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GIỚI THIỆU CHUNG
I. QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG

1. Nghiên cứu chỉnh sửa, bổ sung sơ đồ phân tích nghề, phân tích công việc
Ban Chủ nhiệm xây dựng TCKNNQG đã tiến hành thu thập thông tin, rà soát

bổ sung hoàn chỉnh sơ đồ phân tích nghề, phân tich công việc ; thu thập các tài
liệu liên quan đến xây dựng tiêu chuẩn kỹ năng nghề “Vận hành và sửa chữa
trạm thủy điện”. Nghiên cứu rà soát kết quả điều tra, khảo sát về quy trình sản
xuất kinh doanh, các vị trí làm việc và kết quả phân tích nghề phân tích công
việc để bổ sung hoàn chỉnh. Tổ chức họp góp ý về kết quả khảo sát, phân tích
nghề, phân tich công việc.
2. Xây dựng danh mục các công việc theo các bậc tr ình độ kỹ năng

Báo cáo tổng thuật về mức độ phức tạp của công việc để lựa chọn, sắp xếp
theo các bậc trình độ kỹ năng, lập phiếu và xin ý kiến chuyên gia về danh mục
các công việc theo các bậc trình độ; tổng hợp các ý kiến của các chuyên gia về
danh mục công việc theo các bậc tr ình độ ký năng.
3. Biên soạn tiêu chuẩn kỹ năng nghề

Ban Chủ nhiệm xây dựng TCKNNQG tiến hành ký các hợp đồng giao việc để
biên soạn tiêu chuẩn kỹ năng nghề;  xin ý kiên của 30 chuyên gia về bộ phiếu
tiêu chuẩn thực hiện công việc; Tổ chức hội thảo khoa học ho àn thiện bộ phiếu
tiêu chuẩn thực hiện công việc. Hoàn chỉnh tiêu chuẩn kỹ năng nghề gửi Bộ Lao
động- Thương binh và Xã hội xem xét thỏa thuận, chuyển Bộ Công thương ra
quyết định ban hành.
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II. DANH SÁCH THANH VIÊN THAM GIA XÂY D ỰNG

TT Họ và Tên Nơi làm việc

1 ThS Nguyễn Văn Hiếu Phó Hiệu trưởng, Trường Đại học Điện lực

2 PGS-TS Nguyễn Huy Công Trưởng phòng quản lý KH& HTQT Trường
Đại học Điện lực

3 ThS Nguyễn Phúc Huy Giảng viên, Trường Đại học Điện lực

4 ThS Đặng Thanh Thủy Chuyên viên, Vụ TCCB, Bộ Công thương

5 ThS Vũ Hoàng Giang Giảng viên, Trường Đại học Điện lực

6 KS Kim Văn Hòa Phó trưởng Ban kỹ thuật nguồn, EVN

7 KS Vũ Quốc Hùng Giám đốc Dự án thủy điện Nậm chim, Sơn
La

8 ThS Nguyễn Văn Lân Phó chủ nhiệm khoa Điện, Trường Cao
đẳng Điện lực Miền Trung

III. DANH SÁCH THANH VIÊN THAM GIA TH ẨM ĐỊNH

TT Họ và Tên Nơi làm việc

1 ThS. Trần Văn Thanh
Phó vụ trưởng, Vụ TCCB,  Bộ Công
Thương

2 KS. Đỗ Mộng Hùng Trưởng Ban Kỹ thuật sản xuất, EVN

3 KS. Vũ Đức Quỳnh Nguyên giám đốc, Công ty Thuỷ điện Hoà
Bình

4 ThS. Nguyễn Hạnh An Chuyên viên Ban TC&NS, EVN

5 KS. Hoàng Văn Hương Phó Trưởng phòng TCLĐ,Công ty Thuỷ
điện Tuyên Quang

6 KS. Nguyễn Văn Trịnh Kỹ sư, Công ty Cổ phần Thủy điện Thác Bà

7 KS. Thái Vĩnh Quốc Phó Giám đốc, Công ty Thuỷ điện Quảng
Trị

8 KS. Ngô Huy Hoàn
Cán bộ, Công ty Thủy Điện Đa Nhim, Hàm
Thuận, Đa Mi

9 ThS. Nguyễn Thiện Nam Chuyên viên, Vụ TCCB, Bộ Công Thương
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MÔ TẢ NGHỀ

TÊN NGHỀ: VẬN HÀNH VÀ SỬA CHỮA TRẠM THỦY ĐIỆN
MÃ SỐ NGHỀ:

1- Mô tả phạm vi
Nghề Vận hành và sửa chữa trạm thủy điện là một nghề với nhiệm vụ vận

hành, theo dõi, kiểm tra, giám sát, điều chỉnh, bảo dưỡng và xử lý các trường
hợp sự cố trong một trạm thủy điện (Nh à máy thủy điện vừa và nhỏ với công
suất của tổ máy dưới 30MWW); bao gồm các nhiệm vụ: Vận hành tuyến năng
lượng; vận hành tuabin thủy lực, vận hành máy phát thủy điện; vận hành máy
biến áp; vận hành hệ thống điện tự dùng xoay chiều; vận hành hệ thống điện tự
dùng một chiều; vận hành hệ thống dầu; Vận hành hệ thống khí nén; Vận hành
hệ thống thông gió; Bảo dưỡng, sửa chữa tuyến năng lượng; Bảo dưỡng, sửa
chữa tuabin; Bảo dưỡng, sửa chữa hệ thống dầu; Bảo d ưỡng, sửa chữa hệ thống
nước; Bảo dưỡng, sửa chữa hệ thống khí nén của trạm thủy điện, đảm bảo an
toàn và kinh tế.
2- Vị trí làm việc

Người có trình độ nghề vận hành và sửa chữa trạm thủy điện có thể tự đảm
nhận được nhiệm vụ lắp đặt, bảo tr ì, tham gia sửa chữa; vận hành phần điện,
phần máy của trạm thủy điện; vận h ành trạm bơm ở mức độ vừa và nhỏ và có
thể làm việc trong một số lĩnh vực liên quan đến Thủy điện.
3- Các nhiệm vụ chính cần phải thực hiện
a) Về kiến thức
- Trình bày được khái niệm cơ bản, nguyên lý, cấu tạo và tính năng, tác dụng
của các loại thiết bị điện, thiết bị thủy lực trong trạm thủy điện.
- Đọc, hiểu và phân tích được các bản vẽ nguyên lý về sơ đồ điện; có khả năng
thực hiện đúng kỹ thuật với các bộ phận lắp đặt thi công xây dựng v à vận hành
trạm thủy điện.
- Nhận biết được các nguyên tắc thiết kế xây dựng và quy trình vận hành trạm
thủy điện.
- Phân tích, xác định và phán đoán đúng nguyên nhận hư hỏng thường gặp của
các thiết bị điện và thiết bị cơ khí thủy lực khi vận hành trạm thủy điện.
b) Về kỹ năng
- Quản lý vận hành, Bảo dưỡng và sửa chữa được các thiết bị trong trạm thủy
điện (nhà máy thủy điện vừa và nhỏ)
- Lắp đặt, tham gia tổ chức lắp đặt hệ thốn g trang thiết bị điện cho một bộ phận,
một phân xưởng trong nhà máy thủy điện.
- Bảo trì các thiết bị điện trong trạm thủy điện đảm bảo đúng tr ình tự và yêu cầu
kỹ thuật.
- Vận hành và xử lý sự cố các thiết bị điện, thiết bị c ơ khí thủy lực trong trạm
thủy điện
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- Thực hiện được các quy tắc an toàn trong vận hành, sửa chữa các thiết bị trong
trạm thủy điện.
- Có kỹ năng giao tiếp và tổ chức làm việc theo nhóm
c) Về thái độ và đạo đức nghề nghiệp
- Có phẩm chất đạo đức
- Tôn trọng pháp luật và các quy định tại nơi làm việc
- Trung thưc, thái độ hợp tác với đồng nghiệp, sẵn sàng đảm nhận các nhiệm vụ
được giao phù hợp với năng lực của bản thân.
4- Điều kiện và môi trường làm việc

Trạm thủy điện là một dây chuyền công nghệ sản xuất điện năng từ nguồn
năng lượng nước của thiên nhiên. Các thiết bị trong dây chuyền và hệ thống điều
khiển hiện đại và tự động hóa cao nên yêu cầu người lao động phải có kiến thức
và kỹ năng đầy đủ để làm chủ thiết bị trong dây chuyền công nghệ.
5- Bối cảnh thực hiện công việc, máy móc thiết bị

Người lao động với nghề vận hành và sửa chữa trạm thủy điện là đội ngũ lao
động có trình độ kỹ thuật trong ngành sản xuất điện năng từ nguồn năng lượng
nước. Điện năng của các trạm thủy điện khi sản xuất được đưa lên lưới để
chuyển đến hộ tiêu thụ, chính vì vậy mà các trạm thủy điện trong lưới điện có
liên hệ chặt chẽ với nhau. Các tổ máy trong trạm thủy điện vận h ành liên tục
trong năm, trừ thời gian sửa chữa, bảo dưỡng hoặc đại tu.

Các thiết bị trong trạm thủy điện bao gồm các thiết bị cơ khí thủy lực, các thiết
bị điện, thiết bị nâng, hệ thống công trình xây dựng, hồ chứa.v.v…tạo thành một
thể thống nhất cần thiết cho một trạm thủy điện.
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DANH MỤC CÔNG VIỆC

TÊN NGHỀ: VẬN HÀNH VÀ SỬA CHỮA TRẠM THỦY ĐIỆN
MÃ SỐ NGHỀ:

SỐ
TT

Mã số
Công

việc

Công việc Trình độ kỹ năng nghề

Bậc
1

Bậc
2

Bậc
3

Bậc
4

Bậc
5

A Vận hành tuyến năng lượng
1 A1 Nạp cân bằng ống xả x
2 A2 Mở cánh phai hạ lưu x

3 A3
Nạp cân bằng đường ống áp lực và
buồng xoắn x

4 A4 Mở cánh phai thượng lưu x
5 A5 Đóng cánh phai thượng lưu x

6 A6
Xả nước đường ống áp lực và buồng
xoắn x

7 A7 Làm cạn nước tuyến năng lượng x

8 A8
Theo dõi các thông số của tuyến năng
lượng x

9 A9
Đóng, mở van trên tuyến năng lượng
bằng tay x

10 A10
Đóng, mở van trên tuyến năng lượng
bằng dầu áp lực x

11 A11
Đóng, mở van trên tuyến năng lượng
bằng cần cẩu x

12 A12
Xử lý sự cố khi mạch tự động không
làm việc x

13
A13 Đưa cánh phai thượng lưu ra sửa chữa x

B Vận hành tua bin thuỷ lực

14 B1 Chuẩn bị khởi động Tua bin x

15 B2 Khởi động Tua bin bằng tay x

16 B3 Khởi động Tua bin tự động x

17 B4 Khởi động Tua bin bán tự động x
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18 B5 Giám sát sự làm việc của Tua bin x

19 B6 Điều chỉnh công suất Tua bin x

20 B7
Chuyển chế độ vận hành từ phát sang
bù x

21 B8
Chuyển chế độ vận hành từ bù sang
phát x

22 B9
Giám sát sự làm việc của hệ thống dầu
áp lực x

23 B10 Dừng Tua bin bình thường x

24 B11 Xử lý ngừng Tua bin khi sự cố x

25 B12 Chuẩn bị Tua bin cho sửa chữa x

26 B13 Rửa lưới lọc điều tốc x

27 B14 Xử lý sự cố tăng, giảm tốc độ Tua bin x

28 B15 Xử lý sự cố dầu điều chỉnh Tua bin x

29 B16 Xử lý sự cố các ổ trục Tua bin x

30 B17 Xử lý sự cố ngập nước nắp Tua bin x

31 B18
Xử lý sự cố dầu bôi trơn không bình
thường x

C Vận hành máy phát thủy điện

32 C1 Chuẩn bị khởi động máy phát điện x

33 C2
Kiểm tra trong quá tr ình khởi động
máy phát điện x

34 C3 Điều chỉnh kích từ máy phát điện x

35 C4 Hoà đồng bộ máy phát điện x

36 C5 Giám sát sự làm việc của máy phát x

37 C6 Tách lưới và dứng máy phát điện x

38 C7
Xử lý các trường hợp máy phát điện
làm việc không bình thường x

39 C8 Xử lý sự cố máy phát điện trong vận
hành x
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D Vận hành máy biến áp

40 D1 Chuẩn bị trước khi đưa máy biến áp
vào làm việc x

41 D2 Giám sát máy biến áp trong vận hành x

42 D3 Đưa máy biến áp vào làm việc với lưới x

43 D4 Dừng máy biến áp x

44 D5 Xử lý sự cố máy biến áp x

45 D6 Đưa máy biến áp ra sửa chữa x

E Vận hành hệ thống điện tự dùng
xoay chiều

46 E1 Kiểm tra trạng thái thiết bị điện trong
hệ thống điện tự dùng x

47 E2 Đóng điện hệ thống điện tự dùng x

48 E3 Giám sát sự Làm việc của các thiệt bị
tự dùng x

49 E4 Thao tác kiểm tra đóng nguồn dự
phòng x

50 E5 Chuyển đổi phương thức cấp điện tự
dùng x

51 E6 Đưa thiết bị hệ thống điện tự dùng ra
sửa chữa x

52 E7 Xử lý sự cố mất điện tự dung x

F Vận hành hệ thống điện tự dùng một
chiều

53 F1 Kiểm tra trạng thái thiết bị điện trong
hệ thống điện một chiều x

54 F2 Đóng nguồn hệ thống nạp x

55 F3 Giám sát sự làm việc của hệ thống điện
một chiều x
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56 F4 Vận hành hệ thống ắc qui x

57 F5 Xử lý sự cố chạm đất hệ thống điện
một chiều x

G Vận hành hệ thống dầu không áp lực

58 G1 Kiểm tra hệ thống cung cấp dầu x

59 G2 Đưa dầu mới về kho x

60 G3 Cấp dầu cho các thiết bị x

61 G4 Thu hồi dầu từ các thiết bị về kho x

62 G5 Lọc dầu x

H Vận hành hệ thống nước kỹ thuật

63 H1 Kiểm tra trước khi đưa hệ thống nước
vào làm việc x

64 H2 Đưa hệ thống  vào làm việc x

65 H3 Giám sát sự làm việc của hệ thống
nước kỹ thuật x

66 H4 Đổi, rửa lưới lọc nước kỹ thuật x

67 H5 Xử lý các hiện tượng không bình
thường x

68 H6 Xử lý sự cố x

69 H7 Dừng hệ thống x

I Vận hành hệ thống máy nén khí

70 I1 Kiểm tra hệ thống trước khi khởi động x

71 I2 Khởi động máy nén khí x

72 I3 Nạp khí vào bình chứa x

73 I4 Cấp khí nén cho các phụ tải x

74 I5 Giám sát quá trình hoạt động của hệ
thống x

75 I6 Xử lý các hiện tượng không bình x
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thường của hệ thống

76 I7 Xử lý sự cố x

77 I8 Dừng máy nén khí x

78 I9 Xả áp lực bình chứa x

K Vận hành hệ thống thông gió

79 K1 Kiểm tra trạng thái  thiết bị thông gió x

80 K2 Khởi động quạt thông gió x

81 K3 Giám sát sự làm việc của quạt thông
gió x

82 K4 Dừng quạt thông gió x

83 K5 Xử lý sự cố mạch tự động thông gió
không làm việc x

L Vận hành đập tràn

84 L1 Mở cánh phai đập tràn x

85 L2 Theo dõi quá trình làm việc của phai
xả đập tràn

x

86 L3 Đóng cánh phai đập tràn x

87 L4 Xử lý sự cố khi mạch chống lún không
làm việc

x

M Bảo dưỡng, sửa chữa tuyến năng
lượng

88 M1 Bảo dưỡng, sửa chứa lưới chắn rác x

89 M2 Bảo dưỡng, sửa chữa cơ cấu van sự cố x

90 M3 Bảo dưỡng sửa chữa các cửa phai sửa
chữa x

91 M4 Bảo dưỡng, sửa chữa các van trên
tuyến năng lượng x

92 M5 Bảo dưỡng, sửa chữa tuyến ống áp lực
kim loại x

93 M6 Bảo dưỡng, sửa chữa tuyến ống áp lực x
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bê tông

94 M7 Bảo dưỡn,g sửa chữa ống xả x

95 M8 Bảo dưỡng, sửa chữa  tháp điều áp x

N Bảo dưỡng, sửa chữa tuabin

96 N1 Bảo dưỡng, sửa chữa  bánh xe công tác x

97 N2 Bảo dưỡng, sửa chữa ổ hường , ổ đỡ x

98 N3 Bảo dưỡng, sửa chữa các thiết bị phụ
trên nắp tuabin x

99 N4 Bảo dưỡng, sửa chữa hệ thống phanh
kích x

100 N5 Bảo dưỡng, sửa chữa hệ thống điều
chỉnh x

101 N6 Bảo dưỡng, sửa chữa máy điều tốc x

O Bảo dưỡng, sửa chữa hệ thống dầu
áp lực

102 O1 Cắt nguồn điều khiển, xả áp lực, xả
dầu bình chứa x

103 O2 Tháo các động cơ bơm để kiểm tra sửa
chữa x

104 O3 Tháo các bơm để kiểm tra sửa chữa x

105 O4 Tháo các cụm van của bơm để kiểm tra
sửa chữa x

106 O5 Kiểm tra vệ sinh bình dầu áp lực x

107 O6 Kiểm tra vệ sinh bể chưa dầu tĩnh x

108 O7 Tháo các van cách ly để kiểm tra x

109 O8 Tháo các đồng hồ đát trích để kiểm tra x

110 O9 Vệ sinh, kiểm tra các đường ống và
gioăng nối các mặt bích x
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111 O10 Thử bình chứa dầu áp lực x

112 O11 Tháo ngăn kéo sự cố để kiểm tra bảo
dưỡng x

113 O12 Lắp lại toàn bộ hệ thống và thử nghiện x

P Bảo dưỡng, sửa chữa hệ thống nước

114 P1 Bảo dưỡng, sửa chữa các van trên
đường ống x

115 P2 Bảo dưỡng, sửa chữa đường ống x

116 P3 Bảo dưỡng, sửa chữa các đồng hồ đo x

117 P4 Bảo dưỡng, sửa chữa động cơ điện x

118 P5 Bảo dưỡng, sửa chữa bơm x

119 P6 Bảo dưỡng, sửa chữa lưới lọc x

Q Kiểm tra và sửa chữa hệ thống khí
nén

120 Q1 Cách ly máy khỏi hệ thống x

121 Q2 Tháo vỏ máy và các thiết bị phụ để
kiểm tra x

122 Q3 Tháo động cơ máy nén khí và động cơ
quạt để kiểm tra x

123 Q4 Tháo máy nén khí và quạt để kiểm tra,
sửa chữa x

124 Q5 Sửa chữa các loai van an toàn, van
màng, van giảm áp x

125 Q6 Vệ sinh, sửa chữa các bình phân ly x

126 Q7 Tháo kiểm tra, sửa chữa bơm dầu x

127 Q8 Kiểm tra sửa chữa bình áp lực x

128 Q9 Kiểm tra, vệ sinh các đường ống chính,
đường ống điều khiển và các van cách x
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ly

129 Q10 Vệ sinh bình cácte và thay dầu x

130 Q11 Lắp lại toàn bộ và chạy thử x
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TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

TÊN CÔNG VIỆC:           Nạp cân bằng ống xả
MÃ SỐ CÔNG VIỆC: A1

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC
Nạp cân bằng ống xả là nạp nước từ hạ lưu vào ống xả đảm bảo mực nước

trong ống xả và hạ lưu bằng nhau. Các bước chính gồm: Nhận phiếu thao tác,
thao tác mở van cân bằng để nước hạ lưu vào ống xả; Đóng van cân bằng khi
mực nước trong ống xả và mực nước hạ lưu bằng nhau; Chọn đúng loại  biển
báo, rào chắn và đặt đúng chỗ
II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN
- Nhận phiếu thao tác đúng và đủ nội dung
- Mở van cân bằng ở vị trí lớn nhất để n ước hạ lưu vào ống xả
- Đóng kín van cân bằng khi mực nước trong ống xả bằng mực nước hạ lưu
- Chọn đúng loại  biển báo mới và treo đúng vị trí
- Thời gian thực hiện từ 1- 3 giờ
III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU
1. Kỹ năng

Thao tác chính xác và thuần thục
2. Kiến thức
- Nguyên lý thủy lực bình thông nhau
- Nắm được nguyên lý và tác dụng của van cơ khí
IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC
- Phiếu thao tác
- Hệ thống van cân bằng
- Biển báo
V. TIÊU CHÍ VÀ TIÊU CHUẨN ĐÁNH GIÁ

Tiêu chí đánh giá Cách thức đánh giá
- Khả năng kiểm tra chính xác phiếu
thao tác

So sánh với quy định của quy tr ình vận
hành van cân bằng

- Mức độ thành thạo khi thao tác
đóng, mở van cân bằng ống xả

Giám sát thao tác của người thực hiện
theo quy trình vận hành van cân bằng

- Biện pháp an toàn khi thực hiện
công việc

Theo dõi quá trình thực hiện, đối chiếu
với quy định về an toàn khi nạp nước
hạ lưu vào ống xả

- Thời gian thực hiện So sánh thời gian thực hiện với thời
gian quy định 1-3 giờ
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TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNlG VIỆC

TÊN CÔNG VIỆC: Mở cánh phai hạ lưu
MÃ SỐ CÔNG VIỆC:                                A2

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC
Mở cánh phai hạ lưu để lưu thông nước giữa ống xả và hạ lưu, chuẩn bị cho

tuabin làm việc. Các bước gồm: Điều khiển thiết bị nâng cánh phai đến chiều
cao quy định; Đặt rào chắn, treo biển báo an toàn và báo cáo kết thúc công việc
cho trưởng ca
II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN
- Cánh phai nâng lên đúng chiều cao quy định
- Chọn đúng loại  biển báo, rào chắn và đặt đúng chỗ
- Báo cáo kết thúc công việc cho trưởng ca
- Thời gian thực hiện 1-2 giờ
III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU
1. Kỹ năng
- Thao tác chính xác hệ thống điều khiển
- Kỹ năng giao tiếp
2. Kiến thức
- Vận hành cẩu chân dê hoặc thiết bị nâng
- Quy phạm an toàn cho thiết bị nâng
IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC
- Cần cẩu chân dê hoặc thiết bị nâng
- Hàng rào di động và biển báo
- Phương tiện liên lạc
V. TIÊU CHÍ VÀ TIÊU CHUẨN ĐÁNH GIÁ

Tiêu chí đánh giá Cách thức đánh giá
- Xác nhận cánh phai đã nâng lên
đúng chiều cao quy định

- Đèn tín hiệu báo vị trí cao nhất của
cánh phai “sáng”; đã cài được chốt an
toàn

- Biện pháp an toàn khi thực hiện
công việc

-Theo dõi quá trình thực hiện, đối chiếu
với quy định về an toàn

- Số liệu và thời gian báo cáo - So sánh số liệu và thời gian báo cáo
với quy định của quy trình

- Thời gian thực hiện So sánh thời gian thực hiện với thời
gian quy định 1-2giờ
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TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

TÊN CÔNG VIỆC: Nạp cân bằng đường ống áp lực - buồng xoắn
MÃ SỐ CÔNG VIỆC:                               A3

