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Як гэ та ін шым ра зам 

бы вае, са мую «за бой-

ную» на ві ну мой су раз-

моў нік «вы даў на-га ра» 

амаль у кан цы сустрэ-

чы:

— Бя ром ся за но вую, 

не зна ё мую і вель мі ці ка-

вую для нас спра ву: аліч-

боў ку сва іх вы твор чых 

пра цэ саў, — аша ла міў 

стар шы ня Са ве та ды-

рэк та раў са лі гор ска-

га ААТ «Трэст Шах-

тас пец буд» Ва ле рый 

СТАР ЦАЎ. — Па чы наць 

бу дзем са штаб ной ра-

бо ты, за тым пой дзем да-

лей і, зра зу ме ла, глы бей. 

Мы сён ня — прад пры ем-

ства з су свет ным імем, 

і не жа да ем ад ста ваць 

ад тэх ніч на га пра грэ су, 

та му за ня лі ся гэ тай не-

звы чай най тэ май. Спра ва 

зна хо дзіц ца пад кант ро лем 

Са ве та ды рэк та раў, яна спе-

цы фіч ная, а ка лі ў яе па глы-

бі лі ся, то ўба чы лі, што і над-

звы чай скла да ная. Ство ра на 

спе цы яль ная гру па з во пыт-

ных спе цы я ліс таў, з бо ку за-

пра сі лі са мых леп шых, я лі чу, 

аў ды та раў і ін шых «про фі», 

чыя да па мо га мо жа спат рэ-

біц ца. Усім пра ца ваць вель мі 

ці ка ва, і ра бо та ідзе. Больш 

шы ро ка пра гэ та га ва рыць 

як бы ра на ва та, па кі нем на 

дру гі раз.

— Ці азна чае гэ та, што 

ў перс пек ты ве най больш 

цяж кую і «пыль ную» ра бо-

ту ў за бо ях бу дуць вы кон-

ваць ро ба ты?

— Ска жу дып ла ма тыч-

на: цал кам не вы клю ча на. 

Ку ды па дзе неш ся з пад вод-

най лод кі, час та кі. Пер шыя 

кро кі на цэ ле ныя на тое, каб 

пе ра вес ці на «ліч бу» штаб 

і сам пра цэс кі ра ван ня вы-

твор час цю. Ну, а да лей зой-

мем ся ме ха ніз ма мі. Да рэ чы, 

сён ня ў све це мно га ро ба-

таў-вы ка наў цаў, у тым лі ку 

і на гор ных ра бо тах. Мно га 

хто лі чыць гор ную спра ву 

на ву кай, я так не лі чу. Лі чу 

гор ную спра ву мас тац твам, 

дзе за над та мно гае за ле-

жыць ад ра зу мен ня з бо ку 

ча ла ве ча га ін тэ ле кту, ад іх 

уза е ма дзе ян ня.

Што ж, за ста ец ца толь кі 

па ра да вац ца за ня ўрымс-

лі васць шах та бу даў ні коў і 

ча каць но вых на він з «ліч-

ба ва га фрон ту».

ПЕТ РЫ КАЎ: 
ВЕР ТЫ КАЛЬ НЫЯ 
СТВА ЛЫ — 
НА ГОД РА НЕЙ

Але вер нем ся да па чат ку 

на шай раз мо вы з Ва ле ры ем 

Мі ка ла е ві чам. Тут так са ма 

на він хоць ад баў ляй.

— Вы ці ка ві це ся, чым мы 

су стра ка лі ня даў няе пра фе-

сій нае свя та? Су стра каць 

бы ло чым. Уста ноў ле на не-

каль кі га лі но вых, пра фе-

сій ных рэ кор даў. Хут касць 

пра ход кі ў шах та вым ства ле 

з уз вя дзен нем ма ца ван ня 

да вя лі да 80,8 мет ра ў ме-

сяц. Пры дыя мет ры ства ла 

8 мет раў, ра ней заў сё ды 

бы ло 7. Та кіх тэм паў пра ход-

кі не да ся гаў яшчэ ні хто. За-

ма рож ван не ства лоў вя ло ся 

так са ма на рэ корд най глы бі-

ні 267 мет раў.

Але га лоў нае — мы да-

тэр мі но ва, на цэ лы год 

ра ней нар ма тыў на га тэр-

мі ну скон чы лі бу даў ніц тва 

вер ты каль ных ства лоў на 

Пет ры каў скім гор на-ўзба-

га чаль ным кам бі на це. За 

кошт дак лад най ар га ні за цыі 

пра цы, а так са ма дзя ку ю чы 

ап ты мі за цыі тэх на ла гіч ных 

пра цэ саў і пры мя нен ню но-

вых іх ві даў. Раз мо ва ідзе аб 

пра цэ сах свід ра ван ня шпу-

роў, па груз кі гор най ма сы 

і вы да чы яе на па верх ню, 

пра вет ры ван ня за бо яў. За 

кошт ап ты мі за цыі не ка то рыя 

апе ра цыі ска ра ці лі і ў вы ні ку 

да вя лі тэмп пра ход кі ства-

лоў з 50 мет раў у ме сяц да 

65 мет раў, гэ тая ліч ба ста ла 

пла нам. А ўво гу ле рэ корд ны 

па каз чык, як я ад зна чыў, — 

амаль 81 метр, на пер шым і 

дру гім ства лах.

