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Са мы буй ны 
ін вес ты цый ны 
пра ект Бе ла рус ка га 
ме та лур гіч на га за во да 
за мі ну лую пя ці год ку — 
драб на сорт на-дра-
ця ны стан 370/150. 
Яго ўра чыс ты пуск 
ад быў ся два га ды та му 
пры на вед ван ні БМЗ 
Прэ зі дэн там Рэс пуб лі кі 
Бе ла русь Аляк санд рам 
Лу ка шэн кам. 
Сён ня пры рас ка зе 
пра новы пра ект 
ме та лур гі ро бяць 
ак цэнт не на пла нах, 
а на пос пе хах, 
якіх змаг лі да сяг нуць.

Дру гое жыц цё 
ад лі ва ных за га то вак

На пра ця гу гіс то рыі прад-
пры ем ства вы твор часць пра-
кат най пра дук цыі БМЗ бы ла 
мен шая за вы твор часць бес-
пе ра пын на ад лі ва най за га тоў-
кі. Та му ліш кі за га тоў кі — ме-
та ла пра дук цыі з най мен шым 
кош там — рэа лі зоў ва лі ся спа-
жыў цам. У су вя зі з гэ тым кі-
раў ніц твам за во да бы ло пры-
ня та ра шэн не пра бу даў ніц тва 
но ва га пра кат на га цэ ха, які 
за бяс пе чыў стап ра цэнт нае 
вы ка ры стан не ад лі ва най за-
га тоў кі, якая вы раб ля ец ца на 
прад пры ем стве.

Па стаў шчы ком аб ста ля-
ван ня і тэх на ло гіі вы твор час-
ці бы ла вы бра на італьянская 
кам па нія DАNІЕLІ, якая з'яў-
ля ец ца су свет ным лі да рам у 
пра ек та ван ні і ства рэн ні аб-
ста ля ван ня для ме та лур гіі.

Вы твор чая ма гут насць 
ста на ў за леж нас ці ад сар ты-
мен та скла дае да 700 000 тон 
пра ка ту ў год. Ары гі наль ныя 
тэх ніч ныя ра шэн ні да зва ля юць 
ажыц цяў ляць на ста не вы твор-
часць са ма га шы ро ка га асар-
ты мен ту ме та ла пра дук цыі: 
ка тан кі дыя мет рам 5,5—22,0 
мм, сар та во га пра ка ту ў бун-
тах дыя мет рам 20,0—50,0 мм, 
сар та во га пра ка ту ў прут ках 
дыя мет рам 20,0—80,0 мм.

— На пра ця гу мі ну ла-
га го да сі ла мі спе цы я ліс таў 
БМЗ ад бы ва ла ся за сва ен не 
са май су час най на Еў ра пей-
скай тэ ры то рыі пра кат най 
вы твор час ці, — рас каз-
вае ге не раль ны ды рэк-
тар ААТ «БМЗ — кі ру ю чая 
кам па нія хол дын га «БМК» 
Ана толь СА ВЯ НОК. — Дзя-
ку ю чы вы со ка му пра фе сі я-
на ліз му ка лек ты ву ў ліс та-
па дзе мі ну ла га го да па вод ле 
за цвер джа на га гра фі ка но вы 
цэх вый шаў на пра ект ную ма-
гут насць. Па вы ні ках ме ся ца 
вы твор часць га ра ча га пра ка-
ту на ўсіх яго лі ні ях скла ла 
59 877 тон ці 104% ад кант-
ракт най ма гут нас ці. Гэ та ад-
па вя дае га да вой пра дук цый-
нас ці 700 000 тон.

Сё ле та но вы сар тап ра кат-
ны цэх пра цяг вае працаваць 
у зададзеных  тэмпах. Агуль-
ная вы твор часць за дзе сяць 
ме ся цаў гэ та га го да скла ла 
больш як 530 ты сяч тон і ў 
па раў на нні з ана ла гіч ным 
пе ры я дам мі ну ла га го да па-
вя лі чы ла ся на 42%. У маі 

2017 го да ка лек ты вам цэ ха 
быў па стаў ле ны но вы рэ-
корд: вы раб ле на 61 586 тон 
пра дук цыі, ад зна чае кі раў нік 
прад пры ем ства:

— Сён ня не за ста ло ся 
скеп ты каў, якія су мня ва лі ся ў 
свое ча со вас ці пры ня та га ка-
лісь ці ра шэн ня пра ства рэн не 
гэ тай вы твор час ці. Мы здо ле лі 
рэа лі за ваць гэ ты пра ект у пе-
ры яд, ка лі ме та лур гія пе ра жы-
ва ла вель мі скла да ныя ча сы: 
ска ра чаў ся по пыт, аб валь ва лі-
ся цэ ны... Вя до мая рэч, вы ні кі 
ра бо ты ў та кіх умо вах з улі кам 
крэ дыт най на груз кі, якая па вя-
лі чы ла ся з-за рэа лі за цыі ін вес-
ты цый най пра гра мы, ба лю ча 
ад бі лі ся на на шым прад пры-
ем стве. Але ў той жа час, да 
мо ман ту ажыў лен ня на рын ку 
мы ўжо бы лі га то выя пра па на-

ваць но вую пра дук цыю, якая 
ця пер ка рыс та ец ца по пы там 
і мае вы со кую да баў ле ную 
вар тасць.

Ад сы ра ві ны 
да спа жыў ца

Ад праў ным пунк там вы-
твор ча га лан цуж ка сор тап ра-
кат на га цэ ха №2 з'яў ля ец ца 
склад за га то вак. Сю ды ме тал 
у вы гля дзе ста лё вых брус коў 
роз на га дыя мет ра пры во зяць 
са ста ле пла віль ных цэ хаў. 
Скла дзе ныя не вя лі кі мі сто сі-
ка мі, для звы чай на га ча ла-
ве ка яны фак тыч на ні чым не 
ад роз ні ва юц ца. Але толь кі 
не для ме та лур гаў. Кож ная 
пар тыя мае свае асаб лі выя 
ха рак та рыс ты кі па скла дзе. 
Ад іх за ле жыць, як сталь па-
вя дзе ся бе пры пра кат цы, якія 
ўлас ці вас ці ўрэш це атры мае 
пра дукт, вы раб ле ны кан чат-
ко вы мі спа жыў ца мі. Ме на ві та 
та му ў пра цу за га тоў кі па да-
юц ца вы ключ на з улі кам па-
тра ба ван няў, што прад' яў ляе 
тэх на ло гія.

Са скла да за га тоў кі па да-
юц ца ў на гра валь ную печ. Да-
сяг нуў шы тут па трэб най тэм-
пе ра ту ры, яны па сту па юць на 
стан. З гэ та га мо ман ту па чы-
на ец ца ак тыў ны пра цэс пе ра-
ўва саб лен ня сталь ной за га-
тоў кі ў вы са ка я кас ны пра кат. 
Пад ха рак тэр нае па стук ван не 
вал коў рас плаў ле ны ме тал 
чыр во най стуж кай ім чыц ца 
па ста не, па мян ша ец ца пас-
ля кож най прой дзе най кле ці 
ў дыя мет ры і, ад па вед на, да-
дае ў даў жы ні. На вы ха дзе, у 
за леж нас ці ад та го, якая з на-
яў ных трох лі ній пра цуе, з яго 
атры ма ец ца ка тан ка, пра кат 
у бун тах, бу даў ні чая ар ма ту ра 
ці круг лы пра кат для аў та ма-
бі ле бу да ван ня.

Хут касць пра кат кі ў не ка-
то рых мес цах мо жа да ся гаць 

120 мет раў за се кун ду. Гэ та 
зна чыць да мо ман ту, па куль 
ча ла век пе ра адо лее шлях 
ад на гра валь най пе чы да 
ха ла дзіль ні ка — мес ца, дзе 

асты вае вы раб ле ны пра кат, 

стан па спее прай сці ўжо не 

ад на за га тоў ка. Та кім чы нам 

яна пе ра тва ра ец ца ў пра дук-

цыю, фак тыч на га то вую да 

ад груз кі.

Праў да, у за леж нас ці ад 

па тра ба ван няў кант рак та, 

як гэ та, на прык лад, бы вае 
з ме та лам для аў та ма бі ле-
бу да ван ня, перш, чым пай-
сці да спа жыў ца, яго ча кае 
тэр ма апра цоў ка, дэ та лё вае 
ска на ван не ўльтра гу кам і 
апра цоў ка па верх ні. Піль ны 
кант роль за якас цю ажыц-

цяў ля ец ца на ўсіх эта пах 

вы твор час ці. Толь кі пе ра-
адо леў шы ўсе пе ра лі ча ныя 
эта пы, пра кат па сту піць на 
склад га то вай пра дук цыі, дзе 
ўжо і бу дзе ча каць ад груз кі. 
Да рэ чы, толь кі сё ле та СПЦ-2 
ад гру жаў сваю пра дук цыю ў 
33 кра іны све ту.