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC

Nạp cân bằng đường ống áp lực và buồng xoắn là xả nước từ thượng lưu vào
ống áp lực và buồng xoắn. Các bước gồm: Nhận phiếu thao tác; thao tác mở van
cân bằng nạp nước từ thượng lưu vào ống lực và buồng xoắn; thao tác đóng van
cân bằng khi nước trong ống náp lực đã đầy; thực hiện kỹ thuật an toàn
II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN
- Nhận phiếu thao tác đúng và đủ nội dung
- Nước trong ống áp lực và buồng xoắn đầy, đủ áp lực.
- Thực hiện đúng kỹ thuật an toàn trước khi nạp nước vào ống  áp lưc, buồng
xoắn
- Thời gian thưc hiện 1-3 giờ
III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU
1. Kỹ năng

Thao tác chính xác và thuần thục
2. Kiến thức
- Nguyên lý thủy lực bình thông nhau
- Nắm được nguyên lý và tác dụng của van cơ khí
IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC
- Phiếu thao tác
- Hệ thống van cân bằng
- Biển báo

V. TIÊU CHÍ VÀ TIÊU CHUẨN ĐÁNH GIÁ

Tiêu chí đánh giá Cách thức đánh giá

- Khả năng kiểm tra chính xác phiếu
thao tác

So sánh với quy định của quy tr ình vận
hành

- Mức độ thành thạo khi thao tác
mở, đóng van cân bằng

Giám sát thao tác của người thực hiện
theo quy trình vận hành van cân bằng

- Biện pháp an toàn khi thực hiện
công việc

Theo dõi quá trình thực hiện, đối chiếu
với quy định về an toàn

- Thời gian thực hiện So sánh thời gian thực hiện với thời gian
quy định 1- 3giờ
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TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNlG VIỆC

TÊN CÔNG VIỆC:                   Mở cánh phai thượng lưu
MÃ SỐ CÔNG VIỆC:                                A4

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC
Mở cánh phai thượng lưu để lưu thông nước giữa buồng xoắn với thượng lưu,

chuẩn bị cho tuabin làm việc. Các bước gồm: Điều khiển thiết bị nâng cánh phai
đến chiều cao quy định; Đặt rào chắn, treo biển báo an toàn và báo cáo kết thúc
công việc cho trưởng ca
II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN
- Cánh phai nâng lên đúng chiều cao quy định
- Chọn đúng loại  biển báo, rào chắn và đặt đúng chỗ
- Báo cáo kết thúc công việc cho trưởng ca
- Thời gian thưc hiện 1- 2 giờ
III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU
1. Kỹ năng
- Thao tác chính xác hệ thống điều khiển
- Kỹ năng giao tiếp
2. Kiến thức
- Vận hành cẩu chân dê hoặc thiết bị nâng
- Quy phạm an toàn cho thiết bị nâng
IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC
- Thiết bị nâng cánh phai thượng lưu
- Hàng rào di động và biển báo
- Phương tiện liên lạc
V. TIÊU CHÍ VÀ TIÊU CHUẨN ĐÁNH GIÁ

Tiêu chí đánh giá Cách thức đánh giá
- Xác nhận cánh phai đã nâng lên
đúng chiều cao quy định

- Đèn tín hiệu báo vị trí cao nhất của
cánh phai “sáng”; đã cài được chốt an
toàn

- Biện pháp an toàn khi thực hiện
công việc

-Theo dõi quá trình thực hiện, đối chiếu
với quy định về an toàn

- Số liệu và thời gian báo cáo - So sánh số liệu và thời gian báo cáo
với quy định của quy trình

- Thời gian thực hiện So sánh thời gian thực hiện với thời
gian quy định 1- 2giờ
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TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

TÊN CÔNG VIỆC: Đóng cánh phai thượng lưu
MÃ SỐ CÔNG VIỆC:                          A5

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC
Đóng cánh phai thượng lưu để chặn không cho nước phía thượng lưu vào ống

áp lực và buồng xoắn. Các bước gồm: Điều khiển thiết bị hạ cánh phai ho àn
toàn; mở van xả dầu áp lực của hệ thống cánh phai về bể chứa; Đặt r ào chắn,
treo biển báo an toàn và báo cáo kết thúc công việc cho trưởng ca

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN
- Cánh phai thượng lưu được đóng hoàn toàn và cài được chốt an toàn
- Xả hết dầu áp lực của hệ thống cánh phai về bể chứa
- Chọn đúng loại  biển báo, rào chắn và đặt đúng chỗ
- Báo cáo kết thúc công việc cho trưởng ca
- Thời gian thực hiện 1-2 giờ
III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU
1. Kỹ năng
- Thao tác chính xác hệ thống điều khiển
- Kỹ năng giao tiếp
2. Kiến thức
- Vận hành cẩu chân dê hoặc thiết bị nâng hạ
- Quy phạm an toàn cho thiết bị nâng hạ
IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC
- Thiết bị nâng hạ cánh phai thượng lưu
- Hàng rào di động và biển báo
- Phương tiện liên lạc
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V. TIÊU CHÍ VÀ TIÊU CHUẨN ĐÁNH GIÁ

Tiêu chí đánh giá Cách thức đánh giá
- Xác nhận cánh phai thượng lưu đã
đóng hoàn toàn

- Đèn tín hiệu báo vị trí thấp nhất của
cánh phai “sáng”; đã cài được chốt an
toàn

- Độ thuần thục khi thao tác xả hết
dầu của hệ thống cánh phai về bể
chứa

Giám sát thao tác của người thực hiện
theo quy trình xả dầu

- Biện pháp an toàn khi thực hiện
công việc

-Theo dõi quá trình thực hiện, đối chiếu
với quy định về an toàn

- Số liệu và thời gian báo cáo - So sánh số liệu và thời gian báo cáo
với quy định của quy trình

- Thời gian thực hiện So sánh thời gian thực hiện với thời gian
quy định 1- 2giờ
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TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

TÊN CÔNG VIỆC:   Xả nước đường ống áp lực và buồng xoắn
MÃ SỐ CÔNG VIỆC: A6

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC
Xả nước đường ống áp lực và buồng xoắn là tháo cạn nước trong ống áp lực và
buồng xoắn. Các bước gồm: nhận phiếu thao tác; vận h ành thiết bị xả nước từ
ống áp lực và buồng xoắn cho đến khi tháo cạn nước trong buồng xoắn; đặt rào
chắn và treo biển báo an toàn.
II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN
- Nhận phiếu thao tác đúng và đủ nội dung
- Tháo cạn nước trong ống áp lực và buồng xoắn
- Chọn đúng loại  biển báo, rào chắn và đặt đúng chỗ
- Thời gian thực hiện 2- 3 giờ
III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU
1. Kỹ năng
- Thao tác chính xác và thuần thục
- Quan sát, phán đoán đúng
2. Kiến thức
- Quản lý vận hành trạm thủy điện
- Nắm được nguyên lý và tác dụng của van cơ khí
IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC
- Phiếu thao tác
- Hệ thống van cân bằng
- Biển báo
V. TIÊU CHÍ VÀ TIÊU CHUẨN ĐÁNH GIÁ

Tiêu chí đánh giá Cách thức đánh giá

- Khả năng kiểm tra chính xác phiếu
thao tác

So sánh với quy định của quy tr ình vận
hành

- Độ thuần thục khi thao tác van xả
nước trong ống áp lực và buồng xoắn

Giám sát thao tác của người thực hiện;
đối chiếu với số liệu của đồng hồ đo áp
lực nước trong ống áp lực và buồng
xoắn

- Biện pháp an toàn khi thực hiện
công việc

-Theo dõi quá trình thực hiện, đối chiếu
với quy định về an toàn

- Thời gian thực hiện So sánh thời gian thực hiện với thời
gian quy định 2-3giờ
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TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

TÊN CÔNG VIỆC:    Làm cạn nước tuyến năng lượng
MÃ SỐ CÔNG VIỆC:                          A7

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC
Làm cạn nước tuyến năng lượng là dùng trạm bơm khô để bơm nước của tuyến năng

lượng từ cửa van thượng lưu đến cửa van hạ lưu. Các bước gồm: Kiểm tra bơm và
động cơ bơm của trạm bơm khô; bơm cạn nước trên tuyến năng lượng; đặt rào chắn và
treo biển báo
II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN
- Kiểm tra chính xác các thông số kỹ thuật của b ơm
- Kiểm tra chính xác cách điện của động c ơ điện
- Bơm cạn nước tuyến năng lượng
- Chọn đúng loại  biển báo, rào chắn và đặt đúng chỗ
- Thơi gian thực hiện 1-3 giờ
III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU
1. Kỹ năng
- Làm thuần thục công tác kiểm tra bơm và động cơ điện
- Thao tác chính xác
2. Kiến thức
- Động cơ điện và bơm ly tâm
- Đo lường điện và kỹ thuật an toàn
IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC
- Đèn chiếu sáng di động
- Mê gôm mét 500V
- Hệ thống bơm của trạm bơm khô
- Biển báo an toàn
V. TIÊU CHÍ VÀ TIÊU CHUẨN ĐÁNH GIÁ

Tiêu chí đánh giá Cách thức đánh giá

- Độ chính xác trong kiểm tra trạm b ơm
khô

Giám sát thao tác của người thực hiện theo
quy trình kiểm tra trạm bơm khô

- Thành thạo trong vận hành trạm bơm
khô nước tuyến năng lượng

Giám sát thao tác của người thực hiện; đối
chiếu với số liệu của đồng hồ đo áp lực v à
đo cột nước

- Biện pháp an toàn khi thực hiện công
việc

-Theo dõi quá trình thực hiện, đối chiếu
với quy định về an toàn

- Thời gian thực hiện So sánh thời gian thực hiện với thời gian
quy định 1-3giờ
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TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

TÊN CÔNG VIỆC:      Theo dõi các thông số vận hành tuyến năng lượng
MÃ SỐ CÔNG VIỆC: A8

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC
Theo dõi các thông số vận hành tuyến năng lượng là quan sát, ghi chép các
thông số liên qua đến tuyến năng lượng. Các bước gồm: Theo dõi, ghi chép thời
gian nạp, thời gian xả; Cột nước, áp lực của tuyến năng lượng; các thông số của
hệ thống bơm dầu nâng hạ cánh phai; báo cáo định kỳ chế độ l àm việc
II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN
- Độ chính xác trong theo dõi, kiểm tra các thông số vận hành tuyến năng lượng
- Ghi chính xác các thông số vận hành của tuyến năng lượng (thời gian nạp, thời
gian xả nước, áp suất, cột nước, ; nhiệt độ, áp suất của hệ thống b ơm dầu nâng
hạ cánh phai )
- Báo cáo định kỳ chế độ làm việc của tuyến năng lượng
III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU
1. Kỹ năng
- Làm thuần thục việc đọc và ghi chép các thông số vận hành tuyến năng lượng
- Phán đoán tình huống để xử lý
2. Kiến thức
- Đo lường thủy lực
- Động cơ điện và bơm thủy lực
- Quy trình, quy phạm kỹ thuật vận hành tuyến năng lượng
IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC
- Sổ nhật ký vận hành, bút
- Đèn chiếu sáng di động
- Phương tiên liên lạc
V. TIÊU CHÍ VÀ TIÊU CHUẨN ĐÁNH GIÁ

Tiêu chí đánh giá Cách thức đánh giá
- Thuần thục trong việc kiểm tra,
quan sát các thông số  vận hành của
tuyến năng lượng

Giám sát thao tác của người thực hiện
theo trình tự công việc với quy định của
quy trình vân hành

- Độ chính xác khi ghi chép các thông
số vận hành tuyến năng lượng

Giám sát thao tác của người thực hiện
theo quy trình vận hành tuyến năng
lượng

- Số liệu và thời gian báo cáo - So sánh số liệu và thời gian báo cáo
với quy định của quy trình
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TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

TÊN CÔNG VIỆC:         Đóng, mở phai trên tuyến năng lượng bằng tay
MÃ SỐ CÔNG VIỆC:                                 A9

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC
Đóng hoặc mở các cánh phai trên tuyến năng lượng bằng tay khi hệ thống tự

động bị hư hỏng. Các bước gồm: Đóng cánh phai bằng tay; mở cánh phai bằng
tay; đặt rào chắn và treo biển báo an toàn, báo cáo kết thúc công việc
II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN
- Đóng hoàn toàn cánh phai trên tuyến năng lượng bằng tay
- Mở hoàn toàn cánh phai trên tuyến năng lượng bằng tay
- Chọn đúng loại  biển báo, rào chắn và đặt đúng chỗ
- Báo cáo kết thúc công việc cho trưởng ca
- Thời gian thực hiện 1 – 2 giờ
III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU
1. Kỹ năng
- Thao tác chính xác hệ thống điều khiển
- Kỹ năng giao tiếp
2. Kiến thức
- Vận hành bộ truyền động cơ khí
- Quy phạm an toàn cho thiết bị nâng
IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC
- Hệ thống truyền động cơ khí điều khiển cánh phai
- Hàng rào di động và biển báo
- Phương tiện liên lạc
V. TIÊU CHÍ VÀ TIÊU CHUẨN ĐÁNH GIÁ

Tiêu chí đánh giá Cách thức đánh giá
- Xác nhận cánh phai tuyến năng
lượng đã đóng hoàn toàn

- Đèn tín hiệu báo vị trí thấp nhất của cánh
phai “sáng”; đã cài được chốt an toàn

- Xác nhận cánh phai tuyến năng
lượng đã mở hoàn toàn

- Đèn tín hiệu báo vị trí cao nhất của cánh
phai “sáng”; đã cài được chốt an toàn

- Biện pháp an toàn khi thực hiện
công việc

-Theo dõi quá trình thực hiện, đối chiếu
với quy định về an toàn

- Số liệu và thời gian báo cáo - So sánh số liệu và thời gian báo cáo với
quy định của quy trình

- Thời gian thực hiện So sánh thời gian thực hiện với thời gian
quy định 1-2giờ
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TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

TÊN CÔNG VIỆC: Đóng, mở cánh phai trên tuyến năng lượng bằng
dầu áp lực

MÃ SỐ CÔNG VIỆC: A10

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC
Đóng, mở cánh phai bằng thiết bị tự động điều khiển hệ thống dầu áp lực gồm

các bước: Nhận lệnh thao tác đóng, mở cánh phai; Kiểm tra các thiết bị trong hệ
thống đóng mở cánh phai; Đặ t rào chắn và treo biển báo an toàn; Ghi nhật ký và
báo cáo kết thúc công việc cho trưởng ca

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN
- Nhận phiếu thao tác đúng và đủ nội dung
- Kiểm tra chính xác cách điện của động c ơ điện
- Kiểm tra chính xác hệ thống liên động và tự động bơm dầu
- Đóng hoặc mở hoàn toàn cánh phai trên tuyến năng lượng bằng khóa liên động
- Chọn đúng loại  biển báo, rào chắn và đặt đúng chỗ
- Báo cáo kết thúc công việc cho trưởng ca
- Thời gian thực hiện 1 -2 giờ
III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU
1. Kỹ năng
- Thao tác chính xác hệ thống điều khiển
- Kỹ năng giao tiếp
2. Kiến thức
- Vận hành động cơ điện và máy bơm dầu áp lực
- Đo lường điện
- Nguyên lý làm việc của hệ thống tự động điều khiển
- Kiến thức về an toàn cho thiết bị nâng hạ

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC
- Đèn chiếu sáng di động
- Mê gôm mét 500V
- Hệ thống tự động điều khiển bơm dầu áp lực của thiết bị điều khiển cánh phai
- Biển báo an toàn



25

V. TIÊU CHÍ VÀ TIÊU CHUẨN ĐÁNH GIÁ

Tiêu chí đánh giá Cách thức đánh giá
- Khả năng kiểm tra chính xác phiếu
thao tác

So sánh với quy định của quy tr ình vận
hành

- Độ chính xác trong kiểm tra cách
điện động cơ và hệ thống liên động

Giám sát thao tác của người thực hiện
theo quy trình kiểm tra cách điện và
kiểm tra hệ thống liên động

- Xác nhận cánh phai tuyến năng
lượng đã đóng hoàn toàn

- Đèn tín hiệu báo vị trí thấp nhất của
cánh phai “sáng”; đã cài được chốt an
toàn

- Xác nhận cánh phai tuyến năng
lượng đã mở hoàn toàn

- Đèn tín hiệu báo vị trí cao nhất của
cánh phai “sáng”; đã cài được chốt an
toàn

- Biện pháp an toàn khi thực hiện
công việc

-Theo dõi quá trình thực hiện, đối chiếu
với quy định về an toàn

- Số liệu và thời gian báo cáo - So sánh số liệu và thời gian báo cáo
với quy định của quy trình

- Thời gian thực hiện So sánh thời gian thực hiện với thời
gian quy định 1-2giờ
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TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

TÊN CÔNG VIỆC: Đóng, mở cánh phai trên tuyến năng lượng bằng
cần cẩu

MÃ SỐ CÔNG VIỆC: A11

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC
Đóng, mở cánh phai trên tuyến năng lượng bằng cần cẩu chân dê gồm các

bước: Nhận phiếu thao tác, Biện pháp an to àn cho cần cẩu chân dê vào làm việc,
Điều khiển cần cẩu để nâng hạ cánh phai đóng hoặc mở, Đặt r ào chắn và treo
biển báo an toàn, Báo cáo kết thúc công việc cho trưởng ca.
II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN
- Nhận phiếu thao tác đúng và đủ nội dung
- Sử dụng đúng kỹ thuật an toàn cho cần cẩu chân dê vào làm việc .
- Đóng hoặc mở hoàn toàn cánh phai trên tuyến năng lượng bằng cần cẩu
- Chọn đúng loại  biển báo, rào chắn và đặt đúng chỗ
- Báo cáo kết thúc công việc cho trưởng ca
- Thời gian thưc hiện 1-2 giờ
III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU
1. Kỹ năng
- Thao tác chính xác hệ thống điều khiển cần cẩu chân d ê
- Làm thành thạo các biện pháp an toàn cho cần cẩu
- Kỹ năng giao tiếp
2. Kiến thức
- Vận hành cần cẩu chân dê
- Cung cấp điện và khí cụ điện
- Nguyên lý làm việc của hệ thống tự động điều khiển thiết bị nâng
- Quy trình, quy phạm kỹ thuật vận hành cần cẩu chân dê
- Kiến thức về an toàn cho thiết bị nâng hạ
IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

- Nguồn điện cung cấp cho cần cẩu
- Cần cẩu chân dê
- Hệ thống tự động điều khiển cần cẩu chân d ê
- Biển báo an toàn
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V. TIÊU CHÍ VÀ TIÊU CHUẨN ĐÁNH GIÁ

Tiêu chí đánh giá Cách thức đánh giá

- Khả năng kiểm tra chính xác phiếu
thao tác

So sánh với quy định của quy tr ình vận
hành

- An toàn khi đưa cần cẩu vào làm
việc

-Theo dõi thao tác của người thực hiện,
đối chiếu với quy định về an toàn

- Xác nhận cánh phai tuyến năng
lượng đã đóng hoàn toàn

- Đèn tín hiệu báo vị trí thấp nhất của
cánh phai “sáng”; đã cài được chốt an
toàn

- Xác nhận cánh phai tuyến năng
lượng đã mở hoàn toàn

- Đèn tín hiệu báo vị trí cao nhất của
cánh phai “sáng”; đã cài được chốt an
toàn

- Số liệu và thời gian báo cáo - So sánh số liệu và thời gian báo cáo
với quy định của quy trình

- Thời gian thực hiện So sánh thời gian thực hiện với thời
gian quy định 1-2giờ
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TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

TÊN CÔNG VIỆC: Xử lý sự cố khi mạch tự động không làm việc
MÃ SỐ CÔNG VIỆC: A12

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC
Xử lý sự cố khi mạch tự động của hệ thống điều khiển cánh phai không l àm

việc, do đó phải điều khiển bằng tay để đóng hoặc mở cánh phai. Các b ước gồm:
Kiểm tra tình trạng của hệ thống thủy lực; Điều khiển bơm dầu áp lực đến xy
lanh đóng mở cánh phai; Đặt rào chắn và treo biển báo an toàn; Báo cáo kết thúc
công việc cho trưởng ca.