— Вы ска за лі, што за-

каз чык — ААТ «Бе ла русь-

ка лій» — знай шоў вам но-

вы фронт ра бот у Пет ры-

ка ве, да ру чыў зай мац ца 

чыс та гор ны мі ра бо та мі.

— Усе гор ныя ра бо ты 

ад да юць нам, і па чы на ю чы 

з ве рас ня мы збі ра ем кам-

бай ны, а ў снеж ні пач нём 

пра ход ку. Спа чат ку бу дзем 

«рас круч ваць» вы ра бат кі ка-

ляст воль на га два ра, ка ме ры 

спец пры зна чэн ня, бу да ваць 

за гру зач ныя комп лек сы і 

за тым пой дзем на вы ра-

бат кі га лоў ных на прам каў. 

Гэ та па глыб лен не ў па ро ду 

на 10—15 кі ла мет раў, а по-

тым на ра за юц ца па нэ лі для 

вы ем кі ка рыс ных вы кап няў, 

якія мы пас ля ман та жу ма ца-

ван няў пе рад аём за каз чы ку, 

і «Бе ла русь ка лій» па чы нае 

іх экс плу а та цыю.

— Але ж вы тра ды цый-

на гэ та ра бі лі?

— Не заў сё ды. Сён ня ААТ 

«Бе ла русь ка лій» ажыц цяў ляе 

са мую са праўд ную экс пан сію 

на су свет ныя рын кі. Ка лі ра-

ней пра да ва лі 5-6 з па ло вай 

міль ё наў тон ка лій ных угна-

ен няў, по тым 7 з па ло вай, 

8 міль ё наў тон, по тым бы ло 10, 

а сён ня ўжо 12 міль ё наў тон. 

І каб та кую коль касць пра дук-

ту пад рых та ваць, па трэб на 

да стаць з-пад зям лі 58—60 

міль ё наў тон ру ды. Уду май-

це ся ў гэ тыя ліч бы. На фо не 

та кой ін тэн сі фі ка цыі на ша му 

асноў на му дзе ла во му парт-

нё ру да па мо га трэс та бу дзе 

да рэ чы.

На чар зе ў Пет ры ка ве так-

са ма ман таж кап ра, ман таж 

пад' ём най ма шы ны, на вяс-

но га аб ста ля ван ня і ўвод іх 

у экс плу а та цыю. Ма ец ца на 

ўва зе клець і скі пы, для та го, 

каб апус ціць пра ход чыя кам-

бай ны. У пла нах — у каст рыч-

ні ку спус каць два пер шыя 

пра ход чыя комп лек сы.

А ўся го спа чат ку там 

пус цім пяць пра ход чых 

комп лек саў. По тым бу-

дзе ві даць, як хут ка мы 

«рас кру цім ся» — якая 

бу дзе ад груз ка і гэ так 

да лей.
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— Ва ле рый Мі ка ла е-

віч, хо чац ца атры маць 

раз гор ну ты ка мен та-

рый па Да ра сі но, гэ та 

амаль што мая «ма лая 

ра дзі ма».

— Так, за раз мы пры-

сту пі лі да но ва га важ на га 

аб' ек та, які «Бе ла русь ка-

лій» за пла на ваў уз вес ці 

для ўма ца ван ня руд най 

ба зы трэ ця га ру даў праў лен-

ня, — будаўніцтва Да ра сін-

ска га руд ні ка. Атры ма лі да-

звол на бу даў ніц тва і па ча лі 

ра бо ты — пры сту пі лі да бу-

рэн ня струк тур ных свід ра він, 

каб вы зна чыць ме ха ніч ныя 

ўлас ці вас ці па род, асаб лі вас-

ці ўчаст каў, раз лі чыць за тра-

ты і апла ту пра цы шах цё раў, 

а так са ма хут касць пра ход-

кі. У тым лі ку, маг чы масць 

рэ корд ных хут ка сцяў. Мы 

па ста ян на ўдас ка наль ва ем 

свае тэх на ло гіі, а гэ та цес на 

ўза е ма звя за на.

Хут ка пач нём вы кон ваць 

за ма рож валь ныя свід ра ві-

ны, а бу дзе іх пры клад на 44 

на кож ным ства ле. Ду маю, 

ужо ў на ступ ным го дзе пач-

нём за ма роз ку па род, бо са-

мае га лоў нае для ка лій най 

шах ты — не пус ціць ту ды 

ва ду, інакш пі шы пра па ла. 

І па кла дзём па ча так пра ход-

кі руд ні ка.

На Да ра сі но пе ра ба зі ру-

ец ца аб ста ля ван не з Пет ры-

каў ска га ГУ Ка, тыя ж за ма-

рож валь ныя стан цыі.

— А Да ра сі но — чыя гэ-

та ідэя і чый пра ект?

