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бериславські Термісти з металом на ти

Міцний, як залізо –
порівняння,
що не потребує доказу,
адже всі знають:
міцнішого за залізо нема
нічого. Є лише одне місце
в Бериславі, де вміють
робити його м’яким і
податливим
чи, навпаки,
супертвердим,
непідвладним часу
й корозії. Це місце –
термічна дільниця
Бериславського
машинобудівного заводу.
Чи легко це – працювати
з металом,
немов з пластиліном,
розповів «Маяку»
начальник дільниці
Віталій Кулик.

Віталій КУЛИК

Термічну дільницю Бериславського машинобудівного можна
порівняти зі жвавим перехрестям, де сходяться основні технологічні потоки виробництва.
Сюди везуть для термообробки
заготовки з інших цехів. Звідси
ж деталі, що пройшли обробку,
по заводському технологічному
маршруту доставляють до місць
виконання наступних операцій.
Ось чому в процесі успішного
виготовлення продукції термічна дільниця відіграє дуже
важливу роль, адже велика
кількість виробів на проміжних

бомет за 300 тисяч гривень.
Разом із заготовками до термічки надходять зразки продукції, у яких треба перевірити
структуру й механічні властивості. Для цього організована
механічна дільниця, де сумлінно
трудиться ветеран праці Микола Білий. Він також на ковальській дільниці штампує на пресі
переливну втулку. На молоті, де
роблять заготовки для клапанів, різці для виробництва, йому
допомагає Володимир Ведмедь, заливальник свинцевоолов’яних сплавів.
– Володимира перевели заливальником не так давно, – пояснив Віталій Кулик. – Спочатку
він віднікувався: «Я формувальник, я коваль…», а зараз спокійно працює, отримує гарну зар

Сергій МІЦ

Володимир ВЕдмедь
етапах їх обробки має пройти
певні операції саме тут. І навіть
більше: від того, наскільки якісно буде виконана робота в термічці, залежатиме кінцева якість
деталі. Це з одного боку, з іншого – працювати треба оперативно, щоб не затримувати
основні цехи. Простій якоїсь із
дільниць термічки – втрата часу
основного виробництва. Відповідальність, як бачите, велика,
тим більше, що об’єми постійно
зростають.
Донедавна термічна дільниця
входила до складу ливарного цеху, але господарство так
розрослося, що 2014 року його
вирішили виділити в окремий
структурний підрозділ. Безпосереднє управління ним здійснює Віталій Кулик – молодий
керівник, який проте вже має
десятирічний стаж роботи на
заводі, в рідній термічці. Вона
й вела Віталія Олександровича
сходинками набуття досвіду від
однієї професії до іншої.
– Кардинальні зміни на дільниці відбулися у зв’язку з переїздом
до нас київського заводу «Ремдизель»,– розповів Віталій. – Тоді ми
й обладнання нове отримали, і
нові технології почали освоювати, й об’єми роботи значно
збільшилися, і виробничі площі
неабияк розширили.
«Ремдизель» – це завод з
аналогічним профілем, який
випускав запасні частини до

3 стор.

Ярослав ВЕДМЕДЬ

Микола Білий

Терміст
Сергій Данильченко
закалює маслоти

Володимир Ведмедь витягує з печі розжарений
вкладень, який Ярослав тут же заливає бабітом
локомотивів, бурові коронки, а
також імпортозамінні запчастини до залізничного рухомого
складу. З Бериславським машинобудівним вони в деяких
видах продукції конкурували
(комплектуючі для дизелів), а
в деяких – доповнювали один
одного. У 2008 – 2009 роках
підприємства об’єднали на базі
Берислава, бо тут і персонал, і
потужності дозволяли розвивати виробництво.
У складі термічної дільниці
чимало менших: механічна, ковальська, пайки бурових коронок, заливання вкладнів, власне