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN
- Kiểm tra chính xác hệ thống thủy lực điều khiển cánh phai
- Đóng mở cánh phai hoàn toàn trên tuyến năng lượng bằng bơm dầu áp lực
- Biển báo an toàn và rào chắn đặt đúng vị trí
- Báo cáo kết thúc công việc cho trưởng ca
- Thời gian thưc hiện 1- 2 giờ
III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU
1. Kỹ năng
- Thao tác chính xác hệ thống điều khiển bơm dầu áp lực
- Làm thành thạo việc đóng mở van liên động
- Kỹ năng giao tiếp
2. Kiến thức
- Hiểu được nguyên lý làm việc của hệ thống thủy lực cánh phai
- Nắm được cấu tao và nguyên lý làm việc của động cơ và bơm dầu áp lực
- Kiến thức về an toàn cho thiết bị nâng hạ
IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC
- Hệ thống bơm dầu áp lực cánh phai
- Tủ điều khiển tự động bơm dầu áp lực cho hệ thống cánh phai
- Quy phạm kỹ thuật
- Biển báo an toàn
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V. TIÊU CHÍ VÀ TIÊU CHUẨN ĐÁNH GIÁ

Tiêu chí đánh giá Cách thức đánh giá

- Độ chính xác trong kiểm tra hệ
thống thủy lực điều khiển cánh
phai

Giám sát thao tác của người thực hiện theo
quy trình kiểm tra hệ thống thủy lực điều
khiển cánh phai

- Xác nhận cánh phai tuyến năng
lượng đã đóng hoàn toàn

- Đèn tín hiệu báo vị trí thấp nhất của cánh
phai “sáng”; đã cài được chốt an toàn

- Xác nhận cánh phai tuyến năng
lượng đã mở hoàn toàn

- Đèn tín hiệu báo vị trí cao nhất của cánh
phai “sáng”; đã cài được chốt an toàn

- Biện pháp an toàn khi thực hiện
công việc

-Theo dõi quá trình thực hiện, đối chiếu với
quy định về an toàn

- Số liệu và thời gian báo cáo - So sánh số liệu và thời gian báo cáo  với
quy định của quy trình

- Thời gian thực hiện So sánh thời gian thực hiện với thời gian
quy định 1-2 giờ
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TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

TÊN CÔNG VIỆC: Đưa cánh phai thượng lưu ra sửa chữa
MÃ SỐ CÔNG VIỆC: A13

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC
Đưa cánh phai thượng lưu ra sửa chữa gồm các bước: Đóng cánh phai sửa

chữa, Làm cạn nước tuyến áp lực, cạn nước khoang giữa hai cánh phai; Ghi nhật
ký vận hành và báo cáo trưởng ca.
II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN
- Đóng thành công cánh phai sửa chữa, đảm bảo kín và không rò nước vào bên
trong
- Tháo cạn nước trong tuyến áp lực và nước giữa hai cánh phai
- Ghi nhật ký vận hành và báo cáo trưởng ca
- Thời gian thưc hiện 1-2 giờ
III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU
1. Kỹ năng
- Thao tác chính xác việc hạ cánh phai dự phòng
- Thao tác thuần thục các van xả nước
2. Kiến thức
- Nắm được kiến thức về thủy lực
- Nắm được cấu tạo của các công tr ình trên tuyến năng lượng
- Hiểu rõ quy phạm kỹ thuât và quy phạm an toàn
IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC
- Thiết bị nâng hạ cánh phai
- Hệ thống tự động điều khiển hạ cánh phai
- Hệ thống van xả nước
V. TIÊU CHÍ VÀ TIÊU CHUẨN ĐÁNH GIÁ

Tiêu chí đánh giá Cách thức đánh giá
- Xác nhận cánh phai sửa chữa đã
đóng hoàn toàn

- Đèn tín hiệu báo vị trí thấp nhất của cánh
phai “sáng”; đã cài được chốt an toàn

- Độ thuần thục khi thao tác xả
cạn nước trong tuyến áp lực và
giưa 2 cánh phai

Giám sát thao tác của người thực hiện; đối
chiếu với số liệu của đồng hồ đo áp lực
nước trong tuyến áp lực

- Số liệu và thời gian báo cáo - So sánh số liệu và thời gian báo cáo  với
quy định của quy trình

- Thời gian thực hiện So sánh thời gian thực hiện với thời gian
quy định 1-2 giờ



31

TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

TÊN CÔNG VIỆC: Chuẩn bị khởi động tuabin
MÃ SỐ CÔNG VIỆC: B1

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC
Chuẩn bị khởi động tuabin là kiểm tra và thao tác các bộ phận thiết bị phụ thuộc

tổ máy tuabin thủy lực trước khi khởi động. Các bước gồm: Kiểm tra việc mở
cánh phai thượng lưu và hạ lưu; Kiểm tra, đưa bơm vét nước, Ezectơ và bơm vét
dầu nắp tuabin vào làm việc; Nạp dầu bôi trơn vào các ổ trục;  Đưa hệ thống dầu
áp lực vào làm việc; Đưa hệ thống nước kỹ thuật vào làm việc;  Kích rô to tổ
máy tạo màng dầu ổ đỡ trục; Kiểm tra hệ thống phanh máy; Đ ưa máy điều tốc
vào làm việc; Đưa các thiết bị tự động điều khiển và bảo vệ tuabin vào làm
việc; Mở chốt xecvômôtơ của hệ thống điều chỉnh lưu lượng
II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN
- Kiểm tra việc mở cánh phai thượng lưu và hạ lưu đến chiều cao quy định
- Thực hiện đúng quy trình kiểm tra Bơm vét nước, Ezectơ và bơm vét dầu nắp
tuabin;
- Nạp đủ mức dầu bôi trơn ở các ổ trục tuabin
- Thao tác đúng trình tự đưa hệ thống dầu áp lực vào làm việc ;
- Thao tác đúng trình tự đưa hệ thống nước kỹ thuật vào làm việc;
- Kích Rô to tổ máy đúng quy định để tạo màng dầu ổ đỡ
- Kiểm tra chính xác hệ thống phanh máy
- Hiệu chỉnh Máy điều tốc đúng thông số, sẵn s àng làm việc
- Thao tác đưa thiết bị tự động điều khiển và bảo vệ tuabin vào làm việc
- Thao tác mở hoàn toàn chốt xecvômôtơ của hệ thống điều chỉnh lưu lượng
- Thời gian thực hiện 2- 4 giờ
III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng
- Thao tác thuần thục, chuẩn xác
- Phán đoán được những hiện tương không bình thường
2. Kiến thức
- Cấu tạo, nguyên lý làm việc của thiết bị thủy lực
- Cấu tạo, nguyên lý làm việc của thiết bị phụ trong trạm thủy điện
- Cấu tạo và nguyên lý làm việc cuả máy phát thủy điện
- Tự động hóa tổ máy
IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC
- Tổ máy thủy điện
- Hệ thống thiết bị phụ: Máy điều tốc, hệ thống dầu, hệ thống nước, khí nén
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- Đồng hồ đo áp suất, cột nước
- Hệ thống điều khiển và bảo vệ tổ máy
V. TIÊU CHÍ VÀ TIÊU CHUẨN ĐÁNH GIÁ

Tiêu chí đánh giá Cách thức đánh giá

- Xác nhận cánh phai thượng lưu, hạ
lưu đã mở hoàn toàn

- Đèn tín hiệu báo vị trí cao nhất của
cánh phai “sáng”; đã cài được chốt an
toàn

- Độ chính xác trong kiểm tra Bơm vét
nước, Ezectơ và bơm vét dầu nắp
tuabin

Giám sát thao tác của người thực hiện
theo quy trình kiểm tra thiết bị trên nắp
tuabin

- Độ chính xác trong kiểm tra mức dầu
bôi trơn ở các ổ trục

Giám sát thao tác của người thực hiện
theo quy trình kiểm tra, Mức dầu nằm
trong giới hạn cho phép

- Độ chính xác khi thao tác hệ thống
dầu áp lực đưa vào làm việc

Giám sát thao tác của người thực hiện
theo phiếu công nghệ; Đủ áp suất định
mức, đủ 35% dầu, 65% khí nén

- Độ chính xác khi thao tác hệ thống
nước kỹ thuật đưa vào làm việc

Giám sát thao tác của người thực hiện
theo phiếu công nghệ, Đủ áp suất theo
quy định

- Thành thạo khi thao tác kích Rô to tổ
máy

Giám sát thao tác của người thực hiện
theo phiếu công nghệ; So sánh với hồ
sơ kỹ thuật của máy.

- Độ chính xác trong kiểm ta hệ thống
phanh máy

Giám sát thao tác của người thực hiện
theo quy trình kiểm tra phanh máy

- Độ chính xác khi hiệu chỉnh các
thông số của Máy điều tốc

Giám sát thao tác của người thực hiện
theo phiếu công nghệ; So sánh với hồ
sơ kỹ thuật của máy điều tốc .

- Thao tác thành thạo khi đưa thiết bị
tự động điều khiển, bảo vệ tuabin v ào
làm việc

Giám sát thao tác của người thực hiện
theo trình tự và phiếu công nghệ

- Thao tác thành thạo khi mở chốt
xecvômôtơ của hệ thống điều chỉnh
lưu lượng

Giám sát thao tác của người thực hiện
theo trình tự và mở chốt 100% khoảng
dịch chuyển

- Thời gian thực hiện So sánh thời gian thực hiện với thời
gian quy định 2-4 giờ
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TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

TÊN CÔNG VIỆC: Khởi động tuabin bằng tay
MÃ SỐ CÔNG VIỆC: B2

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC
Khởi động tuabin bằng tay là thao tác bằng tay để tổ máy khởi động  và duy trì

tốc độ định mức. Các bước gồm: Nhận phiếu thao tác; chuyển khóa chuyển đổi
phương thức sang vận hành bằng tay; điều chỉnh máy điều tốc về vị trí khởi
động bằng tay; quay vô lăng mở cánh h ướng đến độ mở không tải; theo d õi sau
khi khởi động.
II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN
- Nhận phiếu thao tác đúng và đủ nội dung
- Chuyển khóa thao tác về vị trí khởi động bằng tay
- Điều khiển vô lăng mở cánh hướng đến độ mở không tải
- Ghi nhật ký các thông số khởi động
- Thời gian thực hiện 20- 30 phút
III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU
1. Kỹ năng
- Thao tác chuẩn xác, thành thạo
- Phán đoán được sự làm việc bình thường hay không bình thường của tổ máy
2. Kiến thức
- Hiểu được nguyên lý làm việc của tuabin, máy điều tốc
- Nắm được cấu tạo và nguyên lý làm việc của máy phát thủy điện
- Quy trình vận hành tổ máy thủy điện
IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC
- Tổ máy thủy điện: Tuabin, máy phát thủy điện
- Máy điều tốc
- Các đồng hồ đo lường của tổ máy
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V. TIÊU CHÍ VÀ TIÊU CHUẨN ĐÁNH GIÁ

Tiêu chí đánh giá Cách thức đánh giá
- Khả năng kiểm tra chính xác phiếu
thao tác

So sánh với quy định của quy tr ình vận
hành

- Thành thạo khi thao tác chuyển
khóa điều khiển về vị trí khởi động
bằng tay

- Giám sát thao tác của người thực hiện
theo quy trình chuyển khóa điều khiển,
kiểm tra trên máy điều tốc và tủ điều
khiển gian máy

- Thành thạo khi thao tác vô lăng mở
cánh hướng đến độ mở không tải

Giám sát thao tác của người thực hiện
theo quy trình thao tác vô lăng máy điều
tốc, độ mở không tải bằng (35 - 40)% độ
mở lớn nhất

- Ghi chính xác các thông số khởi
động

- Kiểm tra sổ nhật ký vận hành và đối
chiếu với quy định của quy tr ình vận
hành tổ máy thủy điện

- Thời gian thực hiện So sánh thời gian thực hiện với thời gian
quy định 20-30 phút
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TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

TÊN CÔNG VIỆC: Khởi động tuabin tự động
MÃ SỐ CÔNG VIỆC: B3

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC
Khởi động tuabin tự động là tác động một vài thao tác ban đầu, sau đó tổ máy

hoàn toàn tự động khởi động đến tốc độ định mức. Cá c bước gồm: Nhận phiếu
thao tác, chuyển khóa điều khiển ở máy điều tốc sang “vận h ành tự động”;  khởi
động tự động; theo dõi sau khi khởi động
II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN
- Nhận phiếu thao tác đúng và đủ nội dung
- Thao tác lắc khóa khởi động trong máy điều tốc về vị trí “ vận hành tự động”
- Thao tác nút điều khiển tự động  khởi động  tuabin đến độ mở không tải
- Ghi nhật ký các thông số khởi động
- Thời gian thưc hiện 15- 20 phút
III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU
1. Kỹ năng
- Thao tác chuẩn xác, thành thạo
- Phán đoán được sự làm việc bình thường hay không bình thường của tổ máy
2. Kiến thức
- Hiểu được nguyên lý làm việc của tuabin, máy điều tốc
- Nắm được cấu tạo và nguyên lý làm việc của máy phát thủy điện
- Hiểu được hệ thống điều khiển tự động tổ máy
- Quy trình vận hành tổ máy thủy điện
IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC
- Tổ máy thủy điện: Tuabin, máy phát thủy điện
- Máy điều tốc
- Các đồng hồ đo lường của tổ máy
- Sổ nhật ký vận hành
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V. TIÊU CHÍ VÀ TIÊU CHUẨN ĐÁNH GIÁ

Tiêu chí đánh giá Cách thức đánh giá
- Khả năng kiểm tra chính xác phiếu
thao tác

So sánh với quy định của quy tr ình vận
hành

- Thành thạo khi thao tác chuyển
khóa điều khiển về vị trí “vận hành
tự động”

- Giám sát thao tác của người thực hiện
theo quy trình chuyển khóa điều khiển,
kiểm tra trên máy điều tốc và tủ điều
khiển gian máy

- Thành thạo khi thao tác vô lăng
mở cánh hướng đến độ mở không
tải

Giám sát thao tác của người thực hiện
theo quy trình thao tác vô lăng máy điều
tốc, độ mở không tải bằng (35 - 40)% độ
mở lớn nhất

- Ghi chính xác các thông số khởi
động

- Kiểm tra sổ nhật ký vận hành và đối
chiếu với quy định của quy tr ình vận
hành tổ máy thủy điện

- Thời gian thực hiện So sánh thời gian thực hiện với thời gian
quy định 15-20 phút
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TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

TÊN CÔNG VIỆC: Khởi động tuabin bán tự động
MÃ SỐ CÔNG VIỆC: B4

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC
Khởi động tuabin bán tự động  là khởi động với thao tác ban đầu bằng tay v à

các bước tiếp sau là hoàn toàn tự động. Các bước gồm: Nhận phiếu thao tác;
chuyển khóa điều khiển trong máy điều tốc sang vị trí “bán tự động”; điều chỉnh
vô lăng khởi động tuabin; theo dõi sau khi khởi động
II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN
- Nhận phiếu thao tác đúng và đủ nội dung
- Thao tác lắc khóa khóa khởi động trong máy điều tốc về vị trí “ vận h ành bán
tự động ”
- Điều khiển vô lăng mở cánh hướng đến độ mở không tải
- Ghi nhật ký các thông số khởi động
- Thời gian thực hiện 20- 30 phút
III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU
1. Kỹ năng
- Thao tác chuẩn xác, thành thạo
- Phán đoán được sự làm việc bình thường hay không bình thường của tổ máy
2. Kiến thức
- Hiểu được nguyên lý làm việc của tuabin, máy điều tốc
- Nắm được cấu tạo và nguyên lý làm việc của máy phát thủy điện
- Quy trình vận hành tổ máy thủy điện
- Hiểu được hệ thống điều khiển tự động tổ máy
IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC
- Tổ máy thủy điện: Tuabin, máy phát thủy điện
- Máy điều tốc
- Các đồng hồ đo lường của tổ máy
- Sổ nhật ký vận hành
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V. TIÊU CHÍ VÀ TIÊU CHUẨN ĐÁNH GIÁ

Tiêu chí đánh giá Cách thức đánh giá
- Khả năng kiểm tra chính xác phiếu
thao tác

So sánh với quy định của quy tr ình vận
hành

- Thành thạo khi thao tác chuyển
khóa điều khiển về vị trí “vận hành
bán tự động”

- Giám sát thao tác của người thực hiện
theo quy trình chuyển khóa điều khiển,
kiểm tra trên máy điều tốc và tủ điều
khiển gian máy

- Thành thạo khi thao tác chuyển
khóa điều khiển về vị trí “vận hành
bán tự động”

- Giám sát thao tác của người thực hiện
theo quy trình chuyển khóa điều khiển,
kiểm tra trên máy điều tốc và tủ điều
khiển gian máy

- Thành thạo khi thao tác nút điều
khiển tự động  khởi động  tuabin
đến độ mở không tải

Giám sát thao tác của người thực hiện
theo quy trình thao tác vô lăng máy điều
tốc, độ mở không tải bằng (35- 40)% độ
mở lớn nhất

- Ghi chính xác các thông số khởi
động

- Kiểm tra sổ nhật ký vận hành và đối
chiếu với quy định của quy tr ình vận
hành tổ máy thủy điện

- Thời gian thực hiện So sánh thời gian thực hiện với thời gian
quy định 15-20 phút
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TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

TÊN CÔNG VIỆC: Giám sát sự làm việc của tuabin
MÃ SỐ CÔNG VIỆC: B5

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC
Giám sát sự làm việc của tuabin là kiểm tra theo dõi phát hiện kịp thời những

thiếu sót của thiết bị trong quá tr ình vận hành. Các nhiêm vụ gồm: Giám sát
công suất của tổ máy; độ mở cánh hướng nước; áp lực buồng xoắn và ống xả,
nước kỹ thuật; mức dầu và nhiệt độ dầu ổ đỡ; Mức dầu và nhiệt độ dầu bộ điều
tốc; nhiệt độ của séc măng ổ đỡ; nước làm mát không khí máy phát; ghi nhật ký
vận hành
II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN
- Kiểm tra chính xác Công suất phát của tổ máy
- Kiểm tra chính xác độ mở cánh hướng nước
- Kiểm tra chính xác chỉ thị áp lực buồng xoắn v à ống xả
- Kiểm tra chính xác chỉ thị áp lực nước kỹ thuật cho tổ máy
- Kiểm tra chính xác chỉ thị mức dầu v à nhiệt độ dầu các ổ đỡ
- Kiểm tra chính xác chỉ thị mức dầu v à nhiệt độ dầu bộ điều tốc
- Kiểm tra chính xác chỉ thị nhiệt độ của xéc măng các ổ đỡ
- Kiểm tra chính xác chỉ thị nhiệt độ và lưu lượng nước làm mát không khí máy
phát điện
- Ghi nhật ký vận hành
- Thời gian thực hiện 10- 15 phút
III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU
1. Kỹ năng
- Quan sát, phán đoán
- Ghi chép chính xác
2. Kiến thức
- Hiểu được nguyên lý làm việc của tuabin, máy điều tốc
- Nắm được cấu tạo và nguyên lý làm việc của máy phát thủy điện
- Hệ thống thiết bị phụ trong trạm thủy điện
- Đo lường các đaị lượng điện và không điện
- Quy trình vận hành
IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

- Đồng hồ đo công suất, tần số, đo độ mở cánh h ướng
- Đồng hồ đo áp suất, nhiệt độ; đo mức dầu
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V. TIÊU CHÍ VÀ TIÊU CHUẨN ĐÁNH GIÁ

Tiêu chí đánh giá Cách thức đánh giá

- Độ chính xác trong kiểm tra công
suất phát của tổ máy

- Giám sát thao tác của người thực hiện
theo quy trình kiểm tra công suất phát

- Độ chính xác trong kiểm tra độ
mở cánh hướng nước

- Giám sát thao tác của người thực hiện
theo trình tự và phiếu công nghệ, so sánh
đồng hồ đo độ mở trong máy điều tốc

- Độ chính xác trong kiểm tra chỉ
thị áp lực buồng xoắn và ống xả

- Giám sát thao tác của người thực hiện
theo trình tự và phiếu công nghệ, đối
chiếu với số đo của đồng hồ áp lực buồng
xoắn, ống xả

- Độ chính xác trong kiểm tra  chỉ
thị áp lực nước kỹ thuật cho tổ máy

- Giám sát thao tác của người thực hiện
theo quy trình kiểm tra nước kỹ thuật, đối
chiếu với số đo của đồng hồ áp suất v à
lưu lượng làm mát

- Độ chính xác trong kiểm tra  chỉ
thị mức dầu và nhiệt độ dầu các ổ
đỡ

- Giám sát thao tác của người thực hiện
theo trình tự và phiếu công nghệ, đối
chiếu với số đo của chỉ thị mức dầu v à
đồng hồ đo nhiệt độ dầu các ổ đỡ

- Độ chính xác trong kiểm tra  chỉ
thị mức dầu và nhiệt độ dầu bộ điều
tốc

- Giám sát thao tác của người thực hiện
theo trình tự và phiếu công nghệ, đối
chiếu với số đo của chỉ thị mức dầu và
đồng hồ đo nhiệt độ dầu

- Độ chính xác trong kiểm tra  chỉ
thị nhiệt độ của xéc măng các ổ đỡ

- Giám sát thao tác của người thực hiện
theo quy trình kiểm tra nhiệt độ các xéc
măng, đối chiếu với số đo của đồng hồ
chỉ thị nhiệt độ các ổ đỡ

- Độ chính xác trong kiểm tra  chỉ
thị nhiệt độ và lưu lượng nước làm
mát không khí máy phát điện

- Giám sát thao tác của người thực hiện
theo trình tự và phiếu công nghệ, đối
chiếu với số đo của đồng hồ đo nhiệt độ
và lưu lượng nước làm mát

- Ghi chính xác các thông số khởi
động

- Kiểm tra sổ nhật ký vận hành và đối
chiếu với quy định của quy tr ình vận
hành tổ máy thủy điện

- Thời gian thực hiện So sánh thời gian thực hiện với thời gian
quy định 10-15 phút
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TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

TÊN CÔNG VIỆC: Điều chỉnh công suất tuabin
MÃ SỐ CÔNG VIỆC: B6

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC
Điều chỉnh công suất tuabin tức l à điều chỉnh tăng công suất hoặc giảm công

suất của tuabin. Các bước gồm: Chuyển khóa khởi động tuabin bộ điều tốc về vị
trí bằng tay; Điều chỉnh giảm công suất; điều chỉnh tăng công suất; kiểm tra các
thông số tuabin trong quá trình điều chỉnh; ghi nhật ký vận hành.
II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN
- Thao tác lắc khóa khóa khởi động trong máy điều tốc về vị trí “ vận hành bằng
tay ”
- Điều chỉnh chính xác giảm công suất hoặc tăng công suất của tuabin theo y êu
cầu của phụ tải
- Kiểm tra chính xác các thông số tuabin trong quá tr ình điều chỉnh ;
- Ghi nhật ký vận hành
- Thời gian thực hiện 10- 15 phút
III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU
1. Kỹ năng
- Thao tác thành thạo
- Quan sát và phán đoán
2. Kiến thức
- Hiểu được nguyên lý làm việc của tuabin, máy điều tốc
- Điều khiển tự động
- Đo lường các đại lượng điện và không điện
- Quy trình vận hành
IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

- Bộ điều tốc tuabin thủy lực
- Đồng hồ đo công suất, tần số, đo độ mở cánh h ướng
- Đồng hồ đo áp suất, nhiệt độ; đo mức dầu
- Ánh sáng di động
- Sổ nhật ký
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V. TIÊU CHÍ VÀ TIÊU CHUẨN ĐÁNH GIÁ

Tiêu chí đánh giá Cách thức đánh giá
- Thành thạo khi thao tác chuyển
khóa điều khiển về vị trí “ vận
hành bằng tay”

- Giám sát thao tác của người thực hiện
theo quy trình chuyển khóa điều khiển,  đối
chiếu vị trí khóa khởi động trên máy điều
tốc và tủ điều khiển gian máy

- Độ chính xác khi điều chỉnh
giảm công suất hoặc tăng công
suất của tuabin theo yêu cầu của
phụ tải

- Giám sát thao tác của người thực hiện
theo quy trình điều chỉnh công suất, đối
chiếu với đồng hồ đo công suất tổ máy

- Độ chính xác khi kiểm tra các
thông số của tuabin trong quá
trình điều chỉnh

- Giám sát thao tác của người thực hiện
theo quy trình điều chỉnh công suất, đối
chiếu với quy trình vận hành tổ máy

- Ghi chính xác các thông số điều
chính công suất

- Kiểm tra sổ nhật ký vận hành và đối chiếu
với quy định của quy trình vận hành tổ máy
thủy điện

- Thời gian thực hiện So sánh thời gian thực hiện với thời gian
quy định 10-15 phút
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TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

TÊN CÔNG VIỆC: Chuyển chế độ vận hành từ phát sang bù

MÃ SỐ CÔNG VIỆC: B7

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC
Chuyển chế độ vận hành từ phát sang bù là thay đổi chế độ vận hành để tổ máy

phát công suất vô công Q lên lưới. Các bước gồm: Nhận lệnh chuyển phát sang
bù; Kiểm tra hệ thống khí nén; giảm công suất hữu công của máy phát về 0;
dùng khí nén ép nước trong ống xả xuống dưới bánh xe công tác; chuyển khóa
điều khiển “bù, phát” về vị trí bù ; theo dõi quá trình vận hành và ghi nhật ký.

