
Ливарний цех Бериславського 
машинобудівного заводу тільки 
на перший погляд здається 
структурним підрозділом 
підприємства, що нічим не 
відрізняється з-поміж інших. 
Насправді ж це колиска, де 
народжується продукція. 
Потім, пройшовши чимало 
сходинок і доріжок, деталі, 
запчастини й комплектуючі 
відправляються в самостійне 
життя до багатьох країн 
Європи та Азії. А ще 
ливарний – це своєрідна кузня, 
де серед полум’я, диму та гулу 
гартується чоловічий характер. 
Врешті – це місце, де можна 
пристойно заробляти, хоч, як 
зізнаються самі працівники, 
є нюанси. Які саме?

– Наше господарство – це плавильно-
заливальна, формувальна, стрижнева 
дільниця, дільниця приготування суміші 
та шихтовий двір, – почав розповідь про 
роботу цеху майстер Олег Сторчак.

Загрузка цеху стартує на шихтово-
му дворі, де готують до переплавки 
шихту – завезений лом та всі підходящі 
відходи власного виробництва. Спочат-
ку газорізальники розрізають метал на 
менші шматки, за потреби копер мета-
лічною бабою розбиває крупні куски на 
менші, щоб вони влізли в піч. Керує про-
цесом майстер Олексій Сидоренко.

Підготовлену шихту передають до за-
ливальної дільниці, де її розплавляють 
до рідкого стану в чотирьох індукцій-
них печах: одна ємністю 500 кг, друга 

на 300 кг, дві – на тонну. Переважає 
чавунне лиття заготовок для запчас-
тин на дизелі: гільз циліндра, втулок 
циліндра, маслот на поршневі кіль-
ця, а в 300-кілограмовій печі – сталь 
на моторно-осьові підшипники і навіть 
трохи бронзи, щоб виготовити бронзо-
ві кришки на охолоджувачі.

Плавка – процес тривалий. До при-
кладу, у тонній печі вона проходить у 
два етапи: перша стадія, спікання, три-
ває близько 16 годин, а друга, власне 
плавка, – годину-півтори. Піч має ру-
хому похилу основу, яка піднімається 
гідравлікою, і тоді по спеціальному жо-
лобу в ківш виливається розплавлений 
метал. З нього беруть аналіз, добав-
ляють усі складові, необхідні за хіміч-
ними показниками, і після перевірки в 
центральній заводській лабораторії з 
допомогою крану розливають у зем-
ляні форми, які, поки плавиться ме-
тал, із спеціальної землі виготовляють 
формувальники Володимир Сикида і 
Кадербек Барбашов. Технік-лаборант 
Надія Петрушина перевіряє механічні 
властивості формувального складу: на 
щільність, вологу, міцність на розрив і 
т.д. Далі форму підготовлюють до за-
ливки: вставляють стрижні, фарбують 
спеціальною фарбою. 

– Оскільки ми виливаємо складні де-
талі, щоб повторити внутрішню геоме-
трію відливок, треба стрижні, – пояснив 
Олег Сторчак суть роботи працівниць на 
стрижневій дільниці. – Стрижні виготов-
ляють вручну та на нещодавно придбаній 
шел-машині, де дві форми нагрівають-
ся, сходяться разом, і через спеціальні 
отвори туди задувається пісок, зміша-
ний зі смолою, який, запікаючись, утво-
рює досить міцні форми. 

Заготовки також відливають у кокелях з 
допомогою відцентрових машин – трьох 
малих і чотирьох великих, виготовле-

них на підприємстві в інструментально-
експериментальному цеху за проектом 
Валерія Терехова, колишнього головно-
го металурга заводу.

– Робота у нас важка, – зізнається 
Олег Сторчак, – але заробляти можна. 
5–7 тис. грн при бажанні працювати 
можна отримувати. Незважаючи на це, 
зараз у цеху напружено з кадрами – не 
вистачає заливальників металу. Для гар-
ної продуктивності їх треба 4–5 у кожну 
з трьох змін, а їх усього вісім. Не йдуть, 
мабуть, тому, що бояться, адже працю-
вати треба дуже акуратно, дотримувати-
ся техніки безпеки, розподіляти увагу: 
і слідкувати за краном, і дивитися, хто 
куди йде, хто куди їде, куди ллється ме-
тал. Хоча останнім часом хто прийшов 
до нас – той уже залишається, нема та-
ких, що трошки поробили й звільняють-
ся. Серед них, наприклад, учень зали-
вальника Тимур Маменко.

– На завод прийшов півтора місяці 
тому, – розповів Тимур. – Родом з Ка-
ховки, але переїхав жити до Берисла-
ва. Впевнений, що в мене все вийде, 
якби не виходило – вже б утік, – по-
сміхається і додає: – До вогню, диму, 
шуму звикаєш, працювати можна – хто 
хоче, той працюватиме. Для успіху в 
роботі, вважаю, найперше треба бути 
відповідальним, адже важливий кінце-
вий результат – якісна заготовка для 
деталі. Тому тут треба знати хімію, чіт-
ко дотримуватися всіх вимог техпроце-
су, а от освіти як такої не обов’язково 
мати. Я, наприклад, за спеціальністю 
тракторист, довго працював на полі, 
попробував усюди, тож скажу так: і тут 
не мед, і гарно там, де нас нема. Але 
працювати треба всюди, де б ти не 
був, і врешті визначатися з постійним 
місцем роботи. Мені 30, і я свій вибір 
зробив. 

