
Пер шы мі аца ні лі лід скую 
тры я ду — спа чат ку якасць, 
по тым свое ча со выя тэр мі ны 
вы ка нан ня за ка зу і, на рэш це, 
да ступ ную ца ну — су се дзі-ра-
сі я не, якія ра ней ва зі лі свае 
элект рыч ныя ка бель ныя лат кі 
ў Еў ро пу. За раз да лей Лі ды — 
ні-ні, і ма шы ны з ну ма ра мі ра-
сій скіх рэ гі ё наў, на ват ад да ле-
ных, спра ва тут звы чай ная.

Не выпадкова Еў ра пей ская 
аса цы я цыя ацын коў шчы каў 
ра іць за меж ным прад пры ем-
ствам на ве даць Лі ду і па ву-
чыц ца ў «Ко ну са».

Ча му па ву чыц ца? А хоць 
бы не шка да ваць срод кі на 
бяс печ ную пра цу, якую мож на 
лі чыць пе рад умо вай вы со кай 
эфек тыў нас ці. Зна ём ства з 
ама тар скі мі ро лі ка мі, зня ты мі 
лід ча на мі пад час на вед ван ня 
не ка то рых про філь ных еў ра-
пей скіх прад пры ем стваў, дае 
маг чы масць па раў ноў ваць, і 
па раў на нне гэ тае на ка рысць 
бе ла ру саў. Тут пра цуе аў та-
ма ты за ва ная лі нія пра дук цый-
нас цю звыш 3000 тон ме та лу ў 
ме сяц. Ван на з рас плаў ле ным 
цын кам за кры тая, а ван ны 
пад рых тоў кі вы ра баў да ацын-
ка ван ня раз ме шча ны ў ахоў-
на-вы цяж ным ко ра бе. Асноў-
ны мі пра цэ са мі кі руе кам п'ю-
тар, які со чыць у тым лі ку і за 
ча сам усіх апе ра цый.

Ся род ме ра пры ем стваў па 
ахо ве ме та лу ад ка ро зіі га ра-
чае ацын ка ван не лі чыц ца ад-
ным з са мых пра грэ сіў ных. 
А ка лі раз мо ва ідзе пра ахо ву 
ме та ла кан струк цый для Бе ла-
рус кай атам най стан цыі аль-
бо ага ро джаў для аў та стра-
ды М6, рэ кан струк цыя якой 
пра во дзіц ца, тых жа вы шак 
со та вай су вя зі — усім гэ тым 
і зай ма ец ца «Ко нус», — важ-
насць ві да воч ная. Акра мя 
та го, ка лек тыў дзяр жаў на га 
прад пры ем ства бя рэ пад сваю 
апе ку кан струк цыі для мар скіх 
парт оў, апо ры ка нат ных да-
рог, кан тэй не ры для збо ру 
ад хо даў для ЖКГ, ме та ліч ныя 
лес ві цы, тру бы і гэ так да лей.

У ад роз нен не ад тра ды-
цый най афар боў кі, якая па-
слу жыць толь кі два-тры га ды, 
пры па крыц ці га ра чым цын-
кам уз ро вень ахо вы зу сім ін-
шы, бо са ма яна ад бы ва ец ца 
на ма ле ку ляр ным (!) уз роў ні, 
і тэр мі ны служ бы вы ліч ва юц ца 
дзе ся ці год дзя мі. Афі цый на — 
25 га доў і больш, на прак ты цы — 
у ся рэд нім 50 га доў.

Што на зы ва ец ца, ад чуй це 
роз ні цу: тры га ды і 50!

У апош ні час лід ча не іс тот-

на па кла па ці лі ся пра «сэр ца» 

ўлас най вы твор час ці. Пас ля 

пра вя дзен ня чар го вай ды яг-

нос ты кі ве лі зар най ван ны для 

цын ка ван ня, якая не адзін год 

пра цуе круг лы мі су тка мі пад 

уз дзе ян нем вы со кіх тэм пе-

ра тур звон ку і рас плаў ле на-

га цын ку знут ры, прый шлі да 

вы сно вы, што яе па трэб на 

мя няць.