Сіс тэ ма кі ра ван ня 
якас цю

Па ра лель на з за сва ен нем 
вы твор чых ма гут нас цяў спе-
цы я ліс ты БМЗ вя дуць ра бо ту 
па за сва ен ні но вых на ву ка-
ё міс тых экс пар та а ры ен та ва-
ных ві даў пра дук цыі.

Для раз віц ця па ста вак і 
за бес пя чэн ня вы со кай якас-
ці пра дук цыі па чы на ю чы з 
2015 го да сіс тэ ма кі ра ван ня 

якас цю на ста не 370/150 бы-
ла сер ты фі ка ва на на ад па-
вед насць па тра ба ван ням ІSО 
9001, СТБ ИСО 9001, ІSО/TS 
16949. Ге не раль ны ды рэк тар 
ААТ «БМЗ — кі ру ю чая кам-
па нія хол дын га «БМК» Ана-
толь Са вя нок рас каз вае, што 
ў су вя зі з рас пра цоў кай і ўка-
ра нен нем но ва га між на род-
на га стан дар ту для аў та ма-
біль най пра мыс ло вас ці ІАTF 
16949:2016 у кан цы 2017 го-
да на прад пры ем стве бу дзе 
пра хо дзіць сер ты фі ка цый ны 
аў дыт на ад па вед насць яго 
па тра ба ван ням.

— З мо ман ту пус ку но ва га 
цэ ха для ацэн кі БМЗ у якас-
ці на дзей на га па стаў шчы-
ка якас на га ме та ла пра ка ту 
больш як 30 кам па ній пра вя лі 
аў дыт пра цэ су вы твор час ці і 

сіс тэ мы ме недж мен ту якас-
ці. Па вы ні ках атры ма ны вы-
со кія ацэн кі. Толь кі ў дру гой 
па ло ве 2017 го да на ша прад-
пры ем ства для пра вя дзен ня 
аў ды ту пра цэ су вы твор час-
ці на ве да лі спе цы я ліс ты та-
кіх кам па ній, як Hіrsсhvоgеl 
Аutоmоtіvе Grоuр — ад на го з 
са мых буй ных між на род ных 
вы твор цаў аў та кам па не нтаў, 
аль ян су «Рэ но-Ні сан» — лі-
да ра на су свет ным рын ку 
аў та вы твор цаў па коль кас ці 
пра да дзе ных ма шын, і ін шыя. 
Ра бо та, якая пра во дзі ла ся, у 
вы ні ку да зво лі ла вый сці на 
рэа лі за цыю пра дук цыі ста на 
370/150 больш чым 120 роз-
ным спа жыў цам. У тым лі ку 
для та кіх прэ мі яль ных сег мен-
таў, як аў та ма бі ле бу да ван не, 
вы твор часць пад шып ні каў і 
дак лад нае ма шы на бу да ван-
не. Уся пра дук цыя, якая вы-
раб ля ла ся ста нам, рэа лі за ва-
на на 2—3 ме ся цы на пе рад. 
На скла дзе ад сут ні ча юць за-
па сы га то вай пра дук цыі.

Ад аб рэ нне 
па стаў шчы коў 
атры ма на

Ужо атры ма на ад аб рэ-
нне і вя дуц ца се рый ныя па-
стаў кі сар та во га пра ка ту ў 
прут ках у ад рас еў ра пей скіх 
спа жыў цоў Mаhіndrа Fоrgіngs 
АG (Гер ма нія), Аmtеk Tеkfоr 
(Гер ма нія), Sсhоndеlmаіеr 
(Гер ма нія), Kuznіа Mаtrусоwа 
Lublіn (Поль шча), SЕW 
Еurоdrіvе (Гер ма нія), URАNІЕ 
Іntеrnаtіоnаl (Фран цыя) і ін-
шых, якія з'яў ля юц ца па стаў-
шчы ка мі кам плек ту ю чых для 
вя ду чых аў та ма біль ных кан-
цэр наў (DАІMLЕR, VW, BMW, 
MАN і інш.) і роз ных ма шы на-
бу даў ні чых прад пры ем стваў. 
Так са ма па стаў кі пра дук цыі 
ажыц цяў ля юц ца ў ад рас вя-
до ма га ра сій ска га вы твор-
цы гру за вых аў та ма бі ляў — 
ПАТ «Ка маз».

Ра бо та па за сва ен ні БМЗ 
вы твор час ці пра ка ту для аў-
та ма бі ле бу даў ні чай га лі ны 
на па чат ку 2017 го да атры-
ма ла вы со кую ацэн ку Мі-
ніс тэр ства пра мыс ло вас ці. 
Ра бо та «Рас пра цоў ка і за-
сва ен не на ААТ «БМЗ — кі-
ру ю чая кам па нія хол дын га 
«БМК» тэх на ло гіі вы твор-
час ці га ра ча ка ча на га круг-
ла га пра ка ту для вы твор цаў 

аў та кам па не нтаў у За ход-
няй Еў ро пе» ста ла лаў рэ а-
там прэ міі Мі ніс тэр ства пра-
мыс ло вас ці ў га лі не на ву кі і 
тэх ні кі за 2016 год.