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN
- Nhận phiếu thao tác đúng và đủ nội dung;
- Kiểm tra chính xác các thông số kỹ thuật của hệ thống khí nén điều pha;
- Thao tác điều chỉnh công suất hữu công của máy phát điện giảm về 0
- Nạp khí nén ép mực nước trong ống xả xuống dưới bánh xe công tác
- Thao tác khóa điều khiển “ bù, phát ”  về đúng vị trí “ bù”
- Theo dõi chính xác quá trình vận hành
- Ghi nhật ký vận hành
- Thời gian thực hiện 10-20 phút

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU
1. Kỹ năng
- Thao tác chính xác
- Quan sát, phán đoán các hiện tượng của máy phát điện
2. Kiến thức
- Tự động hóa tổ máy
- Máy điện ở chế độ phát- bù
- Quy trình vận hành tổ máy thủy điện
IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

- Tổ máy thủy điện: Tuabin, máy phát điện, máy điều tốc
- Hệ thống khí nén
- Đồng hồ đo áp suất
- Sổ nhật ký vận hành
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V. TIÊU CHÍ VÀ TIÊU CHUẨN ĐÁNH GIÁ

Tiêu chí đánh giá Cách thức đánh giá

- Khả năng kiểm tra chính xác
phiếu thao tác

So sánh với quy định của quy tr ình vận
hành

- Độ chính xác trong kiểm tra các
thông số kỹ thuật của hệ thống
khí nén điều pha

- Giám sát thao tác của người thực hiện
theo quy trình kiểm tra hệ thống khí nén
điều pha, đối chiếu với đồng hồ đo áp lực
khí bù và mức nước trong ống xả

- Độ chính xác khi điều chỉnh
công suất hữu công của máy phát
điện về 0

- Giám sát thao tác của người thực hiện
điều chỉnh công suất hữu công về 0, đối
chiếu với đồng hồ đo công suất máy phát
điện

- Độ chính xác trong việc nạp
khí nén để ép mức nước trong
ống xả xuống dưới bánh xe công
tác

- Giám sát thao tác của người thực hiện nạp
khí nén điều pha, đối chiếu với đồng hồ đo
áp lực buồng xoắn

- Thành thạo trong việc chuyển
khóa điều khiển “bù, phát” về vị
trí “ bù”

- Giám sát thao tác của người thực hiện
chuyển khóa về “vị trí bù”, Đối chiếu vi trí
khóa tại tủ điều khiển tổ máy

- Theo dõi chính xác quá trình
vận hành

- Đồng hồ đo công suất: Nhận công suất tác
dụng (P) của lưới; Phát công suất phản
kháng (Q) lên lưới

- Ghi chính xác nhật ký vận hành - Kiểm tra sổ nhật ký vận hành và đối chiếu
với quy định của quy trình vận hành tổ máy
thủy điện

- Thời gian thực hiện So sánh thời gian thực hiện với thời gian
quy định 10-15 phút
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TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNlG VIỆC

TÊN CÔNG VIỆC:              Giám sát sự làm việc của hệ thống dầu áp lực
MÃ SỐ CÔNG VIỆC: B 09

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC
Giám sát sự làm việc của hệ thống dầu áp lực là kiểm tra, theo dõi sự làm việc

của máy bơm trục vít; tỷ lệ dầu và khí ở bình tích áp; Bộ lọc; các đồng hồ đo
mức và nhiệt độ dầu.

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN
- Kiểm tra chính xác sự làm việc của máy bơm trục vít
- Kiểm tra xác định đúng tỷ lệ dầu và khí ở bình tích áp
- Điều chỉnh bộ lọc dầu, một ở trạng thái l àm việc và một ở trạng thái dự phòng;
- Kiểm tra chính xác chỉ thị của đồng hồ đo mức dầu, đo nhiệt độ dầu v à áp suất
trong bình tích áp .
- Thời gian thưc hiện 5 -10 phút
III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU
1. Kỹ năng
- Quan sát, phán đoán chính xác
- Thao tác thành thạo
2. Kiến thức
- Cấu tạo, nguyên lý làm việc của tuabin thủy lực
- Cấu tạo, nguyên lý làm việc của Máy điều tốc
- Cấu tạo, nguyên lý làm việc của Máy điện và Máy bơm trục vít
- Hệ thống tự động hóa của thiết bị dầu áp lực
- Đo lường các đại lượng không điện

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC
- Bể chứa dầu,
- Bộ lọc dầu
- Bình tích áp
- Máy bơm trục vít
- Hệ thống tự động của thiết bị dầu áp lực
- Đồng hồ đo mức; đồng hồ đo nhiệt độ, áp suất
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V. TIÊU CHÍ VÀ TIÊU CHUẨN ĐÁNH GIÁ

Tiêu chí đánh giá Cách thức đánh giá

- Độ chính xác trong kiểm tra sự l àm
việc của máy bơm trục vít

Giám sát thao tác của người thực hiện
theo quy trình kiểm tra bơm dầu

- Mức độ chấp nhận được trong kiểm
tra tỷ lệ dầu và khí ở bình tích áp

Giám sát thao tác của người thực hiện
theo quy trình kiểm tra tỷ lệ dầu khí, Tỷ
lệ khí 65%, tỷ lệ dầu 35%

- Độ chính xác khi điều chỉnh bộ lọc
một ở trạng thái làm việc và một ở
trạng thái dự phòng

Giám sát thao tác của người thực hiện
điều chỉnh bộ lọc, đối chiếu tại thiết bị

- Độ chính xác trong kiểm tra các
đồng hồ đo mức dầu, đo nhiệt độ dầu
và áp suất trong bình tích áp

Giám sát thao tác của người thực hiện
theo quy trình kiểm tra các đồng hồ đo ,
đối chiếu tại thiết bị

- Thời gian thực hiện So sánh thời gian thực hiện với thời
gian quy định 5-10 phút
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TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

TÊN CÔNG VIỆC: Dừng tuabin bình thường
MÃ SỐ CÔNG VIỆC: B 10

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC

Dừng tuabin bình thường tức là khi tuabin đang làm việc thì nhận lệnh ngừng
hoạt động. Các bước gồm: Nhận phiếu thao tác; giảm công suất máy phát đi ện;
thao tác dừng máy; phanh máy; chốt Xecvômtor cánh h ướng nước hay kim
phun; ngừng một số bộ phận thiết bị phụ, ghi nhật ký vận h ành.

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN
- Nhận phiếu thao tác đúng và đủ nội dung
- Thao tác chính xác công suất tác dụng và công suất phản kháng của máy phát
về bằng 0
- Thao tác chính xác tổ máy về chế độ dừng máy
- Hệ thống phanh máy đã tự động  dừng  tổ máy
- Thao tác Xecvômtor cánh hướng nước hay kim phun  đúng đến vị trí chốt ho àn
toàn
- Thao tác ngừng làm việc cho một số bộ phận thiết bị phụ
- Ghi nhật ký vận hành.
- Thời gian thực hiện 15- 30 phút

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU
1. Kỹ năng
- Thao tác thành thạo
- Phán đoán, xử lý chính xác
2. Kiến thức
- Hiểu rõ nguyên lý làm việc của máy phát điện
- Nắm vững các thiết bị đo lường
- Nắm vứng Hệ thống điều tốc
- Nắm vững Hệ thống thiết bị phụ

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC
- Tủ điều khiển tự động tổ máy; máy điều tốc
- Tổ máy gồm: Tuabin, máy phát điện v à hệ thống thiết bị phụ
- Các đồng hồ đo công suất, dòng điện, điện áp
- Sổ nhật ký vận hành
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V. TIÊU CHÍ VÀ TIÊU CHUẨN ĐÁNH GIÁ

Tiêu chí đánh giá Cách thức đánh giá

- Khả năng kiểm tra chính xác phiếu
thao tác

So sánh với quy định của quy trình vận
hành

- Độ chính xác điều chỉnh công suất
tác dụng và công suất phản kháng của
máy phát về bằng 0

- Giám sát thao tác của người thực
hiện điều chỉnh công suất của máy
phát về 0, đối chiếu số đo của đồng hồ
đo công suất tác dụng và phản kháng
của máy phát điện

- Độ chính xác khi thao tác tổ máy về
chế độ dừng máy

- Giám sát thao tác của người thực
hiện thao tác dứng máy, Lắc khóa
dừng máy, cắt máy cắt đầu cực

- Hệ thống phanh máy đã tự động
dừng  tổ máy

- Tổ máy dừng hẳn, tốc độ tổ máy
bằng 0 (n = 0)

- Độ chính xác khi thao tác Xecvômtor
cánh hướng nước hay kim phun  đúng
đến vị trí chốt hoàn toàn

- Giám sát thao tác của người thực
hiện theo trình tự và phiếu công nghệ,
đối chiếu với Xecvômtor hay kim
phun đóng 100%

- Thành thạo thao tác một số bộ phận
thiết bị phụ đến vị trí ngừng làm việc

- Giám sát thao tác của người thực
hiện theo trình tự và phiếu công nghệ,
đối chiếu thực tế  tại hiện trường

- Ghi chính xác nhật ký vận hành - Kiểm tra sổ nhật ký vận hành và đối
chiếu với quy định của quy tr ình vận
hành tổ máy thủy điện

- Thời gian thực hiện So sánh thời gian thực hiện với thời
gian quy định 5-10 phút
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TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

TÊN CÔNG VIỆC: Xử lý ngừng tuabin khi sự cố
MÃ SỐ CÔNG VIỆC: B 11

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC
Ngừng tuabin khi sự cố sảy ra khi tuabin đang làm việc thì bộ phân bảo vệ tổ

máy tự động tác động ngừng máy. Các b ước gồm: Hệ thống bảo vệ tổ máy tác
động dừng tự động; nhân viên vận hành kiểm tra rơ le tín hiệu tác động, phanh
máy; chốt xecvômotor cánh hướng nước hoặc kim phun; ngừng một số bộ phận
thiết bị phụ; ghi nhật ký vận hành.

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN
- Khôi phục rơ le tín hiệu tác động báo sự cố về vị trí cũ,
- Hệ thống phanh máy đã tự động  dừng  tổ máy
- Thao tác Xecvômtor cánh hướng nước hay kim phun  đúng đến vị trí chốt hoàn
toàn
- Thao tác ngừng làm việc cho một số bộ phận thiết bị phụ
- Ghi nhật ký vận hành.
- Thời gian thực hiện 15- 30 phút

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU
1. Kỹ năng
- Phán đoán, xử lý thành thạo
2. Kiến thức
- Hiểu rõ nguyên lý làm việc của máy phát điện
- Nắm vững các thiết bị đo lường
- Nắm vững Hệ thống điều tốc
- Hệ thống cánh phai rơi nhanh hoặc van đĩa/ van bướm
- Một số bộ phận thiết bị phụ đã được thao tác đúng đến vị trí ngừng l àm việc
- Quy trình vận hành

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC
- Tổ máy gồm: Tuabin, máy phát điện v à hệ thống thiết bị phụ
- Hệ thống tự động điều khiển và bảo vệ tổ máy
- Các đồng hồ đo công suất, dòng điện, điện áp
- Hệ thống cánh phai rơi nhanh
- Sổ nhật ký vận hành
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V. TIÊU CHÍ VÀ TIÊU CHUẨN ĐÁNH GIÁ

Tiêu chí đánh giá Cách thức đánh giá

- Độ chính xác khi khôi phục rơ le
tín hiệu tác động báo sự cố về vị
trí cũ,

- Giám sát thao tác của người thực hiện
khôi phục rơ le tín hiệu đã tác động,  đối
chiếu tại vị trí báo hiệu: Chuông kêu, đèn
sáng

- Hệ thống phanh máy đã tự động
dừng  tổ máy

- Tổ máy dừng hẳn, tốc độ tổ máy bằng 0
(n = 0)

- Độ chính xác khi thao tác
Xecvômtor cánh hướng nước hay
kim phun  đúng đến vị trí chốt
hoàn toàn

- Giám sát thao tác của người thực hiện
theo trình tự và phiếu công nghệ, đối chiếu
với Xecvômtor hay kim phun đóng 100%

- Thành thạo thao tác một số bộ
phận thiết bị phụ đến vị trí ngừng
làm việc

- Giám sát thao tác của người thực hiện
theo trình tự và phiếu công nghệ, đối chiếu
thực tế  tại hiện trường

- Ghi chính xác nhật ký vận hành - Kiểm tra sổ nhật ký vận hành và đối
chiếu với quy định của quy tr ình vận hành
tổ máy thủy điện

- Thời gian thực hiện So sánh thời gian thực hiện với thời gian
quy định 5-10 phút
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TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

TÊN CÔNG VIỆC: Chuẩn bị tuabin cho sửa chữa
MÃ SỐ CÔNG VIỆC: B12

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC

Chuẩn bị tuabin cho sửa chữa là khi máy đã ngừng làm việc, cần thực hiện các
biện pháp an toàn cho người và thiết bị để đưa tuabin ra sửa chữa. Các bước
gồm: Nhận phiếu thao tác; đóng cánh phai th ượng lưu; xả nước trong đường ống
áp lực ; đóng cánh phai hạ lưu; làm cạn nước buồng xoắn và ống xả; mở cánh
hướng nước rồi chốt ngược xecvomotor; đặt biển báo và rào chắn; ghi nhật ký
vận hành’

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN
- Nhận phiếu thao tác đúng và đủ nội dung
- Đóng hoàn toàn cánh phai thượng lưu, đảm bảo không rò nước từ thượng lưu
vào
- Mở van xả hết nước trong đường ống áp lực
- Đóng hoàn toàn cánh phai hạ lưu đảm bảo không rò nước từ hạ lưu vào
- Xả cạn nước trong buồng xoắn và ống xả về hành lang ướt
- Mở cánh hướng nước đến vị trí có độ mở lớn nhất và chốt ngược xecvomotor
- Thực hiện đúng kỹ thuật an toàn khi sửa chữa tuabin
- Ghi nhật ký vận hành
- Thời gian thưc hiện 4-8 giờ
III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU
1. Kỹ năng
- Thao tác thành thạo
- Kỹ năng quan sát, phán đoán tốt
2. Kiến thức
- Hiểu rõ cấu tạo và nguyên lý làm việc của tuabin
- Nắm vững các thiết bị đo lường
- Nắm vững Hệ thống điều tốc
- Hệ thống cánh phai rơi nhanh
- Hệ thống bơm cạn tuyến dẫn nước
- Hệ thống tự động điều khiển và bảo vệ tổ máy
- Quy trình an toàn và quy trình vận hành
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IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC
- Tổ máy gồm: Tuabin, máy phát điện v à máy điều tốc
- Hệ thống tự động điều khiển và bảo vệ tổ máy
- Các đồng hồ đo áp suất, cột nước
- Hệ thống nâng hạ cánh phai
- Hệ thống bơm cạn tuyến dẫn nước
- Công nhân lặn chuyên nghiệp
- Giàn giáo, điện chiếu sáng, biển báo, rào chắn;
- Sổ nhật ký vận hành
V. TIÊU CHÍ VÀ TIÊU CHUẨN ĐÁNH GIÁ

Tiêu chí đánh giá Cách thức đánh giá
- Khả năng kiểm tra chính xác
phiếu thao tác

So sánh với quy định của quy tr ình vận
hành

- Độ chính xác khi thao tác đóng
hoàn toàn cánh phai thượng lưu

- Đèn tín hiệu báo vị trí thấp nhất của cánh
phai thượng lưu “sáng”; đã cài được chốt an
toàn

- Thành thạo khi thao tác mở van
xả nước trong đường ống áp lực

- Giám sát thao tác của người thực hiện
theo trình tự và phiếu công nghệ, đối chiếu
với đồng hồ đo áp lực trên tuyến năng
lượng

- Độ chính xác khi thao tác đóng
hoàn toàn cánh phai hạ lưu

- Đèn tín hiệu báo vị trí thấp nhất của cánh
phai hạ lưu “sáng”; đã cài được chốt an
toàn

- Thành thạo khi thao tác mở van
xả nước buồng xoắn và ống xả
về hành lang ướt

- Giám sát thao tác của người thực hiện
theo trình tự và phiếu công nghệ,  Đối chiếu
với đồng hồ đo áp lực, đo mức n ước tại
buồng xoắn và ống xả

- Độ chính xác khi thao tác cánh
hướng nước đến vị trí mở lớn
nhất và chốt ngược xecvomotor

- Giám sát thao tác của người thực hiện
theo trình tự và phiếu công nghệ,   đối chiếu
với thực tế

- An toàn trong việc chuẩn bị cho
tuabin sửa chữa

- Theo dõi động tác của người thực hiện
công việc, đối chiếu với quy phạm an to àn
khi sửa chữa tuabin thủy lực

- Ghi chính xác nhật ký vận hành - Kiểm tra sổ nhật ký vận hành và đối
chiếu với quy định của quy tr ình vận hành
tổ máy thủy điện

- Thời gian thực hiện So sánh thời gian thực hiện với thời gian
quy định 5-10 phút
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TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

TÊN CÔNG VIỆC: Đổi rửa lưới lọc máy điều tốc
MÃ SỐ CÔNG VIỆC: B13

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC
Đổi rửa lưới lọc máy điều tốc là đưa lưới lọc dự phòng vào vị trí làm việc và

đưa lưới lọc làm việc ra vệ sinh. Các bước gồm: Xoay khóa chuyển lưới lọc dự
phòng vào vị trí làm việc; tháo lưới bẩn để vệ sinh; lắp lại lưới vừa vệ sinh vào
trạng thái dự phòng.
II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN
- Thao tác chính xác việc đưa lưới lọc dự phòng vào vị trí làm việc
- Tháo lưới bẩn ra khỏi vị trí  và vệ sinh sạch sẽ
- Lắp lưới dự phòng đúng vị trí.
- Thời gian thực hiện 15- 20 phút
III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU
1. Kỹ năng
- Thao tác thành thạo
2. Kiến thức
- Thiết bị dầu áp lực
- Quy trình vận hành
IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC
- Bơm dầu máy điều tốc
- Bộ dụng cụ cơ khí
- Dầu hỏa, giẻ lau
V. TIÊU CHÍ VÀ TIÊU CHUẨN ĐÁNH GIÁ

Tiêu chí đánh giá Cách thức đánh giá
Độ chính xác khi thao tác lưới dự
phòng vào làm việc

- Giám sát thao tác của người thực hiện
theo trình tự và phiếu công nghệ, Đối
chiếu với thực tế

Độ thuần thục khi tháo lưới lọc bản
và vệ sinh sách sẽ

- Giám sát thao tác của người thực hiện
theo trình tự và phiếu công nghệ, đối
chiếu với thực tế

Thao tác thành thạo khi lắp lưới lọc
đã vệ sinh vào vị trí dự phòng

- Giám sát thao tác của người thực hiện
theo trình tự và phiếu công nghệ, đối
chiếu với thực tế

- Thời gian thực hiện So sánh thời gian thực hiện với thời gian
quy định 15-20 phút
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TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

TÊN CÔNG VIỆC: Xủ lý sự cố tăng, giảm tốc độ tuabin
MÃ SỐ CÔNG VIỆC: B14

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC
Khi tuabin đang vận hành ở tốc độ định mức th ì sảy ra hiện tượng tốc độ tăng

quá trị số định mức hoặc tốc độ giảm d ưới trị số định mức cần phải xử lý đ ưa
tốc độ tuabin về định mức. Các b ước gồm: giảm tốc độ tuabin khi tốc độ tăng
cao; Hoặc tăng tốc độ tuabin khi tốc độ tổ máy giảm thấp.
II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN
- Điều chỉnh chính xác giảm tốc độ tuabin về trị số định mức khi tốc độ tăng cao
- Điều chỉnh chính xác nâng tốc độ tuabin đến trị số định mức khi tốc độ giảm
thấp
- Thời gian thực hiện 1-5 phút
III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU
1. Kỹ năng

Phán đoán xử lý thành thạo
2. Kiến thức
- Máy điều tốc cơ khí thủy lực
- Cấu tạo, nguyên lý làm việc của tuabin thủy lực
- Quy trình vận hành
IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC
- Tổ máy thủy điện
- Máy điều tốc: Cơ cấu hạn chế độ mở và cơ cấu thay đổi số vòng quay
V. TIÊU CHÍ VÀ TIÊU CHUẨN ĐÁNH GIÁ

Tiêu chí đánh giá Cách thức đánh giá
- Độ thuần thục khi điều chỉnh giảm
tốc độ tuabin về trị số định mức khi
tốc độ tăng cao

- Giám sát thao tác của người thực hiện
theo trình tự và phiếu công nghệ, đối
chiếu tốc độ tổ máy thực tế bằng tốc độ
định mức ( n = nđm )

- Độ thuần thục khi điều chỉnh tăng
tốc độ tuabin  về trị số định mức khi
tốc độ giảm thấp

- Giám sát thao tác của người thực hiện
theo trình tự và phiếu công nghệ, đối
chiếu tốc độ tổ máy thực tế bằng tốc độ
định mức  ( n = nđm )

- Thời gian thực hiện So sánh thời gian thực hiện với thời gian
quy định 1-5 phút
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TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

TÊN CÔNG VIỆC: Xử lý sự cố dầu điều chỉnh
MÃ SỐ CÔNG VIỆC: B15

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC
Xử lý sự lý sự cố dầu điều chỉnh là xử lý các trường hợp bất thường sảy ra trong

hệ thống dầu áp lực. Các nhiệm vụ gồm: Xử lý sự cố khi áp lực không đ ủ định
mức hoặc áp lực tăng quá cao; Bổ sung hoặc giảm bớt tỷ lệ dầu trong th ùng dầu
áp lực.
II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN
- Bổ sung khí nén trong thùng tích áp đủ áp lực định mức, khi áp lực quá thấp;
- Xả bớt khí nén trong thùng tích áp đến áp lực định mức, khi áp lực quá cao;
- Thao tác thuần thục điều chỉnh lượng dầu, khí đảm bảo đúng tỷ lệ
- Thời gian thưc hiện 3-5 phút
III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU
1. Kỹ năng

Phán đoán, xử lý thành thạo
2. Kiến thức
- Máy điều tốc cơ khí thủy lực
- Hệ thống dầu áp lực điều chỉnh
- Quy trình vận hành

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC
- Thiết bị dầu áp lực
- Hệ thống khí nén
- Hệ thống các van điều chỉnh
- Đồng hồ đo áp suất
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V. TIÊU CHÍ VÀ TIÊU CHUẨN ĐÁNH GIÁ

Tiêu chí đánh giá Cách thức đánh giá
- Độ thuần thục khi thao tác bổ sung
khí nén trong thùng tích áp của thiết
bị dầu áp lực;

- Giám sát thao tác của người thực hiện
theo trình tự và phiếu công nghệ, Đối
chiếu số liệu tại hiện trường

- Độ thuần thục khi xả bớt khí nén
trong thùng tích áp của thiết bị dầu
áp lực;

- Giám sát thao tác của người thực hiện
theo trình tự và phiếu công nghệ, đối
chiếu số liệu tại hiện trường

- Độ thuần thục điều chỉnh lượng
dầu, khí đảm bảo  tỷ lệ

- Giám sát thao tác của người thực hiện
theo trình tự và phiếu công nghệ, Đối
chiếu với tỷ lệ dầu chiếm 35%, tỷ lệ khí
nén 65%

- Thời gian thực hiện So sánh thời gian thực hiện với thời
gian quy định 3-5 phút
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TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

TÊN CÔNG VIỆC: Xử lý sự cố các ổ trục tuabin
MÃ SỐ CÔNG VIỆC: B16

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC
Xử lý sự lý sự cố các ổ trục tuabin l à xử lý các trường hợp sự cố ở các ổ đỡ, ổ

hướng của tổ máy. Các nhiệm vụ gồm: Xử lý khi nhiệt độ các ổ trục tăng cao;
mức dầu bôi trơn không đúng quy định; thiếu nước làm mát; độ đảo trục và độ
rung tăng.