Ды яг нос ты ку па вы ні ках кон-
кур су да ве ры лі пра вес ці італь ян-
скай кам па ніі «Джы ме ка», якая 
па стаў ля ла аб ста ля ван не яшчэ 
пад час бу даў ніц тва «Ко ну са». 
І пас ля вы ня сен ня ёю за клю-
чэн ня аб не аб ход нас ці за ме ны 
зра бі лі за каз на но вую ван ну для 
га ра ча га цын ка ван ня буй на га-
ба рыт ных ме та ліч ных кан струк-
цый ва гой да шасці тон ня мец-
кай кам па ніі «Пі лінг», адзі наму 
вы твор цу та кіх ван наў у Еў ро пе.

Праз паў го да ван на бы ла 

га то ва і ва ўвесь рост паў ста-

ла праб ле ма яе транс пар ці-

роў кі.

— Каб чы та чу бы ла зра-

зу ме лая ўся скла да насць 

за да чы, на за вём га ба ры ты 

ван ны: даў жы ня 15 мет раў, 

шы ры ня 1,8 мет ра, вы шы-

ня 3,5 мет ра, ва га больш за 

60 тон, — рас каз вае га лоў-

ны ін жы нер прад пры ем ства

Ва дзім АНАЦ КА. — Ар га ні-

за цы яй транс пар ці роў кі праз 

тры кра і ны — Гер ма нію, Поль-

шчу і Бе ла русь — зай ма ла ся 

кам па нія-вы твор ца.

Пра клад ка марш ру ту па-
тра ба ва ла на кож ным яго буй-
ным ад рэз ку спе цы яль ных і 
да во лі пра цяг лых уз гад нен няў 
з мяс цо вы мі ор га на мі. Га ра-
ды да во дзі ла ся аб' яз джаць. 
Не пад усі мі мас та мі мож на 
бы ло пра ехаць. Ру ха лі ся пад 
ахо вай, на ніз кай плат фор ме, 
час та па на чах, каб не пе ра-
шка джаць ру ху на да ро гах. 
Толь кі праз два ме ся цы (!) 
плат фор ма з гру зам асаб лі-
ва га пры зна чэн ня спы ні ла ся 
ка ля сім ва ліч на га пом ні ка 
Зеў су ка ля ва рот за во да.

— Да яго пры быц ця мы да с-
тат ко ва доў га рых та ва лі ся, — 

пра цяг вае свой апо вед га-
лоў ны ін жы нер. — На тэ ры-
то рыі за во да бы ла пра кла-
дзе на ча со вая чы гун ка. На 
пад рых тоў цы да дэ ман та жу 
ста рой ван ны пра ца ва лі кра-
ны вя лі кай гру за па ды маль-
нас ці. Не па срэд на на за ме не 
быў за ня ты са мы ма гут ны — 
300-тон нік. Га ра чы цынк са 
ста рой ван ны, а гэ та 620 тон 
з тэм пе ра ту рай 450 гра ду-
саў па Цэль сію, пе ра ка ча лі 
ў шэсць ме та ліч ных тэр ма саў 
і злож ні цы.

Ска рыс та лі мо мант і пра вя-
лі ма дэр ні за цыю пе чы, што па-

да гра вае ван ну. Бы ла вы ка на-
на но вая цеп ла іза ля цыя вон ка-
вых сце нак і ўдас ка на ле ны сам 
пра цэс па да грэ ву. Ука ра нё на 
но вая тэх на ло гія — ін вер сія 
га рэ лак, пры якой га за выя га-
рэл кі, што па да гра ва юць ван-
ну, мож на бу дзе пе ра стаў ляць 
з ад на го бо ку ван ны на дру гі. 
Гэ та да зво ліць знач на па вя лі-
чыць тэр мін яе служ бы.

Апе ра цыя па за ме не та-
ко га аб ста ля ван ня ра ней у 
Бе ла ру сі не пра во дзі ла ся, і 
шэф-ман таж но вай ван ны вы-
ка на лі спе цы я ліс ты кам па ніі 
«Джы ме ка».