Перс пек тыў ным кі рун кам 
для па ста вак пра дук цыі ста-
на 370/150 з'яў ля ец ца пра кат 
з пад шып ні ка вых ма рак ста лі. 
За раз за вер ша на ад аб рэ нне 
і ажыц цяў ля юц ца пра мыс ло-
выя па стаў кі пра ка ту но ва га 
ста на для кам па ніі TІMKЕN, 
вя дуц ца ра бо ты па ама ла га-
цыі БМЗ у якас ці па стаў шчы-
ка пра ка ту для кам па ній SKF 
і Sсhаеfflеr Grоuр (FАG), якія 

з'яў ля юц ца су свет ны мі вы-

твор ца мі пад шып ні каў.
Адоб ра ны па стаў кі пра-

ка ту ў бун тах для вя ду чых 
еў ра пей скіх вы твор цаў та-
кой пра дук цыі — кам па ній 
Mаrсеgаglіа S.р.А. (Іта лія), 
Stіlmа S.р.А. (Іта лія), Stаlmа 
SА (Поль шча), WDІ GmbH 
(Гер ма нія), Аusа Еurоре 
Sресіаl Stееls, S.А. (Іс па нія) і 
ін шых. Асноў нае пры зна чэн-

не пра ка ту — вы твор часць 
ка ліб ра ва ных ці аб то ча ных 
прут коў, для да лей ша га 
вы ра ба роз ных дэ та ляў на 
стан ках з ліч ба вым пра-
грам ным кі ра ван нем (для 
аў та ма бі ле бу да ван ня, ро-
ба та тэх ні кі, сель скай гас-
па дар кі і інш.).

За вер ша на пра ца па ама-
ла га цыі БМЗ у якас ці па стаў-
шчы ка ка тан кі для кам па ній 
Mubеа (Muhr und Bеndеr 
KG) — са ма га буй но га су-
свет на га вы твор цы спру жын 
амар ты за та раў для аў та ма бі-
ле бу да ван ня.

За свое на вы твор часць 
і вя дуц ца пра мыс ло выя па-
стаў кі вы со ка вуг ля ро дзіс тай 
ка тан кі вы твор цам спру жын 
для мэб ле вай пра мыс ло вас-
ці ў Поль шчы і Літ ве. Гэ тыя 
кам па ніі з'яў ля юц ца па стаў-
шчы ка мі вы ра баў для та кіх 
вя до мых су свет ных брэн даў, 
як ІKЕА, HОFF і ін шых.

Так са ма ў 2017 го дзе 
БМЗ быў адоб ра ны ў якас ці 
па стаў шчы ка ка тан кі для вя-
до ма га ня мец ка га вы твор цы 
ма ца ван няў для чы гун кі — 
кам па ніі Vоsslоh.

Но вая пра дук цыя 
за мя няе ім парт

У склад но ва га цэ ха, акра-
мя пра кат на га ста на, ува хо-
дзяць учас так фі ніш на га 
аздаб лен ня пра ка ту з са мым 
су час ным у све це аб ста ля-
ван нем для не раз бу раль на-
га кант ро лю якас ці га то вай 
пра дук цыі, учас так для тэр-
ма апра цоў кі га то ва га пра ка-
ту (на яў нае аб ста ля ван не да-
зва ляе пра во дзіць змяк чаль-
ны (+А), іза тэр міч ны (+FР) і 
сфе ра і дзі ру ю чы (+АС) ад пал 
сар та во га пра ка ту ў прут ках 
і бун тах для за бес пя чэн ня фі-
зі ка-ме ха ніч ных улас ці вас цяў 
і мік ра струк ту ры), учас так 
аб точ ван ня прут коў.

