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Конкурсне завдання з компетенції «кладка цегли» включає знання і 

вміння якісної кладки арки сталевипускного отвору мартенівської печі в три 

окати та способи її кладки, а також знання і вміння з безпечного виконання 

робіт. 

Конкурсанту необхідно: 

 дотримуватися вимог безпеки при виконанні конкурсного завдання; 

 підготувати робочий простір; 

 виконати кладку арки із вогнетривких матеріалів відповідно до цього 

конкурсного завдання; 

 осадити та демонтувати кружало; 

 після оцінювання комісією демонтувати вогнетривку кладку; 

 виконати необхідні дії після закінчення роботи. 

  

Галузь застосування. 

Кожний Експерт та Конкурсант зобов'язаний ознайомитися зі змістом 

Конкурсного завдання. 

 

Форма участі у конкурсі. 

Індивідуальний залік 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

Завдання конкурсу 

Завдання складається з 4 модулів. 

№ 

п/п  

                         Назва модуля   Час для 

виконання 

завдання  

1 Підготовка робочого простору, матеріалів 

1.1. Перевірити достатність та справність інструменту  

1.2. Підготувати цеглу у необхідній кількості та необхідної 

марки*. 

При переміщенні цегли на робоче місце необхідно 

дотримуватись вимог безпеки і не перевищувати допустиму 

висоту штабелю.  

*Підготовка робочого простору виконується у парі за допомогою 

іншого конкурсанта 

10 хв. 

2 Кладка арки сталевипускного отвору мартенівської печі з 

вогнетривких матеріалів в три окати 

2.1. Кладку стовпчиків під арку виконати висотою в 5 цеглин 

марки П – 91 – 1 

2.2. Виставити тимчасові стовпчики, що підтримують 

кружало 

2.3. Встановити в проектне положення кружало. При цьому 

дерев'яні прокладки (клини) повинні підняти кружало на     

2,5 – 3 см 

2.4. Виконати перший окат арки з вогнетривів марки               

П – 91 – 12. Ширина арки складає 2 (дві) цеглини 

2.5. Виконати другий і третій окати арки з вогнетривів марки 

П – 91 - 1 та П – 91 – 12 

Штрабу кладки цегли виповніть за принципом віяла з кроком 

штраби 1 – 1,5 см. 

Під час кладки арки необхідно дотримуватися правил 

безпеки, існує вірогідність відколу цегли. Необхідно 

виконувати роботи в захисних рукавицях та окулярах. Під 

час рубки цегли зайняти положення «на себе». 

75 хв. 



   

3 Демонтаж кружала. 

3.1. Видалити дерев'яні прокладки для осаджування кружала 

3.2. Осадити кружало 

3.3. Демонтувати стовпчики під кружало 

3.4. Перевірити цілісність, відповідність завданню 

Під час демонтажу кружала треба бути особливо обережним. 

Існує вірогідність обвалення арки. Після демонтажу кружала 

арка повинна зберегти своє проектне положення, замкові 

цеглини не повинні бути зміщенні. 

 

5 хв. 

4 Демонтаж вогнетривкої кладки 

4.1. Демонтувати третій та другий окати 

4.2. Установити кружало в проектне положення, щоб 

уникнути обвалення арки під час її демонтажу 

4.3. Демонтувати перший окат арки 

4.4. Розкласти цеглу по місцях по маркам відповідно 

Неприбрані  робочі місця, а також неякісне сортування цегли 

після демонтажу будуть фіксуватися. За ці порушення будуть 

зніматися бали. 

Не 

обмежується 

часом 

  

За якістю виконання завдання на всіх етапах спостерігає експерт. 

Результат фіксується документально. 

Завдання вважається виконаним, якщо всі 3 модулі (окрім четвертого) 

зроблені в основний час, у повному обсязі. 

Час початку та закінчення виконання завдання (включаючи паузи 

тощо) проставляє експерт. Учасник повинен переконатися в тому, що час 

початку вказано вірно. 

Методика оцінки результатів визначається експертною групою у день 

початку проведення конкурсу.  

 