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN
- Phát hiện được nguyên nhân nhiệt độ các ổ trục khi tăng cao
- Xử lý đúng để nhiệt độ ổ trục nằm trong giới hạn cho phép
- Bổ sung chính xác lượng dầu bôi trơn tại các ổ trục tuabin bị thiếu
- Xử lý đúng nguyên nhân gây nên nước làm mát được không đủ áp lực và lưu
lượng
- Xử lý đúng nguyên nhân gây nên độ đảo trục và độ rung của tổ máy tăng
- Thời gian thực hiện 10-20 phút
III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU
1. Kỹ năng
Quan sát, phán đoán
2. Kiến thức
- Cấu tạo và nguyên lý làm việc của các loại ổ đỡ
- Hệ thống nước kỹ thuật, hệ thống dầu
- Đo lường các đại lượng không điện: Đo nhiệt độ, đo mức, đo áp suất, đo l ưu
lượng
- Quy trình vận hành

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC
- Các ổ trục của tuabin
- Hệ thống nước làm mát
- Các đồng hồ đo áp suất và đống hồ đo lưu lượng nước làm mát
- Đồng hồ đo độ rung, độ đảo trục
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V. TIÊU CHÍ VÀ TIÊU CHUẨN ĐÁNH GIÁ

Tiêu chí đánh giá Cách thức đánh giá

- Độ chính xác trong kiểm tra phát
hiện  nguyên nhân nhiệt độ các ổ
trục khi tăng cao

- Giám sát thao tác của người thực hiện
theo quy trình kiểm tra nhiệt độ các ổ
trục

- Thành thạo trong xử lý để nhiệt độ
ổ trục nằm trong giới hạn cho phép

- Giám sát thao tác của người thực hiện
theo quy trình kiểm tra nhiệt độ các ổ
trục, đối chiếu với thực tế tại đồng hồ đo
nhiệt độ các ổ trục

- Độ chính xác trong thao tác bổ
sung lượng dầu bôi trơn tại các ổ
trục tuabin bị thiếu

- Giám sát thao tác của người thực hiện
theo quy trình bổ sung dầu bôi trơn các ổ
trục tuabin, đối chiếu với thực tế tại đồng
hồ chỉ thị mức dầu

- Thành thạo trong việc xử lý
nguyên nhân gây nên nước làm mát
không đủ áp lực và lưu lượng

- Giám sát thao tác của người thực hiện
theo quy trình xử lý nước làm mát không
đủ áp lực, đối chiếu với đồng hồ đo áp
lực và lưu lượng nước làm mát ổ trục

- Thành thạo trong việc xử lý
nguyên nhân gây nên độ đảo trục và
độ rung của tổ máy tăng

- Giám sát thao tác của người thực hiện
theo quy trình xử lý độ đảo trục và độ
rung tăng

- Thời gian thực hiện 10-20 phút So sánh thời gian thực hiện với thời gian
quy định 10-20 phút
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TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

TÊN CÔNG VIỆC: Xử lý sự cố ngập nước nắp tuabin
MÃ SỐ CÔNG VIỆC: B17

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC
Xử lý sự cố ngập nước nắp tuabin là khi tuabin đang làm việc thì nước rò trên

nắp tuabin vượt quá mức quy định. Các nhiệm vụ gồm: Kiểm tra sự sẵn s àng
làm việc của bơm vét nước nắp tuabin và ezecter; Xử lý rò nước từ van phá chân
không; hoặc xử lý rò nước từ cổ cánh hướng nước;
II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN
- Kiểm tra chính xác các thông số kỹ thuật của B ơm vét nước nắp tuabin và
ezecter
- Phát hiện được nguyên nhân rò nước nắp tuabin
- Xử lý thuần thục ngăn chặn nước rò từ van phá chân không
- Xử lý thuần thục ngăn chặn nước rò từ cổ cánh hướng nước
- Thời gian thực hiện 15-30 phút
III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU
1. Kỹ năng
- Quan sát, phán đoán
- Thao tác xử lý thành thạo
2. Kiến thức
- Cấu tạo và nguyên lý làm việc của tuabin thủy lực
- Cấu tạo và nguyên lý làm việc của các loại van
- Hệ thống nước bôi trơn
- Cấu tạo và nguyên lý làm việc của bơm
- Quy trình vận hành

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC
- Hệ thống tín hiệu
- Hệ thống nước kỹ thuật
- Hệ thống điều chỉnh cánh hướng
- Bơm vét nước nắp tuabin và êzecter
- Đèn chiếu sáng di động
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V. TIÊU CHÍ VÀ TIÊU CHUẨN ĐÁNH GIÁ

Tiêu chí đánh giá Cách thức đánh giá
- Độ chính xác trong kiểm tra các
thông số kỹ thuật của Bơm vét nước
nắp tuabin và ezecter

Giám sát thao tác của người thực hiện
theo trình tự và phiếu công nghệ

- Độ chính xác trong việc phát hiện
nguyên nhân rò nước nắp tuabin

Giám sát thao tác của người thực hiện
theo quy trình kiểm tra rò nước nắp
tuabin

- Độ thuần thục trong xử lý nước rò
từ van phá chân không

Giám sát thao tác của người thực hiện
theo trình tự và phiếu công nghệ

- Độ thuần thục trong xử lý nước rò
từ cổ cánh hướng nước

Giám sát thao tác của người thực hiện
theo trình tự và phiếu công nghệ

- Thời gian thực hiện 15-30 phút So sánh thời gian thực hiện với thời
gian quy định 15-30 phút
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TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

TÊN CÔNG VIỆC: Xử lý sự cố dầu bôi trơn không bình thường
MÃ SỐ CÔNG VIỆC: B18

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC
Xử lý sự cố dầu bôi trơn không bình tức là xử lý mức dầu bôi trơn ở các ổ trục

tổ máy ở mức quá cao hoặc quá thấp so với quy định. Các nhiệm vụ gồm: Kiểm
tra chất lượng dầu; điều chỉnh mức dầu ở ổ trục khi quá thấp hoặ c mức dầu quá
cao .
II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN
- Kiểm tra chính xác các thông số của dầu bôi tr ơn ổ trục tuabin
- Bổ sung đúng lượng dầu yêu cầu, khi mức dầu ở ổ trục tuabin quá thấp
- Xả bớt đúng lượng dầu yêu cầu, khi mức dầu ở ổ trục tuabin quá cao
- Thời gian thực hiện 15-20 phút
III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU
1. Kỹ năng
- Quan sát, phán đoán
- Thao tác thành thạo việc bổ sung dầu hoặc xả bớt dầu bôi tr ơn
2. Kiến thức
- Hệ thống cung cấp dầu tĩnh
- Tiêu chuẩn hóa nghiệm dầu tuabin
- Quy trình vận hành
IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC
- Hệ thống tín hiệu mức dầu
- Ổng thủy chỉ thị mức dầu;  B ình thủy tinh đựng mẫu dầu
V. TIÊU CHÍ VÀ TIÊU CHUẨN ĐÁNH GIÁ

Tiêu chí đánh giá Cách thức đánh giá
- Độ chính xác trong kiểm tra các thông
số của dầu bôi trơn ổ trục tuabin

Giám sát thao tác của người thực hiện
theo trình tự và phiếu công nghệ

- Độ thuần thục khi bổ sung lượng dầu
vào ở ổ trục tuabin

Giám sát thao tác của người thực hiện
theo trình tự và phiếu công nghệ

- Độ thuần thục khi xả bớt lượng dầu ở
ổ trục tuabin

Giám sát thao tác của người thực hiện
theo trình tự và phiếu công nghệ

- Thời gian thực hiện 15-20 phút So sánh thời gian thực hiện với thời
gian quy định 15-20 phút
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TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

TÊN CÔNG VIỆC: Chuẩn bị khởi động máy phát điện
MÃ SỐ CÔNG VIỆC: C1

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC
Chuẩn khởi động máy phát điện bao gồm: Kiểm tra kết quả thí nghiệm các

thông số kỹ thuật cuả máy điện; kiểm tra kết quả thí nghiệm các thông số ký
thuật của hệ thống làm mát và thiết bị phụ; Kiểm tra kết quả thử nghiệm hệ
thống tín hiệu và điều khiển và bảo vệ.
II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN
- Kiểm tra chính xác kết quả thí nghiệm các thông số kỹ thuật của máy điện
- Kiểm tra chính xác kết quả thí nghiệm các thông số kỹ thuật của hệ thống l àm
mát và thiết bị phụ
- Kiểm tra chính xác kết quả thí nghiệm các thông số kỹ thuật của hệ thống tín
hiệu, điều khiển và bảo vệ máy phát điện
- Thực hiện đúng kỹ thuật an toàn khi vận hành thiết bị
- Thời gian thực hiện 1- 2 giờ
III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU
1. Kỹ năng
- Thao tác thuần thục, chính xác
- Quan sát phán đoán
2. Kiến thức
- Hiểu rõ cấu tạo, nguyên lý làm việc của máy phát thủy điện
- Thiết bị đo lường, vật liệu điện
- Hiểu cấu tạo và nguyên lý làm việc của hệ thống thiết bị phụ
- Nắm được nguyên lý làm việc của hệ thống tín hiệu, điều khiển v à bảo vệ
- Kỹ thuật an toàn, phòng cháy chữa cháy
- Quy trình vận hành
IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC
- Máy phát điện
- Tủ điện điều khiển và bảo vệ
- Các dụng cụ thí nghiệm, đo lường cho máy phát điện
- Dụng cụ an toàn
- Đèn chiếu sáng an toàn
- Nhật ký vận hành
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V. TIÊU CHÍ VÀ TIÊU CHUẨN ĐÁNH GIÁ

Tiêu chí đánh giá Cách thức đánh giá
- Độ chính xác trong kiểm tra kết quả
thí nghiệm máy phát điện

- Giám sát thao tác của người thực hiện
quy trình kiểm tra kết quả thí nghiệm
máy phát điện, đối chiếu kết quả thí
nghiệm với lý lịch máy

- Độ chính xác trong kiểm tra kết quả
thí nghiệm của hệ thống làm mát và
thiết bị phụ

- Giám sát thao tác của người thực hiện
quy trình kiểm tra kết quả thí nghiệm
máy phát điện, đối chiếu kết quả thí
nghiệm với lý lịch máy

- Độ chính xác trong kiểm tra kết quả
thí nghiệm hệ thống tín hiệu, điều
khiển và bảo vệ máy phát điện

- Giám sát thao tác của người thực hiện
quy trình kiểm tra kết quả thí nghiệm
máy phát điện

- An toàn trong sử dụng thiết bị - Theo dõi thao tác của nguwoif thực
hiện công việc, đối chiếu với quy phạm
kỹ thuật an toàn vận hành máy phát điện

- Thời gian thực hiện 1- 2 giờ So sánh thời gian thực hiện với thời
gian quy định 1-2 giờ
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TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

TÊN CÔNG VIỆC: Kiểm tra trong quá trình khởi động máy phát điện
MÃ SỐ CÔNG VIỆC: C2

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC
Kiểm tra trong quá trình khởi động máy phát điện là kiểm tra các thông số của

máy phát điện khi khởi động. Các nhiệm vụ gồm: Kiểm tra chổi than, v ành trượt
và các giá trị đo của máy phát khi khởi động; Kiểm tra tiếng k êu, chấn động khi
máy phát đạt 50% tốc độ định mức; kiểm tra các thông số của máy phát trong
quá trình tăng tốc, ghi nhật ký vận hành vad báo cáo trưởng ca.

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN
- Kiểm tra chính xác chổi than, vành trượt cổ góp và các giá trị đo của Máy phát
điện từ khi bắt đầu khởi động .
- Kiểm tra đúng về: tiếng kêu, độ chấn động, chổi than, vành trượt Khi máy phát
đạt 50% tốc độ định mức
- Kiểm tra chính xác các thông số của máy phát trong quá tr ình tăng tốc
- Ghi nhật ký vận hành và báo cáo trưởng ca
- Thời gian thực hiện từ 10- 20 phút
III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU
1. Kỹ năng
- Quan sát, phán đoán
- Thành thạo trong xử lý các tình huống sảy ra trong qua trình khởi động
2. Kiến thức
- Hiểu cấu tạo và nguyên lý làm việc của máy phát điện
- Hệ thống đo lường và tự động hóa tổ máy
- Kỹ thuật an toàn điện
- Quy trình vận hành tổ máy thủy điện
- Tin học ứng dụng trong nhà máy điện

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC
- Tổ máy thủy điện
- Tài liệu kỹ thuật hướng dẫn vận hành
- Thiết bị đo lường các thông số của tổ máy
- Thiết bị thông tin
- Quy trình vận hành
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V. TIÊU CHÍ VÀ TIÊU CHUẨN ĐÁNH GIÁ

Tiêu chí đánh giá Cách thức đánh giá

- Độ chính các trong kiểm tra chổi
than, vành trượt cổ góp và các giá trị
đo của Máy phát điện từ khi bắt đầu
khởi động .

- Giám sát thao tác của người thực
hiện quy trình kiểm tra theo phiếu
công nghệ, đối chiếu với đồng hồ và
chỉ thị thuộc máy phát điện

- Độ chính xác trong kiểm tra về: Âm
thanh, độ chấn động, chổi than, vành
trượt khi máy phát đạt 50% tốc độ
định mức

- Giám sát thao tác của người thực
hiện quy trình kiểm tra theo trình tự và
phiếu công nghệ, đối chiếu với các
thông số kỹ thuật cho phép của lý lịch
máy

- Độ chính xác trong kiểm tra các
thông số của máy phát trong quá tr ình
tăng tốc

- Giám sát thao tác của người thực
hiện quy trình kiểm tra theo phiếu
công nghệ, đối chiếu với các đồng hồ
và chỉ thị thuộc máy phát điện

- Ghi nhật ký vận hành và báo cáo
trưởng ca

- Kiểm tra sổ nhật ký vận hành và đối
chiếu với quy định của quy trình vận
hành máy phát thủy điện

- Thời gian thực hiện từ 10- 20 phút So sánh thời gian thực hiện với thời
gian quy định 10-20 phút
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TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

TÊN CÔNG VIỆC: Điều chỉnh kích từ máy phát điện
MÃ SỐ CÔNG VIỆC: C3

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC
Điều chỉnh kích từ máy phát điện là khi máy phát đã khởi động đến tốc độ định

mức tiến hành điều chỉnh kích từ để nâng điện áp máy phát đến tị số cho phép.
Các bước gồm: Kiểm ta nguồn kích từ; Đóng nguồn v ào mạch kích từ; tăng trị
số dòng kích từ

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN
- Kiểm tra chính xác các thông số kỹ thuật của nguồn kích từ
- Đóng nguồn một chiều vào mạch kích từ
- Điều chỉnh thuần thục tăng dòng kích từ đến giá trị tới hạn
- Thời gian thực hiện từ 10 - 20 phút

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU
1. Kỹ năng
- Quan sát, phán đoán
- Thao tác thành thạo
2. Kiến thức
- Cấu tạo, nguyên lý làm việc của máy điện
- Điều khiển tự động trạm thủy điện
- Đo lường điện
- Quy trình vận hành

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC
- Tổ máy thủy điện
- Thiết bị điều chỉnh kích từ
- Thiết bị đo lường
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V. TIÊU CHÍ VÀ TIÊU CHUẨN ĐÁNH GIÁ

Tiêu chí đánh giá Cách thức đánh giá
- Độ chính xác trong kiểm tra các thông
số kỹ thuật của nguồn kích từ

- Giám sát thao tác của người thực
hiện quy trình kiểm tra nguồn kích từ,

- Thuần thục trong thao tác đóng nguồn
một chiều vào mạch kích từ

- Giám sát thao tác của người thực
hiện thao tác đóng nguồn một chiều
vào mạch kích từ, đối chiếu với đồng
hồ đo dòng kích từ tại hiện trường

- Thuần thục trong thao tác điều chỉnh
tăng dòng kích từ đến giá trị tới hạn

- Giám sát thao tác của người thực
hiện thao tác điều chỉnh dòng kích từ,

- Thời gian thực hiện từ 10 - 20 phút So sánh thời gian thực hiện với thời
gian quy định 10-20 phút
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TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

TÊN CÔNG VIỆC: Hòa đồng bộ máy phát điện
MÃ SỐ CÔNG VIỆC: C4

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC

Hòa đồng bộ máy phát điện là đóng máy phát điện vào làm việc song song với
các máy phát điện khác trong lưới điện. Các bước gồm: Kiểm tra điều kiện trước
khi hòa đồng bộ; Điều chỉnh tốc độ và điện áp đến giá trị định mức; Đóng khoá
hòa

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN
- Kiểm tra chính xác điều kiện hòa máy phát điện đồng bộ
- Điều chỉnh chính xác tốc độ và điện áp của máy phát điện được đến giá trị hòa
đồng bộ
- Đóng khoá hòa đồng bộ máy phát điện đúng thời điểm h òa giuea máy phát và
lưới
- Thời gian thực hiện 5-10 phút
III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU
1. Kỹ năng
- Kỹ năng quan sát, phán đoán
- Thao tác thành thạo
- Giao tiếp, tổng hợp thông tin
2. Kiến thức
- Cấu tạo, nguyên lý làm việc của máy điện
- Điều khiển tự động trạm thủy điện
- Đo lường điện;
- Kỹ thuật an toàn
- Quy trình vận hành
IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC
- Tổ máy thủy điện
- Thiết bị tự động điều khiển tổ máy
- Thiết bị đo lường
- Thiết bị thông tin liên lạc
- Nhật ký vận hành
- Hệ thống điều khiển, giám sát tổ máy
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V. TIÊU CHÍ VÀ TIÊU CHUẨN ĐÁNH GIÁ

Tiêu chí đánh giá Cách thức đánh giá

- Độ chính xác trong kiểm tra  điều
kiện hòa máy phát điện đồng bộ

- Giám sát thao tác của người thực
hiện theo quy trình kiểm tra điều kiện
hòa,

- Độ chính xác khi điều chỉnh tốc độ
và điện áp của máy phát điện đến giá
trị hòa đồng bộ  (điện áp, tần số)

- Giám sát thao tác của người thực
hiện theo trình tự và phiếu công nghệ ,
đối chiếu đồng hồ đo tần số, điện áp v à
đồng pha (Đồng bộ kế)

- Độ chính xác khi đóng đúng thời
điểm hòa đồng bộ máy phát điện với
lưới

- Căn cứ vào đồng hồ đo độ rung, độ
đảo

- Thời gian thực hiện 5-10 phút So sánh thời gian thực hiện với thời
gian quy định 10-20 phút
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TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

TÊN CÔNG VIỆC: Giám sát sự làm việc của máy phát điện
MÃ SỐ CÔNG VIỆC: C5

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC
Giám sát sự làm việc của máy phát điện là theo dõi các thông số phản ánh trực

tiếp sự làm việc của máy phát điện. Các nhiêm vụ gồm: Theo dõi các đại lượng
đặc trưng của máy phát; ghi nhật ký vận h ành; điều chỉnh và xử lý trong quá
trình vận hành; ghi nhật ký vận hành

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN
- Theo dõi chính xác các đại lượng đặc trưng của máy phát được: Điện áp, Công
suất tác dụng, công suất phản kháng, tần số, nhiệt độ, báo cháy.
- Xử lý chính xác các tính huống không b ình trong quá trình vận hành
- Ghi nhật ký vận hành
- Thời gian thực hiện sau mỗi chu kỳ kiểm tra

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU
1. Kỹ năng
- Quan sát, phán đoán
- Tháo tác, xử lý thành thạo
2. Kiến thức
- Cấu tạo, nguyên lý làm việc của Máy phát thủy điện
- Đo lường điện và đo lường các đại lượng không điện
- Quy trình vận hành

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC
- Máy phát thủy điện
- Thiết bị tự động điều khiển tổ máy
- Thiết bị đo lường
- Thiết bị thông tin liên lạc
- Nhật ký vận hành
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V. TIÊU CHÍ VÀ TIÊU CHUẨN ĐÁNH GIÁ

Tiêu chí đánh giá Cách thức đánh giá

- Độ chính xác kiểm tra theo dõi các
đại lượng đặc trưng của máy phát
được : Điện áp, Công suất tác dụng,
công suất phản kháng, tần số, nhiệt độ,
báo cháy

- Giám sát thao tác của người thực
hiện quy trình kiểm tra các đại lượng
của máy phát điện, đối chiếu với đồng
hồ đo: công suất, điện áp, tần số v à
nhiệt độ tại thực tế

- Độ thuần thục khi xử lý các t ình
huống không bình thường trong quá
trình vận hành

- Giám sát thao tác của người thực
hiện xử lý các tình huống không bình
thường

- Ghi chính xác nhật ký vận hành - Theo quy trình vận hành

- Thời gian thực hiện sau mỗi chu kỳ
kiểm tra

- Theo quy định của quy trình vận
hành máy phát điện tương ứng
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TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

TÊN CÔNG VIỆC: Tách lưới và Dừng máy phát điện
MÃ SỐ CÔNG VIỆC: C6

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC
Tách lưới và dừng máy phát điện là khi máy phát đang vận hành cần dừng máy

và tách khỏi lưới điện. Các bước gồm: Giảm công suất của máy phát điện về tối
thiểu; Cắt bộ tự động điều chỉnh điện áp; tách máy phát khỏi l ưới điện, ghi nhật
ký vận hành
II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN
- Thao tác chính xác giảm công suất tác dụng và công suất phản kháng của máy
phát điện về tối thiểu
- Thao tác ngừng làm việc của bộ tự động điều chỉnh điện áp
- Tự động ngắt Máy cắt đầu cực máy phát
- Ghi nhật ký vận hành
- Thời gian thực hiện 5- 10 phút

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU
1. Kỹ năng
- Quan sát, phán đoán
- Thao tác thành thạo
2. Kiến thức
- Cấu tạo, nguyên lý làm việc của Máy phát thủy điện
- Đo lường điện
- Tự động hóa điều khiển tổ máy
- Kỹ thuật an toàn
- Tin học ứng dụng
- Quy trình vận hành

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC
- Tổ máy thủy điện
- Hệ thống tự động điều khiển tổ máy
- Hệ thống đo lường công suất của máy phát
- Hệ thống thông tin liên lạc
- Nhật ký vận hành
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V. TIÊU CHÍ VÀ TIÊU CHUẨN ĐÁNH GIÁ

Tiêu chí đánh giá Cách thức đánh giá
- Độ chính xác khi thao tác giảm công
suất tác dụng và công suất phản kháng
của máy phát điện về không

- Giám sát thao tác của người thực
hiện giảm công suất về không, đối
chiếu đồng hồ đo công suất của máy
phát điện

- Độ thuần thục khi thao tác đưa bộ tự
động điều chỉnh điện áp ngừng làm việc

- Giám sát thao tác của người thực
hiện ngắt hệ thống tự động điều chỉnh
điện áp, đối chiếu việc xử lý tại hiện
trường

- Máy cắt đầu cực máy phát đã tự động
ngắt

- Phát tín hiệu sang tuabin “ máy phát
điện đã cắt”

- Ghi chính xác nhật ký vận hành - Theo quy trình vận hành

- Thời gian thực hiện 5- 10 phút So sánh thời gian thực hiện với thời
gian quy định 2-5 phút
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TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

TÊN CÔNG VIỆC: Xử lý các trường hợp máy phát điện làm việc
không bình thường

MÃ SỐ CÔNG VIỆC: C7

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC
Xử lý các trường hợp máy phát điện làm việc không bình thường là xử lý các

thông số chỉ trạng thái làm việc của máy phát điện vượt quá trị số định mức
nhưng chưa phải dừng máy. Các nhiệm vụ cần xử lý: Nhiệt độ máy phát tăng
cao; Máy phát điện mất kích thích; không nâng được điện áp máy phát…
II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN
- Xử lý chính xác nguyên nhân nhiệt độ máy phát tăng cao
- Xử lý chính xác nguyên nhân mất kích thích máy phát điện
- Xử lý chính xác nguyên nhân không nâng được điện áp máy phát điện
- Ghi nhật ký vận hành
- Thời gian thực hiện 5-10 phút
III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU
1. Kỹ năng
- Phán đoán chính xác
- Quan sát
- Làm thuần thục các bước xử lý
2. Kiến thức
- Vận hành máy phát điện xoay chiều 3 pha
- Vận hành Máy phát điện một chiều
- Đo lường đại lượng điện và không điện
- Hệ thống thiết bị phụ: Hệ thống dầu, nước
- Quy trình an toàn
- Quy trình vận hành
IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC
- Máy phát thủy điện xoay chiều ba pha,
- Máy phát điện một chiều
- Nhiệt kế đo nhiệt độ cuả máy phát điện
- Đồng hồ đo các đại lượng điện
- Đồng hồ đo các đại lượng không điện
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V. TIÊU CHÍ VÀ TIÊU CHUẨN ĐÁNH GIÁ