— «Бе ла русь ка лія», яго 

ге не раль на га ды рэк та ра 

Іва на Іва на ві ча Га ла ва та га, 

які прай шоў вя лі кую гор-

ную, ін жы нер ную шко лу, і ў 

гор най спра ве раз бі ра ец ца 

над звы чай. Да ра сін скі руд-

нік спат рэ біў ся для та го, каб 

пра доў жыць ак тыў нае жыц-

цё трэ ця га ру даў праў лен ня 

пры клад на на 35 га доў. Ува-

саб лен нем ідэі ў пра ект ную 

да ку мен та цыю зай ма ец ца 

ін сты тут «Бел гор хімп рам».

Тут не бу дзе пра во дзіц-

ца аба га чэн не ру ды, яна 

кан ве ер ным транс пар там 

па сту піць на дзе ю чую аба-

га чаль ную фаб ры ку. Спат-

рэ бяц ца кан ве ер ныя лі ніі 

даў жы нёй не дзе 7—8 кі ла-

мет раў. Спра ва для нас не 

но вая, да ру чаць — па бу ду-

ем. З Чыр во на сла бод ска га 

на дру гі руд нік так са ма пра-

кла дзе ны кан ве ер пры клад-

на та кой жа пра цяг лас ці, а 

з Бя ро заў ска га на пер шае 

ру даў праў лен не сы ра ві на 

да стаў ля ец ца па га ле рэ ях, 

дзе пра цуе кан ве ер даў жы-

нёй аж 14 кі ла мет раў.

НЯ ЎРЫМС ЛІ ВЫХ 
ЧА КА ЮЦЬ НО ВЫЯ 
ГА РЫ ЗОН ТЫ

— Але за апош ні час 

на огул зроб ле на шмат 

важ на га і па трэб на га для 

да лей ша га асва ен ня Ста-

ро бін ска га ра до ві шча ка-

лій ных руд. І пра ўсё гэ та 

вар та ска заць.

— Ус кры ты яшчэ адзін, 

чац вер ты ка лій ны га ры зонт 

на дру гім ру даў праў лен ні, 

ад ра зу тры ма вы ра бат ка мі. 

За раз вя дзец ца пад рых тоў-

ка да пра ход кі вы ра ба так га-

лоў на га на прам ку, каб мож на 

бы ло атрым лі ваць ка рыс ныя 

вы кап ні. Гэ та — для ўма ца-

ван ня руд най ба зы дру го га 

руд ні ка, яго вы твор чае жыц-

цё пра доў жыц ца яшчэ га доў 

на 20. Мы ма ем пра ва га ва-

рыць аб ашчад ных ад но сі нах 

да пры род на га ба гац ця, бо 

да бы ва ем з не траў 80 пра-

цэн таў за па саў ка лій най ру-

ды, а ў ін шых кра і нах ліч ба 

скла дае 40 пра цэн таў.

Вось і на пер шым ру даў-

праў лен ні ча кае ве лі зар ная 

ра бо та па ўскрыц ці чац вёр-

та га ка лій на га га ры зон ту. 

Ужо ёсць пра ект, і мы так-

са ма хут ка пры сту па ем. Ад 

нас па тра бу юц ца сур' ёз ныя 

ін вес ты цыі, каб за ку піць но-

выя пра ход чыя комп лек сы: 

кам бай ны, са ма ход ныя ва-

го ны, бун ке ры-пе ра гру жаль-

ні кі, скраб ко выя кан ве е ры, 

на ват цэ лыя кан ве ер ныя лі-

ніі — за бой ныя і ма гіст раль-

ныя, і вес ці іх ман таж. А ка лі 

і тут бу дзе пяць пра ход чых 

комп лек саў, як за ду ма на, то 

спат рэ біц ца шу каць сем з па-

ло вай міль ё наў ін вес ты цый. 

І ўсе гэ тыя гро шы мы па він-

ны за ра біць са мі аль бо пры-

цяг нуць бан каў скія крэ ды ты, 

і за іх по тым раз лі чыц ца.

Так са ма вар ты ўва гі аб'-

ект, які мы за вяр ша ем, — 

до след ная вы ра бат ка на 

дру гі га ры зонт Чыр во на сла-

бод ска га руд ні ка.

КА ЛІЙ НЫЯ РУД НІ КІ
«ТРЭСТ ШАХ ТАС ПЕЦ БУД» 

Стар шы ня Са ве та ды рэк та раў Ва ле рый СТАР ЦАЎ.

Бры га дзі ры-рэ кард сме ны. На ўзвя дзен ні Пет ры каў ска га ГУ Ка бры га ды Дзміт рыя ГРА БЯНЬ КА 
і Ра ма на ГА ЛА ГУЦ КА ГА ўста на ві лі га лі но выя рэ кор ды пра ход кі вер ты каль ных ства лоў — 

ад па вед на ў 80 і 81 метр.

Пад час ад крыц ця Да ра сін ска га руд ні ка па на ва ла ат мас фе ра свя та.

У ЦЭНТ РЫ ДЗЯР ЖАЎ НАЙ ПА ЛІ ТЫ КІ


