.
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