Tiêu chí đánh giá Cách thức đánh giá
- Độ thành thạo trong xử lý nguyên
nhân nhiệt độ máy phát điện tăng cao

- Giám sát thao tác của người thực hiện
xử lý theo phiếu công nghệ,  Đối chiếu
với các đồng hồ đo lường các đại lượng
tại máy phát

- Thành thạo trong xử lý hư hỏng của
hệ thống kích từ

- Giám sát thao tác của người thực hiện
theo phiếu công nghệ

- Độ thành thạo trong xử nâng điện
áp máy phát điện

- Giám sát thao tác của người thực hiện
theo phiếu công nghệ

- Ghi nhật ký vận hành - Theo quy trình vận hành

-Thời gian thực hiện 5-10 phút So sánh thời gian thực hiện với thời
gian quy định 2-5 phút
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TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

TÊN CÔNG VIỆC: Xử lý sự cố máy phát điện trong vận h ành

MÃ SỐ CÔNG VIỆC: C8

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC
Xử lý sự cố máy phát điện trong vận hành là xử lý khi hệ thống tự động bảo vệ
tổ máy tác động dừng máy. Tổ máy tự động dừng máy, nhân vi ên vận hành cần
giải quyết các công việc sau: Xác định nguy ên nhân sự cố; Khôi phục vị trí b ình
thường của các thiết bị cảnh báo; Phanh máy; chốt Xec vômôtơ cánh hướng hay
kim phun; ngừng một số thiết bị phụ; ghi nhật ký vận h ành

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN
- Thao tác khôi phục rơ le tín hiệu  báo sự cố về vị trí cũ,
- Hệ thống phanh máy đã tự động  dừng  tổ máy
- Đóng chốt hãm Xecvômtor cánh hướng nước hoặc chốt hãm kim phun
- Thao tác ngừng hoạt động một số bộ phận thiết bị phụ của tổ máy
- Kiểm tra toàn bộ tổ máy, giải trừ các bảo vệ và dduwwa tổ máy vào dự phòng
- Ghi nhật ký vận hành.
- Thời gian thực hiện 5-10 phút
III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU
1. Kỹ năng
- Phán đoán, xử lý thành thạo
- Giao tiếp, tổng hợp thông tin
2. Kiến thức
- Hiểu rõ nguyên lý làm việc của máy phát điện
- Nắm vững các thiết bị đo lường
- Nắm vững Hệ thống điều tốc
- Hệ thống cánh phai rơi nhanh
- Hệ thống tự động điều khiển và bảo vệ tổ máy
- Quy trình vận hành
IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC
- Tổ máy gồm: Tuabin, máy phát điện v à hệ thống thiết bị phụ
- Hệ thống tự động điều khiển và bảo vệ tổ máy
- Các đồng hồ đo công suất, dòng điện, điện áp
- Hệ thống cánh phai rơi nhanh
- Sổ nhật ký vận hành
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V. TIÊU CHÍ VÀ TIÊU CHUẨN ĐÁNH GIÁ

Tiêu chí đánh giá Cách thức đánh giá
- Độ thánh thạo khi thao tác khôi phục
rơ le tín hiệu  báo sự cố về vị trí cũ,

- Giám sát thao tác của người thực
hiện khôi phục rơ le tín hiệu báo sự cố,
Đối chiếu tại vị trí báo hiệu: Chuông
kêu, đèn sáng

- Hệ thống phanh máy đã tự động
dừng  tổ máy

- Khi đến tôc độ phanh và giải trừ tổ
máy dừng hẳn (tốc độ n = 0)

- Độ thảnh thạo khi thao tác đóng chốt
hãm Xecvômtor cánh hướng nước
hoặc chốt hãm kim phun

- Giám sát thao tác của người thực
hiện theo trình tự và phiếu công nghệ,
đối chiếu thực tế chốt Xecvômtor đóng
100%

- Độ chính xác khi thao tác ngừng hoạt
động một số bộ phận thiết bị phụ của
tổ máy

- Giám sát thao tác của người thực
hiện theo phiếu công nghệ,

- Ghi nhật ký vận hành. - Đối chiếu với quy trình vận hành

- Thời gian thực hiện 5-10 phút - So sánh thời gian thực hiện với thời
gian quy định 5-10 phút
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TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

Tên Công việc: Chuẩn bị trước khi đưa máy biến áp vào làm việc

Mã số Công việc: D1

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC

Thu hồi tất cả các phiếu công tác có li ên quan đến máy biến áp chuẩn bị

vận hành. Viết phiếu thao tác cho trưởng kíp, trưởng ca duyệt ký. Đo điện trở

cách điện giữa các cuộn dây vớ i nhau giữa các cuộn dây với đất. Kiểm tra to àn

bộ bên ngoài và các hệ thống của máy biến áp. Tháo dây tiếp đất di động phía

cao áp, trung áp, hạ áp của máy biến áp.

Trình tự thực hiện công việc gồm các bước sau: Chuẩn bị trước khi vận

hành; Đo điện trở cách điện; Kiểm tra trước khi vận hành.

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

- Phiếu công tác được thu hồi theo đúng quy tr ình; phiếu thao tác được viết

đúng theo quy trình.

- Điện trở cách điện giữa các cuộn dây với nhau v à giữa các cuộn dây với

đất được đo chính xác.

- Bên ngoài máy biến áp được vệ sinh sạch sẽ, không còn vật gì sót lại trên

máy biến áp. Các hệ thống của máy biến áp đ ược kiểm tra đầy đủ bao

gồm: hệ thống làm mát, nhiệt độ lớp dầu trên, các thùng dầu,các mặt bích,

các dàn ống toả nhiệt, kính phòng nổ, bộ phận hút ẩm, rơ le hơi, vị trí đầu

phân áp của máy biến áp, sứ và các bulông sứ, các dây tiếp địa.
III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng

- Thao tác đo, kiểm tra và thí nghiệm.

2. Kiến thức

- Máy điện

- Đo lường điện

- Trạm biến áp
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- Quy trình vận hành

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

- Bảo hộ lao động

- Nhật ký vận hành

- Thiết bị thông tin

- Các dụng cụ đo và thí nghiệm
V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

Tiêu chí đánh giá Cách thức đánh giá

Tính đúng đắn theo quy trình trong

công tác thu hồi phiếu công tác và

viết phiếu thao tác.

Dựa vào quy trình vận hành máy biến

áp.

Độ chính xác trong phép đo đ iện trở

cách điện giữa các cuộn dây với nhau

và giữa các cuộn dây với đất.

Dựa vào sơ đồ đo điện trở cách điện.

Mức độ vệ sinh sạch sẽ, đầy đủ khi

kiểm tra máy biến áp.

Dựa vào nhật ký vận hành và quy

trình vận hành máy biến áp.
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TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

Tên Công việc: Giám sát máy biến áp trong vận hành

Mã số Công việc: D2

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC

Theo dõi tình trạng làm việc của Máy biến áp theo trình tự các bước sau:

Giám sát máy biến áp; Kiểm tra bình thường Máy biến áp; Kiểm tra đặc biệt

máy biến áp.
II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

- Các thông số giám sát trạng thái làm việc của Máy biến áp chỉ thị bởi

đồng hồ trên tủ điều khiển không được vượt quá quy định.

- Mức dầu và màu sắc dầu bình thường, không có sự rò rỉ của dầu.

- Tiếp xúc các đầu dây tốt, không có hiện t ượng quá nhiệt

- Tiếng kêu trong máy biến áp bình thường

- Màng ngăn của ống phòng nổ tốt, hệ thống làm mát và các bộ phận trong

tủ bình thường.

- Các nội dung được kiểm tra đầy đủ sau khi có sự cố ngắn mạch hoặc khi

thời tiết có biến đổi đột ngột.
III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng

- Quan sát, theo dõi, ghi chép.

2. Kiến thức

- Máy điện

- Đo lường điện

- An toàn điện

- Quy trình vận hành

- Vật liệu điện
IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

- Bảo hộ lao động
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- Nhật ký vận hành

- Thiết bị thông tin

- Các dụng cụ kiểm tra tại hiện trường.
V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

Tiêu chí đánh giá Cách thức đánh giá

Khả năng đánh giá các thông số giám

sát trạng thái làm việc của Máy biến

áp chỉ thị bởi đồng hồ trên tủ điều

khiển.

So sánh giá trị chỉ thị với giá trị cho

phép trong quy trình vận hành và lý lịch

máy biến áp.

Khả năng đánh giá mức dầu và màu

sắc dầu, sự rò rỉ của dầu.

Quan sát bề ngoài và so sánh các chỉ thị

trên đồng hồ đo với các trị số quy định

trong quy trình.

Kỹ năng kiểm tra độ tiếp xúc các đầu

dây và hiện tượng quá nhiệt

So sánh điện trở tiếp xúc với giá trị quy

định trong quy trình.

Khả năng đánh giá tiếng kêu trong

máy biến áp

So sánh với các dấu hiệu tiếng kêu bất

thường nêu ra trong quy trình.

Kỹ năng đánh giá màng ngăn của ống

phòng nổ, hệ thống làm mát và các bộ

phận trong tủ.

Quan sát.

Sự đầy đủ nội dung được kiểm tra sau

khi có sự cố ngắn mạch hoặc khi thời

tiết biến đổi đột ngột.

Giám sát thông qua các tài liệu ghi kết

quả kiểm tra so sánh với các hạng mục

được quy định trong quy tr ình.
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TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

Tên Công việc: Đưa máy biến áp vào làm việc với lưới

Mã số Công việc: D3

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC

Đưa máy biến áp vào làm việc với lưới điện theo trình tự các bước sau: Thao

tác Máy biến áp; Vận hành hoà lưới Máy biến áp.
II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

- Thực hiện các quy định chung trong vận h ành máy biến áp.

- Thao tác theo đúng trình tự dừng cấp điện cho máy biến áp.

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng

- Thao tác kiểm tra, vận hành.

2. Kiến thức

- Máy điện

- Đo lường điện

- Phần điện nhà máy thuỷ điện

- Quy trình vận hành

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

- Bảo hộ lao động

- Thiết bị thông tin

- Các dụng cụ kiểm tra.

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

Tiêu chí đánh giá Cách thức đánh giá

Tính đúng đắn trong việc thực

hiện theo quy trình vận hành.

Dựa vào quy trình vận hành máy biến áp

để đánh giá trình tự và tính đúng đắn

trong thực hiện nội dung công việc.
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TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

Tên Công việc: Dừng máy biến áp

Mã số Công việc: D4

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC

Thực hiện thao tác tách Máy biến áp khỏi hệ thống: cắt điện thứ cấp của

máy biến áp.
II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

- Theo quy trình vận hành.

- Đảm bảo máy cắt điện cắt trước, dao cách ly cắt sau.
III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng

- Kiểm tra kỹ càng.

- Thao tác dứt khoát.

2. Kiến thức

- Máy điện

- Khí cụ điện

- Vận hành thiết bị điện

- Quy trình vận hành

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

- Phiếu công tác/thao tác

- Bảo hộ lao động

- Thiết bị thông tin

- Nhật ký vận hành.

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

Tiêu chí đánh giá Cách thức đánh giá

Tính đúng đắn trong việc thực hiện

theo quy trình vận hành.

Dựa vào quy trình vận hành máy biến

áp để đánh giá trình tự và đúng đắn

trong thực hiện nội dung công việc.
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TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

Tên Công việc: Xử lý sự cố máy biến áp

Mã số Công việc: D5

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC

Xử lý sự cố khi máy biến áp quá tải, sự cố hệ thống l àm mát, rơle hơi phát

tín hiệu, mức dầu tụt thấp, nhiệt độ tăng cao theo tr ình tự các bước sau: Phân

tích nguyên nhân, Kiểm tra phụ tải và môi chất làm mát. Xác định nguyên nhân

tác động của rơ le hơi. Xác định nguyên nhân rò dầu; khôi phục cảnh báo, báo

cáo, điều chỉnh phương thức vận hành điều chỉnh tình hình phân bố phụ tải.

Thay máy dự phòng vào làm việc, cắt máy MBA có tín hiệu ra. Kiểm tra v à xử

lý gioăng chèn ở các bộ làm mát.

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

- Xác định và đánh giá chính xác các thông số đo tại hiện trường

- Kết quả kiểm tra được phân tích và báo cáo trưởng ca.

+ Kiểm tra mức dầu trong b ình giãn nở và hiện tượng rò rỉ dầu

+ Thử nghiệm mẫu khí lấy từ rơle hơi. Nếu không có tạp chất cháy th ì MBA

vẫn làm việc được.

+ Bổ sung lượng dầu theo định mức quy định.

+ Máy biến áp được phép quá tải với hệ số quá tải trong thời gian quy định.

+ Giảm bớt phụ tải trong trường hợp không được phép quá tải.

+ Nếu phát hiện sự cố hệ thống làm mát thì loại hệ thống làm mát bị sự cố và

đóng hệ thống làm mát dự phòng.

+ Mở nút xả khí phần khoang ống ở từng bộ phận làm mát đến khi có nước

phụt ra.

+ Tách bộ phận làm mát hư hỏng ra, cho bộ phận làm mát dự phòng vào làm

việc.

+ Bổ sung dầu cho máy biến áp

+ Theo quy trình.
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III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng

- Thao tác, kiểm tra, vận hành.

2. Kiến thức

- Máy điện

- Vật liệu điện

- Đo lường điện

- Rơle và tự động hoá

- An toàn điện

- Quy trình vận hành

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

- Bảo hộ lao động

- Thiết bị thông tin

- Nhật ký vận hành.

- Các loại đồng hồ đo tại hiện trường.

- Dụng cụ lấy mẫu, thí nghiệm dầu và đo nhiệt độ.
V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

Tiêu chí đánh giá Cách thức đánh giá

Khả năng xác định đúng hiện tượng

và nguyên nhân.

Dựa vào thông đo và dấu hiệu của các

sự cố.

Khả năng xác định chính xác các

thông số đo tại hiện trường.

Giám sát thao tác kiểm tra, đọc chỉ

số, so sánh với giát trị định mức.

Kỹ năng phân tích kết quả kiểm tra và

báo cáo trưởng ca

Dựa vào kết quả kiểm tra phân tích và

báo cáo, quy trình vận hành.
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TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

Tên Công việc: Đưa máy biến áp ra sửa chữa

Mã số Công việc: D6

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC

Thực hiện các thao tác cắt máy biến áp v à chuẩn bị cho sửa chữa theo

trình tự các bước sau: Cắt phụ tải của máy; Cắt phía s ơ cấp; Lập biên bản và bàn

giao sơ bộ tình trạng hư hỏng của máy biến áp; Chuẩn bị chỗ l àm việc cho tổ

công tác.

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

- Theo quy trình vận hành

- Đảm bảo thao tác cắt máy cắt điện tr ước, cắt dao cách ly sau

- Xác định được sơ bộ từng phần và mức độ hư hỏng của máy biến áp

- Đảm bảo an toàn cho tổ công tác

- Có đủ biển báo, biển cấm tại những nơi quy định.
III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng

- Thao tác, kiểm tra, vận hành.

- Quan sát, phán đoán hiện tượng.

2. Kiến thức

- Máy điện

- Khí cụ điện

- Phần điện nhà máy thuỷ điện và trạm biến áp

- Quy trình vận hành

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

- Phiếu công tác/theo tác

- Bảo hộ lao động

- Thiết bị thông tin

- Nhật ký vận hành.
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- Các loại biển báo, biển cấm.
V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

Tiêu chí đánh giá Cách thức đánh giá

Tính đúng đắn trong việc thực hiện

theo quy trình vận hành.

Dựa vào quy định thao tác trong quy

trình vận hành máy biến áp.

Khả năng xác định đúng hiện tượng

và nguyên nhân

Dựa vào các dấu hiệu và thông số đo.

Mức độ đầy đủ thực hiện các biện

pháp an toàn

Dựa vào các hạng mục quy định trong

quy trình an toàn.

Đặt đúng biển báo, biển cấm. Giám sát vị trí đặt, cách tổ chức mặt

bằng cho tổ công tác.
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TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

Tên Công việc: Kiểm tra trạng thái thiết bị điện trong hệ thống điện tự

dùng xoay chiều

Mã số Công việc: E1

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC

Kiểm tra trạng thái thiết bị điện hệ thống điện tự d ùng được thực hiện

theo các bước sau: Kiểm tra trạng thái thiết bị điện hệ thống điện tự d ùng phía

cao áp; Kiểm tra trạng thái thiết bị điện hệ thống điệ n tự dùng phía hạ áp

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

- Toàn bộ các phiếu công tác trên các thiết bị và hệ thống phía cao áp và hạ áp

đã khoá.

- Thiết bị phía cao áp ở trạng thái sẵn s àng làm việc

- Hệ thống giám sát, điều khiển và bảo vệ phía cao áp đã sẵn sàng

- Hệ thống giám sát, điều khiển và bảo vệ phía hạ áp đã sẵn sàng

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng

- Quan sát, phân tích, thao tác kiểm tra.

2. Kiến thức

- Quy trình nhiệm vụ

- Quy trình kỹ thuật an toàn điện

- Vận hành thiết bị điện

- Phần điện trong nhà máy điện

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

- Bảo hộ lao động

- Nhật ký vận hành

- Thiết bị thông tin

- Phiếu công tác, thao tác

- Các dụng cụ đo
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- Thiết bị giám sát

- Các sơ đồ kết dây của hệ thống.

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

Tiêu chí đánh giá Cách thức đánh giá

Sự đảm bảo toàn bộ các phiếu

công tác trên các thiết bị và hệ

thống phía cao áp và hạ áp đã

khoá.

Giám sát thông qua nhật ký vận hành và

các thiết bị giám sát phía cao áp và hạ áp.

Sự đảm bảo thiết bị phía cao áp và

hạ áp ở trạng thái sẵn sàng làm

việc.

Đánh giá trạng thái của thiết bị thông qua

nội dung ghi trong nhật ký vận hành, chỉ số

của các dụng cụ đo và tín hiệu của các thiết

bị giám sát.

Độ sẵn sàng của hệ thống giám sát,

điều khiển và bảo vệ phía cao áp.

Đánh giá sự sẵn sàng của hệ thống thông

qua nội dung ghi trong nhật ký vận hành,

chỉ số của các dụng cụ đo và tín hiệu của

các thiết bị giám sát.
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TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

Tên Công việc: Đóng điện hệ thống điện tự dùng xoay chiều

Mã số Công việc: E2

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC

Đóng điện hệ thống điện tự dùng được thực hiện theo các bước sau: Đóng

điện hệ thống điện tự dùng phía cao áp; Đóng điện hệ thống điện tự dùng phía

hạ áp.

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

- Theo phiếu thao tác/ Lệnh thao tác

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng

- Thao tác vận hành

2. Kiến thức

- Quy trình kỹ thuật an toàn điện

- Quy trình vận hành

- Mạch nhị thứ

- Vận hành thiết bị điện

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

- Bảo hộ lao động

- Nhật ký vận hành

- Thiết bị thông tin

- Phiếu công tác, thao tác

- Thiết bị giám sát, đo lường và bảo vệ.

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

Tiêu chí đánh giá Cách thức đánh giá
Tính đúng đắn trong thực hiện
các thao tác đóng điện theo Phiếu
thao tác/ Lệnh thao tác

Dựa vào quy trình vận hành hệ thống điện tự
dùng để đánh giá thao tác vận hành đóng
điện.
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TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

Tên Công việc: Giám sát sự làm việc của thiết bị điện tự dùng xoay chiều

Mã số Công việc: E3

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC

Theo dõi sự làm việc của thiết bị tự dùng được thực hiện tuần tự theo các

bước sau: Giám sát các thông số l àm việc của hệ thống điện tự dùng; Kiểm tra

Máy biến áp tự dùng.

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

- Các thông số qua đồng hồ trên tủ điều khiển không được vượt quá quy định

- Đảm bảo thường xuyên kiểm tra tiếng ồn của máy

- Nhiệt độ của máy không được vượt quá quy định

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng

- Quan sát, theo dõi, ghi chép

2. Kiến thức

- Máy điện

- Khí cụ điện

- Đo lường

- Quy trình vận hành

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

- Bảo hộ lao động

- Nhật ký vận hành

- Thiết bị thông tin

- Thiết bị  đo lường tại hiện trường
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V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

Tiêu chí đánh giá Cách thức đánh giá
Đảm bảo ghi chép nhật ký vận
hành cẩn thận, đầy đủ và chính
xác

Dựa vào quy trình vận hành hệ thống điện tự
dùng để đánh giá nội dung ghi chép.

Độ chính xác các thông số giám
sát qua đồng hồ trên tủ điều
khiển.

So sánh chỉ số đo với thông số quy định
trong quy trình và thông số kỹ thuật của
thiết bị.

Mức độ thường xuyên kiểm tra
tiếng ồn của máy

Giám sát nội dung ghi chép trong nhật ký
vận hành.

Độ chính xác giám sát nhiệt độ
của máy.

So sánh chỉ số đo với thông số quy định
trong quy trình và thông số kỹ thuật của
máy.
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TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

Tên Công việc: Thao tác kiểm tra đóng nguồn dự phòng

Mã số Công việc: E4

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC

Kiểm tra sự hoạt động của liên động đóng nguồn dự phòng theo trình tự
các bước sau: Cắt nguồn tự dùng, kiểm tra tự động đóng nguồn dự phòng; Đóng
nguồn tự dùng, kiểm tra tự động cắt nguồn dự phòng.

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

- Nguồn dự phòng phải được tự động đóng vào sau khi mất nguồn tự dùng

- Nguồn dự phòng phải được tự động cắt ra sau khi đóng nguồn tự d ùng

- Theo quy trình

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng
- Thao tác kiểm tra, vận hành

2. Kiến thức
- Máy điện
- Khí cụ điện
- Phần điện trong nhà máy điện
- An toàn điện
- Quy trình vận hành

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

- Bảo hộ lao động
- Nhật ký vận hành

- Thiết bị thông tin
- Phiếu công tác/ thao tác
V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

Tiêu chí đánh giá Cách thức đánh giá
Đảm bảo nguồn dự phòng tự động
đóng vào sau khi mất nguồn tự dùng
và tự động cắt ra sau khi đóng nguồn
tự dùng.

Dựa vào quy trình vận hành hệ thống
điện tự dùng, tín hiệu báo trạng thái
nguồn dự phòng được đóng vào hoặc
cắt ra.
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TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

Tên Công việc: Chuyển đổi phương thức cấp điện tự dùng xoay chiều

Mã số Công việc: E5

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC

Thao tác đưa nguồn dự phòng vào thay thế nguồn tự dùng thực hiện
chuyển đổi cấp điện nguồn dự phòng thay thế nguồn tự dùng.

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

- Tuần tự các bước thao tác phải đúng theo quy tr ình

- Thực hiện đúng hạng mục theo phiếu thao tác/ lệnh th ao tác

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng
- Thao tác kiểm tra, vận hành

2. Kiến thức
- Máy điện
- Khí cụ điện
- Phần điện trong nhà máy điện
- Kinh tế năng lượng
- Quy trình vận hành

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

- Bảo hộ lao động
- Nhật ký vận hành

- Thiết bị thông tin
- Phiếu công tác/ thao tác
V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

Tiêu chí đánh giá Cách thức đánh giá

Tính đúng đắn trong thực hiện

các bước theo quy trình.

Dựa vào quy trình vận hành hệ thống điện tự

dùng để đánh giá về theo tiêu chí thực hiện.