Усё гэ та дае маг чы масць 
за да во ліць за па тра ба ван-
ні шы ро ка га кру га клі ен таў, 
вы раб ляць пра дук цыю са май 
вы со кай якас ці з вя лі кай да-
баў ле най вар тас цю, — ад-
зна чае ге не раль ны ды рэк тар 
ААТ «БМЗ — кі ру ю чая кам па-
нія хол дын га «БМК» Ана толь 
Са вя нок:

— Пра дук цыя но ва га ста на 
з'яў ля ец ца ім парт аза мя шчаль-
най. Пуск ста на да зво ліў за-
бяс пе чыць прад пры ем ствы 
Рэс пуб лі кі Бе ла русь та кой но-
вай пра дук цы яй, як ар ма тур ны 
пра кат дыя мет рам 6—16 мм 
у бун тах (ужы ва ец ца бу даў ні-
чы мі ар га ні за цы я мі), га ра ча ка-
ча ны круг лы пра кат у прут ках 
дыя мет рам 20—80 мм і бун тах 
20-50 мм, а так са ма ка тан кі 
для вы твор час ці зва рач на га 
дро ту (вы ка рыс тоў ва юц ца ў 
ма шы на бу да ван ні).

Ця пер пра дук цыя ста на 
па стаў ля ец ца вя лі кай коль-
кас ці спа жыў цоў Рэс пуб-
лі кі Бе ла русь, напрыклад: 
ААТ «МАЗ», ААТ «Рэ чыц кі 
ме тыз ны за вод», ААТ «Мін скі 
трак тар ны за вод», ААТ «Гом-
сель маш» і ін шым.

У прад пры ем ства яшчэ 
шмат пла наў і ам бі цый ных 
за дач. На БМЗ па ста ян на 
на рошч ва юць вы твор чыя 
ма гут нас ці, што і за бяс печ-
вае ўпэў не ны рух на пе рад. 
Ну а шмат про філь насць да-
зва ляе ўтрым лі ваць па зі цыі 
на су свет ным рын ку і за ва-
ёў ваць но выя.

Іры на АСТАШ КЕ ВІЧ.
іоst@zvіаzdа.bу

Фо та з архіва 
прадпрыемства. 

ВЫ ТВОР ЧАСЦЬ, ВЫ ТВОР ЧАСЦЬ, 
ЯКАЯ АБА ГНА ЛА ЧАСЯКАЯ АБА ГНА ЛА ЧАС

Драб на сорт на-дра ця ны стан 370/150 пры зна ча ны 
для вы твор час ці ка тан кі і сар та во га пра ка ту 
са спе цы яль най апра цоў кай. Ён да зва ляе 
зба лан са ваць вы твор часць ста лі з яе па глыб ле най 
пе ра пра цоў кай, а так са ма па вя лі чыць аб' ёмы 
вы пус ку ме тыз най пра дук цыі ў ста ле дро та вых цэ хах 
ААТ «БМЗ — кі ру ю чая кам па нія хол дын га «БМК» 
і ААТ «РМЗ». За кошт ма дэр ні за цыі і рэ кан струк цыі, 
пра ве дзе най у 2013—2015 га дах, за вод па вя лі чыў 
па тэн цы ял ста ле пла віль най вы твор час ці да 3 млн 
тон у год. Пры іс ну ю чай струк ту ры пра кат ных 
ма гут нас цяў БМЗ лі шак бес пе ра пын на ад лі ва-
най за га тоў кі і блю маў не ўза ба ве скла дзе ка ля 
700 тыс. тон у год. Ме на ві та гэ ты аб' ём і бу дзе 
пе ра пра цоў вац ца на но вым ста не.

У па чат ку 2017-га па ра шэн ні Дзяр жаў на га ка мі тэ та 
па на ву цы і тэх на ло гі ях і На цы я наль най ака дэ міі на вук 
БМЗ быў на да дзе ны ста тус на ву ко вай ар га ні за цыі. 
Ме на ві та да след чая дзей насць, якой на пра ця гу 
ўсёй гіс то рыі Бе ла рус ка га ме та лур гіч на га 
за во да ўдзя ля ец ца асаб лі вая ўва га, да па ма гае 
прад пры ем ству па спя хо ва вы во дзіць на між на род ныя 
рын кі пра дук цыю но ва га цэ ха па вы твор час ці 
сар та во га пра ка ту. Сён ня спе цы я ліс ты за вод ска га 
да след ча га цэнт ра і тэх ніч на га ўпраў лен ня 
ак тыў на зай ма юц ца пы тан ня мі ўдас ка наль ван ня 
вы твор час ці і рас пра цоў кі но вых ві даў пра дук цыі, 
спа жыў ца мі якой у тым лі ку з'яў ля юц ца і за меж ныя 
прад пры ем ствы аўтамабіле бу даў ні чай га лі ны.

Лінія вы твор час ці катанкі.

Ідзе адгрузка сартавога пракату.

Ге не раль ны ды рэк тар 
ААТ «БМЗ — кі ру ю чая 

кам па нія хол дын га «БМК» 
Ана толь СА ВЯ НОК.
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Новы цэх з'яўляецца самым буйным на прадпрыемстве.