На ра бо чы тэм пе ра тур ны 
рэ жым яна вы хо дзі ла на пра-
ця гу тыд ня. І вось дзя ку ю чы 
над звы чай зла джа най ра бо-
це ўсіх удзель ні каў но вая ван-
на бы ла за пу шча на. Важ ная 
дэ таль: з дня ад кач кі цын ку 
са ста рой ван ны да за пус ку 
но вай прай шло кры ху больш 
за два тыд ні. Хоць су свет ная 
прак ты ка та кая, што звы чай-
на на за ме ну ван ны з ма дэр ні-
за цы яй пе чы ад во дзіц ца ка ля 
ме ся ца.

— Мы спя ша лі ся, бо шмат 
за ка заў і іх па трэб на вы кон-
ваць, — ка мен туе ды рэк-
тар уні каль на га прад пры-
ем ства Анд рэй Пят ро віч 
ЖА МОЙ ДА. — Па слу гі па 
га ра чым цын ка ван ні за па-
тра ба ва ны круг лы год, да 
нас заў сё ды чар га, і мы кла-
по цім ся пра свой імідж. Не 
ад маў ля ем ся да па маг чы ні-
ко му, на ват ка лі за каз не вя-

лі кі і ацын ка ваць па трэб на 
ад ну дэ таль. Да па ма га ем і 
буй ным дзяр жаў ным прад-
пры ем ствам, і пры ват ным 
фір мам, на ват ін ды ві ду аль-
ным прад пры маль ні кам. 
Звяр та юц ца асоб ныя гра ма-
дзя не — да па ма га ем і ім.

Не дзіў на, што пры та кім 
стаў лен ні да спра вы аб' ём 
ака за ных па слуг рас це з го-

ду ў год. Ка лі па раў ноў ваць з 
ана ла гіч ным пе ры я дам мі ну-
ла га го да, то сё ле та за пер-
шае паў год дзе аб' ёмы ацын-
ка ван ня ме та ла кан струк цый 
у фі зіч най ва зе ўзрас лі на 
26 пра цэн таў, экс парт пад во іў-
ся, зар пла та па вя лі чы ла ся на 
17,5 пра цэн та. Пад крэс лім: яе 
па ве лі чэн не ад бы ло ся дзя ку ю-
чы рос ту пра дук цый нас ці пра-
цы, а не за кошт ска ра чэн ня 
лю дзей. На ад ва рот, на прад-
пры ем стве ства ра юц ца но выя 
ра бо чыя мес цы.

Прад пры ем ства мае свой 
не вя лі кі парк гру за во га аў та-
транс пар ту, па слу га мі яко га 
ах вот на ка рыс та юц ца буй ныя 
за каз чы кі з Ра сіі. Ка лі за каз-
чык па про сіць, то на «Ко ну се» 
мо гуць і пад рых та ваць яго ме-
та ла кан струк цыі да га ра ча га 
цын ка ван ня ці пас ля ўпа ка-
ваць ацын ка ва ныя вы ра бы.

За раз тут пра цу юць 175 ча-
 ла век. Кі раў ніц тва за во да лі-
чыць, што вы твор чыя пос пе хі 
тлу ма чац ца вы со кім пра фе-
сі я на ліз мам сфар мі ра ва най 
ка ман ды. І ўся ляк кла по ціц ца 
пра свой ка лек тыў. Ра бот ні кі 
«Ко ну са» за стра ха ва ны, на 
зме ну іх да стаў ля юць свае аў-
то бу сы.

Ство ра ны на прад пры ем-
стве і год ныя бы та выя ўмо вы. 
Пра цуе па кой пры ёму ежы. 
Вы дзя ля юц ца срод кі ін ды ві-
ду аль най ахо вы, фор мен нае 
адзен не, уцеп ле ныя курт кі. 
Аказ ва ец ца ма тэ ры яль ная да-
па мо га для збо раў дзя цей у 
шко лу пе рад но вым на ву чаль-
ным го дам і пад час за ку пак 
сель гас пра дук цыі. Як ба чым, 
усё ак ту аль на.

