
Стандартна операційна процедура

«Кладка конструкції 

сталевипускного отвору 

мартенівської печі» з цегли 

середньої складності

Додатковий матеріал



1. Виготовити дерев'яні стелажі з розпірними кріпленнями.
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2. Виготовити дерев'яні арочки.
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3. Підготувати робоче місце згідно з обов’язками вогнетривника з охорони праці 

та дотримуючись ергономіки робочого місця.

На робочому місті вогнетривника повинні бути присутні: 

I. Стелаж  з розпірними кріпленнями. 

II. Кружало встановленого зразку.

III. Вогневитривка цегла марок П – 91 - 1; та П – 91 – 12; добірний елемент

IV. Вогневитривник має бути забезпеченим підручним інструментом -

киянка.
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4. Кладку стовпчиків під кружало виконати висотою в 5 цеглин марки П – 91 
– 1.



5. Виставити тимчасові стовпчики, що підтримують кружало.
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6 . Встановити в проектне положення кружало, врахувати що клини повинні підняти арочку на 

3 – 5 см.
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7. Виконати перший окат арки з вогнетривів марки  П – 91 - 12.
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8. Виконати другий окат арки з вогнетривів марки П – 91 - 1; та П – 91 – 12; добірного елементу.

За умовами конкурсу ущільнення кладки повинно виконуватися без застосування сипучих вогнетривких 
матеріалів та вогнетривкої маси. 

Щільну підгонку замкових цеглин виконати за допомогою добірного елементу – лещідка.

Добірний елемент – лещідка повинен бути на відстані  2- 3 цеглин від замкового.



.
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9. Виконати третій окат арки з вогнетривів марки П 91 - 1; П 91 – 12 та добірного елементу.

За умовами конкурсу ущільнення кладки повинно виконуватися без застосування сипучих 
вогнетривких матеріалів та вогнетривкої маси. 

Щільну підгонку замкових цеглин виконати за допомогою добірного елементу – лещідка.

Добірний елемент – лещідка повинен бути на відстані  2- 3 цеглин від замкового.



10. Видалити дерев'яні прокладки для осаджування підтримуючого кружала.
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11. Осадити кружало.
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* На фото зображена арка шириною в три цеглини. Згідно з конкурсним завданням ширина арки в дві цеглини. Фот розміщені для наглядності процесу 

осадження кружала



12. Перевірити цілісність, відповідність проекту.
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13. Демонтувати третій та другий окати, розкласти цеглу по місцях по маркам відповідно.
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* На фото зображена арка шириною в три цеглини. Згідно з 

конкурсним завданням ширина арки в дві цеглини. Фото 

розміщені для наглядності процесу демонтажу третього та 

другого окатів



14. Для демонтування першого окату встановити тимчасову підтримуче кружало.
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* На фото зображена арка шириною в три цеглини. Згідно з конкурсним завданням ширина арки в дві цеглини. Фото розміщені для наглядності процесу 

демонтажу першого окату