Tính đúng đắn trong thực hiện

các hạng mục theo phiếu thao

tác/ lệnh thao tác

Căn cứ vào hạng mục nêu trong phiếu thao

tác/lệnh thao tác.
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TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

Tên Công việc: Đưa thiết bị điện trong hệ thống điện tự dùng xoay chiều

ra sửa chữa

Mã số Công việc: E6

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC

Thao tác đưa thiết bị ra sửa chữa được thực hiện theo trình tự các bước

sau: Lập biên bản và bàn giao sơ bộ tình trạng hư hỏng của thiết bị; Chuẩn bị

nơi làm việc cho tổ công tác.

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

- Xác định sơ bộ từng phần và mức độ hư hỏng của thiết bị trong hệ thống

- Đảm bảo an toàn cho tổ công tác

- Có đủ biển báo, biển cấm tại những nơi quy định

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng

- Quan sát, phán đoán hiện tượng

2. Kiến thức

- Máy điện

- Khí cụ điện

- Phần điện trong nhà máy điện

- An toàn điện

- Quy trình vận hành

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

- Nhật ký vận hành

- Bảo hộ lao động

- Thiết bị thông tin

- Các loại biển báo, biển cấm cần thiết
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V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

Tiêu chí đánh giá Cách thức đánh giá

Khả năng xác định đúng hiện tượng và

nguyên nhân.

Dựa vào các dấu hiệu và thông số đo.

Mức độ đầy đủ trong thực hiện các biện

pháp an toàn.

Dựa vào các hạng mục quy định

trong quy trình an toàn.

Đảm bảo đặt đúng biển báo, biển cấm. Giám sát vị trí đặt, cách tổ chức mặt

bằng cho tổ công tác.
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TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

Tên Công việc: Xử lý sự cố mất điện tự dùng

Mã số Công việc: E7

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC

Kiểm tra và xử lý khôi phục hệ thống điện tự d ùng được thực hiện theo
các bước sau: Kiểm tra và phát hiện sự cố; Khôi phục hệ thống điện tự d ùng.

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

- Nhanh chóng kiểm tra phát hiện sự cố của hệ thống, báo tr ưởng ca lấy phương
án xử lý.
- Thực hiện đúng theo quy tr ình.

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng
- Quan sát, phân tích, phán đoán hiện tượng
- Thao tác kiểm tra, vận hành

2. Kiến thức
- Máy điện
- Khí cụ điện
- Phần điện trong nhà máy điện
- Quy trình vận hành

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

- Bảo hộ lao động
- Nhật ký vận hành

- Thiết bị thông tin
- Sơ đồ kết dây của hệ thống
V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

Tiêu chí đánh giá Cách thức đánh giá

Khả năng xác định đúng hiện tượng và

nguyên nhân sự cố.

Dựa vào các dấu hiệu và thông số đo.

Tính đúng đắn trong thao tác theo quy

trình.

Căn cứ vào quy trình vận hành hệ

thống điện tự dùng.
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TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

Tên Công việc: Kiểm tra trạng thái thiết bị hệ thống điện một chiều

Mã số Công việc: F1

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC

Kiểm tra điện áp và điện trở cách điện các thiết bị trước khi làm việc theo

trình tự các bước sau: Kiểm tra điện áp các b ình ắc quy; Kiểm tra lượng dung

dịch ắc quy và tỷ trọng chất điện phân; Kiểm tra thiết bị nạp ắc qui.

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

- Đo được chính xác điện áp các b ình ắc quy, giá trị điện áp các b ình ắc quy phải
gần bằng nhau.
- Đo chính xác tỷ trọng chất điện phân, đảm bảo đủ l ượng dung dịch và đúng tỷ
trọng chất điện phân theo quy định.
- Đo chính xác điện trở cách điện các cuộn dây thiết bị nạp ắc quy.
- Đo chính xác điện áp đầu vào.

- Đo chính xác điện áp đầu ra của bộ nạp ắc qui phải ph ù hợp với điện áp ắc quy
cần nạp.
III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng

- Sử dụng thành thạo dụng cụ đo.
- Quan sát.

- Sử dụng thành thạo dụng cụ đo tỷ trọng.
- Sử dụng thành thạo dụng cụ đo.
2. Kiến thức

- Kỹ thuật đo, lường, kỹ thuật an toàn

- Quy trình nạp ắc quy, kỹ thụât an toàn

- Kỹ thuật đo lường, kỹ thuật an toàn

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

- Đồng hồ vạn năng, nhật ký vận hành, trang bị bảo hộ lao động.

- Tỷ trọng kế, nhật ký vận hành, trang bị bảo hộ lao động.
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- Đồng hồ vạn năng, nhật ký vận hành.

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

Tiêu chí đánh giá Cách thức đánh giá

Đảm bảo xác định đúng kết quả đo Căn cứ vào kỹ thuật đo, quy trình nạp

ắcquy, phương pháp sử dụng dụng cụ

đo.

Đảm bảo đánh giá đúng g iá trị điện áp

các bình ắc quy theo quy định phải gần

bằng nhau.

Đánh giá theo kết quả đo.

Đảm bảo đủ lượng dung dịch và đúng

tỷ trọng chất điện phân theo quy định.

Căn cứ vào quy trình và tài liệu kỹ

thuật của ắcquy.

Điện áp đầu ra của bộ nạp ắc qui phải

phù hợp với điện áp ắc quy cần nạp.

Căn cứ vào quy trình và tài liệu kỹ

thuật của ắcquy.
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TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

Tên Công việc: Đóng nguồn hệ thống nạp điện

Mã số Công việc: F2

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC

Đóng nguồn cho thiết bị nạp ắc quy, đóng nguồn nạp cho bộ ắc qui theo

trình tự các bước sau: Chuẩn bị thiết bị trước khi đóng nguồn nạp; Đóng  nguồn

thiết bị nạp ắc qui; Đóng nguồn nạp cho bộ ắc qui.

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

- Hệ thống ắcquy được vệ sinh sạch sẽ.

- Các đầu cực ắcquy được siết chặt đảm bảo tiếp xúc tốt.

- Biến trở điều chỉnh được đưa về vị trí lớn nhất.

- Nguồn cung cấp cho thiết bị nạp ắc quy được đóng vào, đảm bảo tiếp xúc tốt.

- Đóng đúng nguồn nạp cho bộ ắc quy, đảm bảo tiếp xúc tốt.

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng

- Thao tác, dứt khoát, chính xác.

2. Kiến thức

- Quy trình vận hành, kỹ thuật an toàn.

- Khí cụ điện, kỹ thuật an toàn.

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

- Dụng cụ cơ khí.

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

Tiêu chí đánh giá Cách thức đánh giá

Đảm bảo vệ sinh sạch sẽ hệ thống

ắcquy, các đầu cực ắcquy được siết

chặt, tiếp xúc tốt.

Quan sát và đánh giá theo quy tr ình.

Sử dụng các dụng cụ cơ khí.
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Đảm bảo biến trở điều chỉnh được đưa

về vị trí lớn nhất.

Quan sát và dựa vào tài liệu kỹ thuật

của hệ thống.

Đảm bảo nguồn cung cấp cho thiết bị

nạp ắc quy được đóng vào, tiếp xúc tốt.

Quan sát hệ thống và dựa vào các tín

hiệu, dấu hiệu tại chỗ tiếp xúc.

Đảm bảo đóng đúng nguồn nạp cho bộ

ắc quy, tiếp xúc tốt.

Dựa vào tài liệu kỹ thuật của các thiết

bị trong hệ thống ắcquy, quan sát hệ

thống và dựa vào các tín hiệu, dấu hiệu

tại chỗ tiếp xúc.
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TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

Tên Công việc: Giám sát sự làm việc của hệ thống điện một chiều

Mã số Công việc: F3

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC

Giám sát sự làm việc của hệ thống điện một chiều theo tr ình tự các bước sau:
Theo dõi, dòng điện, điện áp trên thanh cái hệ thống điện một chiều; Ghi nhật ký
vận hành  trong quá trình giám sát.

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

- Điện áp, dòng điện trên các thanh cái qua đồng hồ vôn mét và am pe mét phải
nằm trong giới hạn cho phép.
- Ghi đúng, đầy đủ giá trị các đại lượng trong quá trình giám sát.

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng

- Quan sát, thao tác và ghi chép chính xác.

2. Kiến thức

- Quy trình nạp ắc quy, kỹ thụât an toàn

- Quy trình vận hành

- Nắm vững thiết bị.
IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

- Trang bị bảo hộ lao động.

- Nhật ký vận hành.

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

Tiêu chí đánh giá Cách thức đánh giá

Khả năng đọc đúng giá trị dòng điện

và điện áp trên thanh cái một chiều.

Dựa vào nhật ký vận hành và quy

trình vận hành hệ thống một chiều.

Khả năng ghi chính xác các đại lượng

trong quá trình giám sát.

Dựa vào nhật ký vận hành và quy

trình vận hành hệ thống một chiều.
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TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

Tên Công việc: Vận hành hệ thống ắcquy

Mã số Công việc: F4

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC

Đóng nguồn cho hệ thống nạp ắc quy và điều chỉnh dòng điện nạp ắc quy
theo quy trình nạp. Trình tự công việc được thực hiện như sau: Điều chỉnh dòng

điện nạp ban đầu; Tiến hành trực nạp; Điều chỉnh dòng điện nạp kết thúc; Duy
trì nạp thường xuyên.

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

- Điều chỉnh biến trở chọn giá trị dòng điện nạp ban đầu phù hợp.
- Dòng điện nạp được duy trì ổn định, điện áp trên các bình nằm trong giới hạn
cho phép trong suốt quá trình phụ nạp.
- Dòng điện nạp kết thúc được điều chỉnh ở giá trị quy định và trong thời gian
quy định.
- Ở vị trí nạp thường xuyên, điện áp nạp trên các bình được duy trì trong giới
hạn cho phép.

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng

- Quan sát, thao tác và ghi chép chính xác.

2. Kiến thức

- Quy trình nạp ắc quy, kỹ thụât an toàn

- Quy trình vận hành

- Nắm vững thiết bị.

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

- Trang bị bảo hộ lao động.

- Nhật ký vận hành.
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V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

Tiêu chí đánh giá Cách thức đánh giá

Khả năng điều chỉnh đúng giá trị

dòng điện nạp ban đầu.

Căn cứ theo giá trị quy định trong tài

liệu kỹ thuật của hệ thống.

Đảm bảo dòng điện nạp và điện áp

trên các bình trong suốt quá trình phụ

nạp phải được theo dõi thường xuyên

nằm trong giá trị quy định.

Quan sát, dựa vào chỉ số của các đồng

hồ đo ampemét và vônmét và dựa vào

quy trình nặp ắcquy.

Thời gian dòng điện nạp kết thúc. Dựa vào giát trị quy định trong tài

liệu kỹ thuật của ắcquy.

Giá trị dòng điện nạp thường xuyên

được duy trì chính xác.

Quan sát, dựa vào chỉ số của các đồng

hồ đo ampemét và vônmét và dựa vào

quy trình nặp ắcquy.
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TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

Tên Công việc: Xử lý sự cố chạm đất hệ thống một chiều

Mã số Công việc: F5

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC

Xử lý sự cố chạm đất một điểm trong hệ thống điện một chiều được thực

hiện theo các bước sau: Có tín hiệu chạm đất một điểm; Cắt từng phụ tải không

quan trọng; Báo cáo trưởng ca vận hành; Tách thiết bị ra khỏi hệ thống.

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

- Xác định đúng chỉ số trên các đồng hồ, tín hiệu báo chạm đất.

- Đảm bảo cắt từng phụ tải không quan trọng, để xác định nhánh phụ tải có

chạm đất.

- Báo cáo đúng tình trạng, đầy đủ chính xác thông tin.

- Cắt máy cắt đầu cực đúng thời điểm.

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng

- Quan sát, phán đoán chính xác.

- Báo cáo rõ ràng, chính xác.

- Thao tác nhanh, chính xác.

2. Kiến thức

- Kỹ thuật đo lường, kỹ thuật an toàn, khí cụ điện.

- Quy trình vận hành

- Nắm vững thiết bị.

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

- Trang bị bảo hộ lao động.

- Nhật ký vận hành.
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V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

Tiêu chí đánh giá Cách thức đánh giá

Tính đúng đắn trong xác định chỉ số trên các

đồng hồ, tín hiệu báo chạm đất.

Dựa vào chỉ số của các đồng hồ

đo và tín hiệu báo.

Xác định được nhánh phụ tải có chạm đất. Theo quy trình vận hành.

Đảm bảo báo cáo đúng tình trạng, đầy đủ chính

xác thông tin.

Theo quy trình, nhật ký vận

hành.

Đảm bảo máy cắt đầu cực được cắt ra dứt khoát. Dựa vào quy trình vận hành.
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TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

Tên Công việc: Kiểm tra hệ thống cung cấp dầu

Mã số Công việc: G1

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC

Kiểm tra phương thức vận hành hệ thống và kiểm tra độ kín theo trình tự

các bước sau: Kiểm tra phương thức vận hành hệ thống; Kiểm tra độ kín.

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

- Các van đóng mở phải đúng sơ đồ hiện hành.

- Vị trí các van đường ống, các vị trí măng xông phải kín, không r ò dầu.

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng

- Theo quy trình vận hành hệ thống.

2. Kiến thức

- Nắm vững sơ đồ nguyên lý và các phương thức vận hành.

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

- Sơ đồ nguyên lý hệ thống.

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

Tiêu chí đánh giá Cách thức đánh giá

Đảm bảo các van đóng mở đúng sơ đồ

hiện hành.

Dựa vào sơ đồ hệ thống và quy trình

vận hành. Dựa vào các đồng hồ đo chỉ

thị dầu ở các ổ trục và hệ thống dầu áp

lực.

Đảm bảo vị trí các van đường ống, độ

kín của các vị trí măng xông, không rò

dầu.

Dựa vào các đồng hồ đo mức dầu, lưu

lượng dầu, quan sát sơ đồ nguyên lý và

phương thức vận hành.
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TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

Tên Công việc: Đưa dầu mới về kho

Mã số Công việc: G2

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC

Thao tác bơm dầu mới về bể chứa của kho dầu theo tr ình tự các bước sau:

Kiểm tra sơ đồ hiện hành; Thao tác hệ thống; Khởi động bơm; Kiểm tra dầu về

bể chứa; Ngừng bơm thao tác trả lại sơ đồ ban đầu; Vệ sinh thu dọn hiện trường.

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

- Xác định chính xác sơ đồ hiện hành để viết phiếu thao tác
- Thao tác đúng trình tự của phiếu thao tác
- Bơm vận hành tốt, quay đúng chiều
- Dầu phải về đúng bể cần chứa
- Trả lại đúng sơ đồ ban đầu
- Khu vực bơm, các thùng phi, đường ống và các dụng cụ khác được thu dọn và

vệ sinh sạch sẽ.
III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng

- Thao tác, kiểm tra theo quy trình vận hành hệ thống.

2. Kiến thức

- Sơ đồ nguyên lý, sơ đồ thực tế

- Cấu tạo và nguyên lý làm việc của bơm

- Cấu tạo bể chứa, hệ thống dầu

- Quy trình an toàn

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

- Sơ đồ nguyên lý hệ thống

- Phiếu thao tác

- Bơm dầu hệ thống dầu

- Bể chứa dầu sạch, kính xem dầu

- Giẻ lau, cát, mùn cưa
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V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

Tiêu chí đánh giá Cách thức đánh giá

Khả năng xác định đúng sơ đồ hiện

hành để viết phiếu thao tác

Dựa vào sơ đồ nguyên lý của hệ thống.

Đảm bảo thao tác đúng trình tự của

phiếu thao tác

Dựa vào sơ đồ nguyên lý hệ thống và

phiếu thao tác.

Đảm bảo bơm vận hành tốt, quay đúng

chiều

Dựa vào cấu tạo và nguyên lý làm việc

của bơm.

Đảm bảo dầu phải về đúng bể cần chứa Dựa vào cấu tạo hệ thống dầu (bể chứa

dầu).

Đảm bảo trả lại đúng sơ đồ ban đầu Dựa vào sơ đồ nguyên lý của hệ thống

dầu (bơm dầu).

Đảm bảo thu gọn và vệ sinh sạch sẽ

khu vực bơm, các thùng phi, đường

ống và các dụng cụ khác.

Dựa vào quy trình an toàn, đảm bảo

không còn dầu vương ra gây trượt ngã.
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TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

Tên Công việc: Cấp dầu cho thiết bị

Mã số Công việc: G3

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC

Thao tác hệ thống, bơm dầu từ bể chứa dầu sạch tới các thiết bị (các ổ

trục, hệ thống dầu áp lực...) theo trình tự các bước sau: Kiểm tra sơ đồ hiện

hành; Thao tác hệ thống; Khởi động bơm; Kiểm tra dầu tới thiết bị; Ngừng bơm

thao tác trả lại sơ đồ ban đầu.

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

- Xác định chính xác sơ đồ hiện hành để viết phiếu thao tác

- Thao tác đúng trình tự của phiếu thao tác

- Bơm vận hành tốt, quay đúng chiều

- Dầu phải đến đúng thiết bị

- Trả lại đúng sơ đồ ban đầu

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng

- Thao tác, kiểm tra đúng theo quy tr ình vận hành.

2. Kiến thức

- Sơ đồ nguyên lý và sơ đồ thực tế của hệ thống dầu

- Cấu tạo và nguyên lý làm việc của bơm

- Cấu tạo bơm dầu, và thiết bị cần bơm

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

- Sơ đồ nguyên lý hệ thống

- Phiếu thao tác

- Bơm dầu hệ thống dầu
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V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

Tiêu chí đánh giá Cách thức đánh giá

Đảm bảo chính xác trong xác định sơ

đồ hiện hành để viết phiếu thao tác

Dựa vào sơ đồ nguyên lý của hệ thống.

Đảm bảo thao tác đúng trình tự của

phiếu thao tác

Dựa vào sơ đồ nguyên lý hệ thống và

phiếu thao tác.

Đảm bảo bơm vận hành tốt, quay đúng

chiều

Dựa vào cấu tạo và nguyên lý làm việc

của bơm.

Đảm bảo dầu phải đến đúng thiết bị Dựa vào cấu tạo hệ thống dầu (thiết bị

được cung cấp).

Đảm bảo trả lại đúng sơ đồ ban đầu Dựa vào sơ đồ nguyên lý của hệ thống

dầu.
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TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

Tên Công việc: Thu hồi dầu từ các thiết bị về kho

Mã số Công việc: G4

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC

Thao tác hệ thống, đưa dầu cũ từ các thiết bị về kho chứa dầu để l àm sạch

theo trình tự các bước sau: Kiểm tra sơ đồ hiện hành; Thao tác hệ thống; Mở van

tại thiết bị cần xả dầu hoặc khởi động b ơm xả dầu về kho; Kiểm tra dầu tới bể

chứa; Ngừng bơm thao tác trả lại sơ đồ ban đầu.

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

- Xác định chính xác sơ đồ hiện hành để viết phiếu thao tác

- Thao tác đúng trình tự của phiếu thao tác

- Bơm vận hành tốt, quay đúng chiều

- Dầu phải đến đúng bể chứa

- Trả lại đúng sơ đồ ban đầu

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng

- Thao tác, kiểm tra đúng theo quy tr ình vận hành.

2. Kiến thức

- Sơ đồ nguyên lý và sơ đồ thực tế của hệ thống dầu

- Cấu tạo và nguyên lý làm việc của bơm

- Cấu tạo bơm dầu, và thiết bị cần bơm

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

- Sơ đồ nguyên lý hệ thống

- Phiếu thao tác

- Bơm dầu hệ thống dầu

- Thiết bị cần bơm
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V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

Tiêu chí đánh giá Cách thức đánh giá

Đảm bảo tính chính xác trong việc xác

định sơ đồ hiện hành để viết phiếu thao

tác.

Dựa vào sơ đồ nguyên lý của hệ thống.

Đảm bảo thao tác đúng trình tự của

phiếu thao tác

Dựa vào sơ đồ nguyên lý hệ thống và

phiếu thao tác.

Đảm bảo bơm vận hành tốt, quay đúng

chiều

Dựa vào cấu tạo và nguyên lý làm việc

của bơm.

Đảm bảo dầu đến đúng bể chứa. Dựa vào cấu tạo hệ thống dầu (bể

chứa).

Đảm bảo trả lại đúng sơ đồ ban đầu Dựa vào sơ đồ nguyên lý của hệ thống

dầu.
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TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

Tên Công việc: Lọc dầu

Mã số Công việc: G5

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC

Thao tác hệ thống, khôi phục dầu cũ trở lại các ti êu chuẩn dầu vận hành

theo trình tự các bước sau: Kiểm tra hóa nghiệm dầu cũ; Kiểm tra s ơ đồ hiện

hành tại kho; Thao tác sơ đồ lọc dầu; Khởi động máy lọc; Theo dõi vận hành

máy lọc; Hóa nghiệm dầu sau khi lọc; Ngừng máy lọc, khôi phục lại s ơ đồ.

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

- Hóa nghiệm chính xác các thành phần hóa học của dầu trước và sau khi lọc.

- Kiểm tra chính xác sơ đồ hiện hành để viết phiếu thao tác

- Thao tác đấu nối tới các máy lọc chính xác

- Máy lọc làm việc tốt, làm việc ổn định không trào dầu

- Trả lại đúng sơ đồ ban đầu

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng

- Quan sát, thao tác, thí nghiệm theo đúng theo quy tr ình vận hành.

2. Kiến thức

- Hóa nghiệm dầu

- Hệ thống dầu không áp lực

- Cấu tạo và nguyên lý làm việc máy lọc dầu

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

- Phòng hóa nghiệm; Bảng tiêu chuẩn dầu mới và dầu cũ cho phép làm việc

- Sơ đồ kho dầu

- Sơ đồ kho dầu và các máy lọc

- Máy lọc ép, Máy lọc ly tâm, bộ sấy
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V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

Tiêu chí đánh giá Cách thức đánh giá

Đảm bảo tính chính xác trong việc hóa

nghiệm các thành phần hóa học của

dầu trước và sau khi lọc

Dựa vào bảng tiêu chuẩn dầu mới và

dầu cũ cho phép làm việc; trình tự thí

nghiệm.

Đảm bảo tính chính xác trong việc

kiểm tra sơ đồ hiện hành để viết phiếu

thao tác

Dựa vào sơ đồ kho dầu.

Đảm bảo tính chính xác trong việc đấu

nối tới các máy lọc.

Dựa vào sơ đồ kho dầu và máy lọc và

quy trình.

Đảm bảo máy lọc làm việc tốt, ổn định

không trào dầu.

Dựa vào cấu tạo nguyên lý làm việc

của máy lọc.

Đảm bảo trả lại đúng sơ đồ ban đầu Dựa vào sơ đồ nguyên lý của máy lọc.
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TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

Tên Công việc: Kiểm tra hệ thống nước trước khi đưa vào làm việc

Mã số Công việc: H1

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC

Kiểm tra các thiết bị và ống dẫn trong hệ thống theo tr ình tự các bước sau:

Kiểm tra hệ thống nước kỹ thuật; Chuẩn bị đưa hệ thống vào làm viêc.

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

- Toàn bộ hệ thống: hệ thống lọc nước, hệ thống ống dẫn, thiết bị trưng cất được

kiểm tra kỹ càng.

- Thực hiện đầy đủ các bước sau: Mở các van ở trạng thái sẵn sàng làm việc; Đủ

lưu lượng; Nạp đầy nước vào buồng bánh xe công tác.

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng

- Xử lý thành thạo các thao tác đo và kiểm tra.

2. Kiến thức

- Kỹ thuật đo lường, máy điện, quy trình vận hành.