термічна, азотування, а також
обрубна – перша на шляху заготовки, відлитої в ливарному цеху. Тут роблять їх першу
чорнову обробку: зрізують зайвий метал, з допомогою спеціальних пристроїв та апаратів
(піскострумінної та абразивної
установки, дробометних камер, шліфувальної машинки),
зчищають залишки піску, суміші, пригару і передають до
того цеху, який здійснюватиме механічну обробку деталі.
У зв’язку зі збільшенням обсягу продукції минулого року
сюди придбали ще один дро-

гу Віталій Кулик. – У вкладнів
спочатку оловом лудять поверхню, щоб пристав бабіт, а
потім відбувається сама заливка. Для інших вкладнів спершу
з чистих матеріалів свинцю та
міді отримують сплав бронзи і
потім заливають при +11500 С.
Щоб бронза гарно пристала,
заготовку спочатку нагрівають
до такої температури. Робота
цікава, вимагає швидкої реакції, бо метал швидко холоне, та
фізичної сили.
– От хоч би Ярослав, – киває
в бік Ведмедя-молодшого Віталій. – Сам худий, щойно прийшов сюди – з незвички не міг
ковша підняти, адже треба не
стільки сила, скільки правильний її розподіл. Міркуйте самі:
один ківш 15 кг, другий – 8-10,

плату і задоволений. Непогано
влився в колектив син Володимира Ярослав, який прийшов
до нас теж недавно і працює в
парі з батьком, вникаючи в деталі роботи.
Володимир та Ярослав заливають внутрішні частини вкладнів підшипників, згідно з технологією, одні – бронзою, інші
бабітом – легкоплавким антифрикційним сплавом на основі
олова чи свинцю
– На дільниці заливання
вкладнів усе організовано добре, компактно, – звертає ува-

третій – 6, а з рідким бабітом
чи бронзою ще важчі, і їх треба
за зміну не один раз до рук узяти. Ярослав працював до цього в інструментальному цеху,
та йому там не сподобалося,
сказав: «Не дають саморозвиватися, нецікаво», зараз призвичаївся до роботи в термічці,
йому подобається настільки,
що вступив на навчання до Запорізького інституту металургії.
Власне
термічна
дільниця
колись починалася з двох маленьких печей. Невдовзі після
новосілля «Ремдизеля» вона
переїхала до нового приміщення, де встановили великі печі, в
яких загартовують, відпалюють,
нормалізують метал, аби надати
йому необхідну твердість: меншу, щоб токар зміг обробити,
чи більшу на кінцевих операціях
згідно з технологією. Поряд з
печами – гартувальні ванни з водою, маслом, гідроксидом кальцію, в яких заготовки охолоджуються після печі.
– Приміром, 6Д втулку ми давно пробували виготовляти, та
все не виходило, – зізнається Віталій. – А зараз більш-менш навчилися і невеликими партіями
почали робити, в цьому є заслуга
й термічної дільниці, адже втулки після ливарного приходять з
цементитом, тобто дуже міцні,
нам для токаря треба зробити
їх м’якими. Для цього ми їх поміщаємо в піч, робимо відпалювання, і вони готові до механічної
обробки. Тоді знов повертаються
до нас, і ми їх готуємо до азотування – поверхневий шар насичуємо азотом, що підвищує твердість і корозійну стійкість деталі,
в результаті чого вона служить
набагато довше, ніж звичайна.
Азотування – дуже трудомісткий
процес: стальні вироби у спеціальних печах тримаємо протягом
п’яти днів, а чавунні 6Д втулки –
протягом 11.
У термічній дільниці дружним
колективом працює 15 чоловік,
за необхідності заміняючи один
одного. Усі добросовісні, але
особливо Віталій Кулик відмічає роботу транспортувальника
Сергія Міца, дуже гарного працівника, найкращого не те що
в термічці, а на всьому заводі.
Плинності кадрів тут немає, бо
всі люблять свою справу незважаючи на те, що робити метал
м’яким і податливим – це вам
не з пластиліном гратися.
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