Ад ным сло вам, спа да рож-
на га вет ру ў вет ра зі, «Ко нус»!

Ула дзі мір ХІЛЬ КЕ ВІЧ.
УНП 500015616

Ад рэ дак цыі. 
Вы каз ва ем шчы рую 

па дзя ку за да па мо гу 

ў пад рых тоў цы пуб лі ка цыі 

мар ке то ла гу ад дзе ла мар-

ке тын гу прад пры ем ства 

Іга ру ПА ЛЯ КО ВУ.

ГА РА ЧАЕ АЦЫН КА ВАН НЕ ГА РА ЧАЕ АЦЫН КА ВАН НЕ 
ПА ТРА БУЕ ГА РА ЧА ГА СЭР ЦАПА ТРА БУЕ ГА РА ЧА ГА СЭР ЦА

Каб пе ра ха піць фронт ра бот у кан ку рэн таў 

з Аў стрыі, Іта ліі, Сер біі ці Поль шчы, якія даў но 

на рын ку, трэ ба вель мі па ста рац ца. 

У вы пад ку з лід скім «Ко ну сам» інакш і быць 

не маг ло: ма ла дое бе ла рус кае прад пры ем ства, 

з'я віў шы ся ў сва бод най эка на міч най зо не 

Грод на з «па да чы» На цы я наль най ака дэ міі 

на вук, здзіў ляе не толь кі тэх на ла гіч ны мі 

на ва цы я мі, але і над звы чай ра зум най, 

пра ду ма най ар га ні за цы яй вы твор ча га пра цэ су.

Га ра чае ацын ка ван не ме та лу па тра буе 

ідэа льна га вы ка нан ня тэх на ло гіі. Дык вось, 

на дзяр жаў ным прад пры ем стве «Ко нус», 

на прык лад, кі ра ван не якас цю ра бот, якое 

грун ту ец ца на сіс тэ ме ме недж мен ту якас ці 

ў ад па вед нас ці з па тра ба ван ня мі СТБ ІSО 

9001-2009, раз ві ва ец ца па перс пек тыў ным 

кі рун ку па пя рэ джан ня па мы лак, і гэ та 

дае боль шы эфект, чым іх вы яў лен не 

і вы праў лен не.

Ка рыс ны ад рас

Дзяр жаў нае прад пры ем ства 
«Ко нус»

РУП «НПЦ НАН Бе ла ру сі па ме ха-
ні за цыі сель скай гас па дар кі»

231293

Гро дзен ская воб ласць,

г. ЛІДА, 

вул. За вод ская, 5.

Тэл./факс 8 (0154) 603403, 

605022

Ад дзел мар ке тын гу:

тэл./факс: 8 (0154) 603403, 

тэл. 605022, 605023, 605802.

e-maіl: market_konus@maіl.ru

Сайт www.konus.by

Ды рэк тар прад пры ем ства 
Анд рэй ЖА МОЙ ДА.

Зеўс-грамавержац перад будынкамі прадпрыемства — 
не толькі сімвал, але і анёл-ахоўнік.

Лі тар ны груз пры быў...

...і са скла да нас ця мі 
за няў сваё 
за кон нае мес ца.

Пас ля ацын ка ван ня гэ тыя і ін шыя вы ра бы 
бу дуць слу жыць доў га і на дзей на.

Еў ра пей ская аса цы я цыя ацын коў шчы каў 
ра іць за меж ным прад пры ем ствам 
на ве даць Лі ду і па ву чыц ца ў «Ко ну са».

Ся род ме ра пры ем стваў па ахо ве ме та лу 
ад ка ро зіі га ра чае ацын ка ван не лі чыц ца 
ад ным з са мых пра грэ сіў ных. Тэр мі ны 
служ бы ацынкаваных металаканструкцый 
вы ліч ва юц ца дзе ся ці год дзя мі. 
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