Таких працівників, що, як і Тимур 

Маменко, зробили свій вибір, сьогодні 
в ливарному 40. 

– Колектив у нас дуже гарний, – хва-
литься Ігор Крецул, начальник цеху. – 
Багато династій, родичів. Допомагають 
одне одному, заміняють, новачки гар-
но вписуються в дружну команду. Ось, 
здається, недавно прийшли Сергій Гор-
бань і Максим Максимчук, а вже стали 
справжніми професіоналами. А Олег 
Сергійович, взагалі ливарник у другому 
поколінні, його батько тут пропрацював 
усе життя, а зараз і вони з братом Олек-
сандром працюють.

Олег розповів, що на заводі вже 10 
років: три з них формувальником, рік за-
ливальником, шість – майстром на зали-
вальній дільниці. Згадує, що після служ-
би в армії півроку працював на оптовій 
базі, та заводська зарплата зіграла ви-
рішальну роль у прийнятті рішення про 

місце роботи.
– Одного разу я по-

бачив у батьковому 
зарплатному корінці 800 
грн, тоді як я в той час 
заробляв від сили 300. 
Це стало дуже перекон-
ливим аргументом, і я 
сказав: «Хочу на завод». 
Згодом завод направив 
навчатися в Дніпропе-
тровську металургій-
ну академію, і два роки 
тому закінчив її за спеці-
альністю «Лиття чорних 
і кольорових металів». 
Навчатися було неважко, 
головне – вивчити те за-
вдання, яке задали. Нам 
і зараз потрібні молоді 
кадри, працювати на-
вчимо. 

Наявність кадрової 
проблеми підтверджує 
й Роман Кириленко, за-
ступник директора з 
виробництва. Він зізна-
ється, що його запові-
тна мрія – щоб ливарний 
спокійно працював у три 
зміни:

– Об’єми у нас підви-
щуються, бо з 40 т лиття 
в місяць ми наблизились 
до 90, а до кінця року 
плануємо дійти до 120 
т. Тенденція до збіль-
шення кількості випуску 
продукції є, але поки що 
вона зростає не такими 
темпами, як хотілось би. 
Основне питання – люди, 
і воно вирішується туго. 

Дехто приходить і каже: «Я хочу п’ять ти-
сяч гривень зарплати». – «А що ти вмієш?» 
– «Нічого. Але хочу п’ять тисяч». А якби 
попрацював у ливарному цеху місяць-два 
учнем заливальника з мінімальною зарп-
латою, то потім міг би легко отримувати 
ті самі п’ять і навіть вісім тисяч гривень 
за місяць. 

Разом із планами збільшення об’єму 
лиття, керівництво заводу має наміри 
модернізувати приміщення ливарного 
цеху, про що Роман Рюрикович роз-
повів:

– Будівля ливарного цеху дуже ста-
ра, тому в першочергових заходах – її 
удосконалення. Відцентрові машини 
вже почали переносити поближче до 
плавильних печей, щоб, по-перше, 
оптимізувати рух ковша з гарячим 
металом, по-друге, взимку забезпе-
чити вищу температуру на заливаль-
ній дільниці. Будемо організовувати 
підігрів оснастки природним газом 

з подачею повітря – це більш ефек-
тивний спосіб, ніж той, який викорис-
товується зараз. Плануємо зробити 
кімнату майстрів безпосередньо в 
цеху, збільшити площу формувально-
заливального плацу, бо, хоч його й 
розширяли минулого року, та кіль-
кість земельного лиття у нас постійно 
збільшується. Вирішується питання 
ремонту існуючого або придбання но-
вого крану, оскільки діючий своє від-
працював. Такий перспективний план 
розвитку цеху на п’ять років. 

Отож серед вогню, диму та вирбни-
чого шуму будують плани на майбутнє, 
впевнено роблять свою роботу та чека-
ють на поповнення новими кадрами такі, 
здавалось би, пересічні, у повсякденно-
му житті, але справжні велетні духу на 
своєму робочому місці – бериславські 
ливарники. 
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ТуТ сТАЛь, чАВуН і БроНзу ЛЛюТь, 
                    і кАдри гАрНі ТуТ куюТь

Олег СтОрчАК

Ігор КрЕцул

Галина ГАВрилЕНКО та тетяна САВчЕНКО виготовляють стрижні вручну

роман КирилЕНКО

Сергій ГОрбАНь, плавильник металу, 
плавить чавун у тонній печі

лаборант Надія ПЕтрушиНА 
зі стрижнем, виготовленим на шел-машині

тимур МАМЕНКО