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

- Các dụng cụ đo, nhật ký vận hành.

- Trang bị bảo hộ lao động.

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

Tiêu chí đánh giá Cách thức đánh giá

Đảm bảo mức độ kỹ càng trong kiểm

tra toàn bộ hệ thống.

Dựa vào nhật ký vận hành.

Đảm bảo thực hiện đầy đủ các bước. Giám sát vị trí của van đảm bảo van đã

được mở hết, quát sát và dựa vào các

chỉ số của đồng hồ đo.
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TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

Tên Công việc: Đưa hệ thống nước vào làm việc

Mã số Công việc: H2

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC

Đưa hệ thống nước vào làm việc theo trình tự các bước sau: Khởi động

máy bơm nước kỹ thuật; Kiểm tra hệ thống trạm b ơm nước.

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

- Nước đủ lưu lượng và áp lực, đảm bảo sạch theo yêu cầu.

- Trạng thái các thiết bị của trạm bơm nước được kiểm tra kỹ càng.

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng

- Thao tác, quan sát, xử lý thành thạo các thao tác đo và kiểm tra.

2. Kiến thức

- Máy điện, khí cụ điện,

- Kỹ thuật đo lường, máy điện, quy trình vận hành.

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

- Các dụng cụ đo, nhật ký vận hành.

- Trang bị bảo hộ lao động.

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

Tiêu chí đánh giá Cách thức đánh giá

Đảm bảo nước đủ lưu lượng, áp lực và

sạch theo yêu cầu.

Căn cứ vào chỉ số của các đồng hồ đo

lưu lượng và áp lực đảm bảo máy bơm

nước lên.

Mức độ kỹ càng trong việc kiểm tra

trạng thái các thiết bị của trạm bơm

nước.

Dựa vào nhật ký vận hành.
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TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

Tên Công việc: Giám sát sự làm việc của hệ thống nước kỹ thuật

Mã số Công việc: H3

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC

Theo dõi lưu lượng và áp lực của hệ thống nước kỹ thuật, xử lý được hiện

tượng rò rỉ theo trình tự các bước sau: Theo dõi lưu lượng và áp lực hệ thống

nước kỹ thuật; Theo dõi sự làm việc của hệ thống lọc nước; Xử lý hiện tượng rò

rỉ nước trong hệ thống; Theo dõi sự làm việc của thiết bị trưng cất nước.

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

- Lưu lượng và áp lực hệ thống nước kỹ thuật được theo dõi thường xuyên.

- Đủ lưu lượng và áp lực theo yêu cầu

- Đảm bảo độ sạch theo yêu cầu và tốc độ lọc nước. Xử lý được hiện tượng rò rỉ

nhỏ trong hệ thống

- Nhiệt độ làm việc nằm trong giới hạn cho phép.

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng

- Quan sát, thao tác điều chỉnh

- Quan sát, xử lý kịp thời

2. Kiến thức

- Qui trình vận hành

- Vật liệu, cơ kỹ thuật, thuỷ lục.

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

- Các đồng hồ đo lưu lượng , áp lực và nhiệt độ, nhật ký vận hành.

- Bể chứa, các van khống chế, nhật ký vận h ành

- Dụng cụ cơ khí, vật liệu bịt chỗ rò rỉ, nhật ký vận hành.
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V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

Tiêu chí đánh giá Cách thức đánh giá

Mức độ thường xuyên trong việc kiểm

tra lưu lượng và áp lực hệ thống nước

kỹ thuật.

Dựa vào chỉ số của các đồng hồ đo lưu

lượng và áp lực, nhật ký vận hành.

Trị số lưu lượng và áp lực đáp ứng yêu

cầu

Dựa vào chỉ số của các đồng hồ đo và

quy trình vận hành.

Đảm bảo độ sạch theo yêu cầu và tốc

độ lọc nước, nhiệt độ làm việc nằm

trong giới hạn cho phép.

Dựa vào các loại đồng hồ đo, nhiệt kế,

nhật ký vận hành và qui trình vận

hành.
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TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

Tên Công việc: Đổi, rửa lưới lọc nước kỹ thuật

Mã số Công việc: H4

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC

Đóng các van cấp nước kỹ thuật, rửa lưới lọc, đổi lưới lọc theo trình tự

các bước sau: Đóng các van cấp nước kỹ thuật; Mở van xả rửa; Làm vệ sinh lưới

lọc; Đổi lưới lọc khi cần thiết.

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

- Đảm bảo đóng các van từ nhánh về nguồn cung cấp.

- Van xả được mở tháo hết nước làm hở lưới lọc

- Các vật bám trên lưới lọc được làm sạch.

- Tháo lưới cũ và lắp lưới mới một cách chính xác, chắc chắn.

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng

- Thao tác thành thạo.

2. Kiến thức

- Qui trình vận hành

- Vệ sinh công nghiệp

- Cơ khí

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

- Dụng cụ vệ sinh thông thường

- Lưới mới, các dụng cụ tháo lắp.
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V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

Tiêu chí đánh giá Cách thức đánh giá

Các van từ nhánh về nguồn cung cấp

đã được đóng.

Dựa vào sơ đồ hệ thống nước kỹ thuật

và quy trình vận hành.

Van xả đã được mở tháo hết nước. Quan sát và dựa vào quy trình vận

hành đảm bảo van tháo hết nước.

Lưới lọc đã được làm sạch. Quan sát đảm bảo toàn bộ lưới lọc

được làm sạch.

Việc tháo lắp lưới cũ và lưới mới được

thực hiện một cách chính xác, chắc

chắn.

Dựa vào quy trình, thao tác cơ khí phải

đảm bảo chính xác, cẩn thận.
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TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

Tên Công việc: Xử lý các hiện tượng không bình thường

Mã số Công việc: H5

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC

Xử lý hiện tượng kẹt van nước trong hệ thống, dừng hệ thống n ước kỹ
thuật đưa ra sửa chữa theo trình tự các bước sau: Xử lý van kẹt do thiếu mỡ bôi
trơn; Xử lý van kẹt do dị vật lắng đọng trong đ ường ống; Dừng hệ thống nước
kỹ thuật để sửa chữa; Báo cáo trưởng ca vận hành.

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

- Xác định đúng nguyên nhân và xử lý van kẹt một cách triệt để.
- Xử lý nhanh van bị kẹt do dị tật lắng đọng trong đ ường ống.
- Đảm bảo dừng hệ thống nước kỹ thuật chính xác và theo trình tự.
- Báo cáo đúng tình trạng hư hỏng.

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng
- Thao tác thành thạo.
- Báo cáo rõ ràng, chính xác.

2. Kiến thức - Qui trình vận hành

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

- Nhật ký vận hành

- Thiết bị thông tin
V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

Tiêu chí đánh giá Cách thức đánh giá
Khả năng xác định đúng nguyên nhân
và xử lý van kẹt một cách triệt để.

Dựa vào quan sát, thao tác bằng tay,
nhật ký vận hành và qui trình vận
hành.

Thời gian xử lý nhanh van bị kẹt do dị
tật lắng đọng trong đường ống.

Dựa vào quan sát, thao tác bằng tay,
nhật ký vận hành và qui trình vận
hành.

Độ chính xác và tuần tự trong thao tác
dừng hệ thống nước kỹ thuật.

Dựa vào quan sát, thao tác bằng tay,
nhật ký vận hành và qui trình vận
hành.

Đảm bảo báo cáo đúng tình trạng hư
hỏng.

Dựa vào quan sát, thao tác bằng tay,
nhật ký vận hành và qui trình vận
hành.
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TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

Tên Công việc: Xử lý sự cố

Mã số Công việc: H6

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC

Khoá van đoạn đường ống bị vỡ, xử lý tạm thời, báo cáo tr ưởng ca vận

hành theo trình tự các bước sau: Đóng van đoạn đường ống bị vỡ; Báo cáo

trưởng ca vận hành.

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

- Đóng đúng van đoạn ống bị vỡ.

- Báo cáo trưởng ca đúng tình trạng và đầy đủ chính xác thông tin.

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng

- Thao tác thành thạo.

- Báo cáo rõ ràng, chính xác.

2. Kiến thức

- Qui trình vận hành

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

- Nhật ký vận hành

- Thiết bị thông tin

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

Tiêu chí đánh giá Cách thức đánh giá

Van đoạn ống bị vỡ đã được đóng kín. Dựa vào quy trình vận hành, nhật ký

vận hành, sơ đồ hệ thống nước. Thao

tác cơ khí giám sát vị trí của van.

Đảm bảo báo cáo đúng tình trạng hư

hỏng

Dựa vào quy trình vận hành, nhật ký

vận hành.
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TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

Tên Công việc: Dừng hệ thống

Mã số Công việc: H7

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC

Báo cáo trưởng ca vận hành, dừng hệ thống theo trình tự các bước sau:
Báo cáo trưởng ca vận hành để có phương án xử lý; Dừng hệ thống nước kỹ
thuật để xử lý; Xử lý tắc hệ thống nước kỹ thuật (do tổ sửa chữa thực hiện).
II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

- Báo cáo đúng tình trạng tắc, đầy đủ chính xác thông tin.
- Dừng chính xác từng máy, theo tr ình tự.
- Xác định đúng nguyên nhân gây tắc, sửa chữa xong các thông số phải

tương đương thông số ban đầu.
III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng

- Thao tác thành thạo.
- Báo cáo rõ ràng, chính xác.

2. Kiến thức

- Qui trình vận hành và sửa chữa thiết bị liên quan

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

- Nhật ký vận hành

- Thiết bị thông tin
- Dụng cụ cơ khí, vật liệu

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

Tiêu chí đánh giá Cách thức đánh giá
Độ chính xác, mức độ đầy đủ thông tin
trong báo cáo tình trạng tắc.

Căn cứ quy trình vận hành và nhật ký
vận hành.

Độ chính xác và trình tự dừng máy. Căn cứ quy trình vận hành.
Khả năng xác định đúng nguyên nhân
gây tắc, sửa chữa xong đảm bảo các
thông số tương đương thông số ban
đầu.

Dựa vào chỉ số của các đồng hồ đo lưu
lượng, dụng cụ cơ khí, thông số kỹ
thuật của hệ thống.
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TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

Tên Công việc: Kiểm tra hệ thống trước khi khởi động
Mã số Công việc: I 1

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC

Kiểm tra hệ thống trước khi khởi động bao gồm việc kiểm tra các thiết bị của
hệ thống nén khí, chuẩn bị cho công tác khởi động đ ưa vào vận hành. Công việc
này có các công đoạn sau đây:

Kiểm tra nguồn cấp cho thiết bị nén khí; Kiểm tra mạch tự động nén khí;
Kiểm tra trạng thái của động cơ nén khí; Kiểm tra trạng thái của bộ phận nén
khí,

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

- Nguồn cấp điện áp cho các thiết bị nén khí phải đảm bảo đúng định mức;
- Các thông số đặt của mạch tự động phải đảm bảo không sai lệch theo lý
lịch máy;
- Động cơ nén khí phải đảm bảo tiêu chuẩn an toàn về độ cách điện.
- Các bộ phận của hệ thống nén khí sạch sẽ, đảm bảo hoạt động tr ơn tru,
không kẹt; hệ thống bôi trơn tốt, hệ thống lọc bụi đảm bảo tiêu chuẩn.
III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng: Thao tác kiểm tra thành thạo, thuần thục

2. Kiến thức: Có các kiến thức tốt về máy điện, khí cụ điện, điều khiển động c ơ,
nắm vững quy trình vận hành.

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

Có đầy đủ các thiết bị đo kiểm, thiết bị bảo hộ v à nhật kí vận hành

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

Tiêu chí đánh giá Cách thức đánh giá
Điện áp nguồn cấp đúng định mức Đọc đồng hồ đo,

Thông số đặt của mạch tự động đúng
với lí lịch máy Kiểm tra lí lịch, sơ đồ

Động cơ đảm bảo an toàn về độ cách
điện Đối chiếu tiêu chuẩn:  MRđc 5,0

Các bộ phận của hệ thống nén khí sạch
sẽ, lọc bụi đảm bảo tiêu chuẩn

Quan sát bằng mắt, kiểm tra bằng tay
độ sạch sẽ của các bộ phận
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TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

Tên Công việc: Khởi động máy nén khí
Mã số Công việc: I 2

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC

- Đưa máy nén khí vào vận hành. - Ghi nhật ký công tác.

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

- Máy nén khí, khi khởi động, không có tiếng kêu bất thường;

- Thời gian mở máy của động cơ nén khí đảm bảo theo yêu cầu và quy
trình vận hành.

- Ghi nhật ký tỷ mỷ, đầy đủ

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng: Thao tác khởi động máy thành thạo, thuần thục

2. Kiến thức: Có các kiến thức tốt về máy điện, khí cụ điện v à nắm vững quy
trình vận hành

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

Có đầy đủ các thiết bị thông tin, thiết bị bảo hộ v à nhật kí vận hành

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

Tiêu chí đánh giá Cách thức đánh giá
Máy chạy êm, không có tiếng kêu bất
thường Theo dõi qua đồng hồ đo tiếng ồn

Thời gian mở máy đảm bảo theo yêu
cầu Theo dõi qua đồng hồ đo thời gian

Nhật ký được ghi đầy đủ, cận thận Kiểm tra theo quy trình
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TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

Tên Công việc: Nạp khí vào bình chứa
Mã số Công việc: I 3

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC

Nạp khí và theo dõi quá trình nạp. Công việc này bao gồm các công đoạn
sau:  Kiểm tra các bộ phận phục vụ nạp khí b ình chứa;  Nạp khí vào bình;  Theo
dõi quá trình nạp khí;  Ngừng nạp khí

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

- Các bộ phận phục vụ nạp khí vào bình đảm bảo theo yêu cầu: mặt bích,
cửa vào, các vị trí lắp các thiết bị đo, bảo vệ đ ược bắt bu lông, ốc, vít chắc
chắn và hoàn toàn kín.
- Thực hiện đúng quy trình khi nạp khí vào bình;
- Theo dõi chặt chẽ lượng khí đã nạp.
- Bình được ngắt khỏi bộ phận nạp khi đã đủ lượng khí cần nạp, không để
khí trào ra ngoài gây lãng phí.
- Van được đóng kín.
III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng: Thao tác thành thạo, thuần thục, đúng quy trình.

2. Kiến thức: Có các kiến thức tốt về máy điện, về quy t rình vận hành, Kỹ thuật
cơ khí, hàn nguội cơ bản.

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

Có đầy đủ các thiết bị đo kiểm, thiết bị bảo hộ v à nhật kí vận hành,

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

Tiêu chí đánh giá Cách thức đánh giá
Các bộ phận phục vụ công việc nạp khí
đảm bảo theo yêu cầu

Kiểm tra độ chắc chắn của các thiết bị
hỗ trợ và độ kín của van.

Nạp khí theo đúng quy trình Quan sát việc thực hiện các bước nạp
khí.

Quá trình nạp khí được theo dõi
thường xuyên

Theo dõi đồng hồ đo lưu lượng khí
trong bình

Bình được ngắt kịp thời khi khí đã đầy Quan sát, kiểm tra
Van được đóng kín Kiểm tra bằng mắt thường và bằng

máy dò khí
Nhật ký được ghi đầy đủ, cận thận Kiểm tra theo quy trình
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TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

Tên Công việc: CẤP KHÍ NÉN CHO CÁC PHỤ TẢI
Mã số Công việc: I 4

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC

Đưa khí nén vào các phụ tải là công việc cung cấp khí cho các thiết bị: máy
cắt, bình áp lực dầu, thổi các lưới lọc, v.v…. Công việc bao gồm các công đoạn
sau đây: Kiểm tra sơ đồ hệ thống;  Nhận phiếu thao tác; Thực hiện thao tác cấp
khí: cho máy cắt, cho bình áp lực dầu, thổi các lưới lọc, các dụng cụ cầm tay.
Ghi nhật ký vận hành

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

- Kiểm tra thực tế đảm bảo đúng sơ đồ.
- Nhận phiếu thao tác đúng trình tự.
- Khí được cung cấp đủ dung lượng cho các phụ tải.
- Ngừng cấp, khi khí trong phụ tải đã đủ yêu cầu để tránh lãng phí.

- Ghi nhật ký vận hành

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng: Thao tác công việc cấp khí một cách thành thạo, thuần thục;

2. Kiến thức: Có các kiến thức tốt về hệ thống khí nén, nắm vững quy tr ình vận
hành

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

Có đầy đủ sơ đồ phương thức hiện hành của hệ thống, mẫu phiếu thao tác, máy
vi tính, các thiết bị thông tin, thiết bị bảo hộ và nhật kí vận hành

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

Tiêu chí đánh giá Cách thức đánh giá
- Khả năng đọc sơ đồ So sánh với sơ đồ thiết kế

- Kỹ năng thao tác nạp khí; - Quan sát từng bước thực hiện thao
tác, so sánh với quy trình thao tác;

- Kỹ năng xử lý khi khí trong phụ tải
đã đủ định mức

- Quan sát một vài bước thực hiện
công việc, kiểm tra qua đồng đồ đo

- Kỹ năng ghi nhật ký vận hành Kiểm tra thực tế văn bản nhật ký đ ã
ghi
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TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

Tên Công việc: Giám sát quá trình hoạt động của hệ thống
Mã số Công việc: I 5

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC

Theo dõi hoạt động của hệ thống. Công việc bao gồm các công đoạn sau
đây: - Giám sát hoạt động của máy nén khí; - Giám sát áp lực khí nén; - Giám
sát các thông số của động cơ nén khí; - Kiểm tra bình chứa áp lực; - Kiểm tra hệ
thống van; - Kiểm tra toàn hệ thống,

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

- Máy hoạt động bình thường, đúng phương thức.
- Áp lực khí nén đảm bảo theo tiêu chuẩn.
- Điện áp cấp cho động cơ luôn cân bằng, ổn định;
- Bình chứa không bị dò khí; Nhiệt độ trên vỏ động cơ và bình áp lực không
vượt quá mức quy định.
- Hoạt động của các van đảm bảo b ình thường;
- Đường ống, các mặt bích ống và van không rò khí;

- Hệ thống vận hành đúng sơ đồ phương thức hiện hành.

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng: Có khả năng tốt trong việc quan sát; ghi chép cẩn thận, thành thạo;

2. Kiến thức: Cần có các kiến thức tốt về hệ thống khí nén, kỹ thuật đo v à nắm
vững quy trình vận hành

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

Có đầy đủ thiết bị đo áp lực, đo nhiệt độ, đo tiếng ồn chuy ên dụng, các thiết bị
thông tin, thiết bị bảo hộ và nhật kí vận hành
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V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

Tiêu chí đánh giá Cách thức đánh giá

Kỹ năng đánh giá mức độ đảm bảo
máy hoạt động bình thường; đúng
phương thức

Quan sát một vài bước hoạt động của
máy;

Khả năng nhận biết áp lực khí nén
luôn nhỏ hơn hoặc bằng áp suất tiêu
chuẩn

Quan sát qua đồng hồ đo

Khả năng đánh giá mức độ ổn định của
điện áp cấp cho động cơ

Kiểm tra qua chỉ số đo của vôn kế

Khả năng phát hiện hiện tượng rò khí,
nhiệt độ trên vỏ động cơ, khả năng
đánh giá áp lực bình không vượt qua
mức quy định

Kiểm tra qua chỉ số đo của máy d ò khí,
của thiết bị đo nhiệt độ, thiết bị đo áp
lực.

Khả năng đánh giá hệ thống van hoạ t
động bình thường

Kiểm tra bằng mắt thường

Khả năng xác định sự an toàn của
đường ống, các mặt bích ống và van;

Quan sát qua mắt thường cũng như qua
máy dò khí

Hệ thống vận hành đúng sơ đồ phương
thức hiện hành.

So sánh với quy trình vận hành
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TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

Tên Công việc: Xử lý các hiện tượng không bình thường của hệ
thống máy nén khí

Mã số Công việc: I 6

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC

Kiểm tra các thiết bị, xử lý, khắc phục t ình trạng hỏng hóc, hư hại nhỏ trong
hệ thống. Công việc bao gồm các công đoạn sau đây: - Phát hiện các hiện tượng
không bình thường của hệ thống; - Xác định nguyên nhân của các hiện tượng
đó; - Xử lý các hiện tượng bất bình thường đó.

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

- Các hiện tượng bất bình thường được phát hiện một cách nhanh chóng, kịp
thời;

- Nguyên nhân của các hiện tượng bất bình thường đó được xác định một cách
chính xác;

- Các hiện tượng đó được xử lý một cách triệt để; Các thiết bị nhanh chóng được
khôi phục hoạt động trở lại bình thường.

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng: Có khả năng tốt trong việc quan sát; phán đoán và xử lý hiệu quả;

2. Kiến thức: Cần có các kiến thức về nguyên lý, chi tiết máy, kiến thức điều
khiển, kỹ thuật đo và nắm vững quy trình vận hành

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

Có đầy đủ thiết bị đo áp lực, đo nhiệt độ, đo tiếng ồn chuy ên dụng, các thiết bị
thông tin, rơ le tín hiệu, thiết bị bảo hộ và nhật kí vận hành

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

Tiêu chí đánh giá Cách thức đánh giá
Khả năng phát hiện sớm các hiện
tượng không bình thường;

Thông qua việc quan sát trực tiếp; qua
đồng hồ

Khả năng xác định chính xác vị trí xẩy
ra các hiện tượng không bình thường;

Thông qua việc quan sát trực tiếp; qua
máy định vị

Khả năng xác định đúng nguyên nhân
xẩy ra hiện tượng

Đánh giá thông qua kết quả thực tế của
việc xác định

Khả năng xử lý, khắc phục các hiện
tượng không bình thường;

Thông qua việc kiểm tra lại hoạt động
của các bộ phận đã được khắc phục
cũng thông qua như thời gian dùng để
khắc phục các hiện tượng đó.
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TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

Tên Công việc: Xử lý sự cố
Mã số Công việc: I 7

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC

Công việc này bao gồm các công đoạn sau đây: Phát hiện vị trí xẩy ra các sự
cố của hệ thống; Xử lý sơ bộ sự cố nếu sự cố không quá nặng hoặc ngừng hệ
thống nén khí nếu sự cố là nghiêm trọng; Báo cáo cho trưởng ca biết về sự cố;
Tìm và xác định nguyên nhân của sự cố và bước cuối cùng là: Khắc phục sự cố;
khôi phục lại sự hoạt động của hệ thống.

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

- Phát hiện nhanh chóng, kịp thời vị trí xẩy ra sự cố;
- Ngăn chặn ngay lập tức việc lan tràn sự cố;
- Báo cáo đầy đủ trung thực với trưởng ca vận hành;

- Xác định đúng và chính xác nguyên nhân sự cố;
- Khắc phục nhanh chóng sự cố;

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng: Có khả năng tốt trong việc quan sát; phán đoán, xác định nguyên
nhân và xử lý hiệu quả;

2. Kiến thức: Cần có các kiến thức về nguyên lý, chi tiết máy, các hiểu biết về
cấu tạo, nguyên lý làm việc của các thiết bị, các kiến thức về điều khiển, kỹ
thuật đo và nắm vững quy trình vận hành

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

Có đầy đủ thiết bị đo chuyên dụng, đặc biệt là các thiết bị đo áp lực, nhiệt độ,
các thiết bị thông tin, rơ le tín hiệu, thiết bị bảo hộ và nhật kí vận hành

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

Tiêu chí đánh giá Cách thức đánh giá
Khả năng phát hiện nhanh chóng, kịp
thời vị trí xẩy ra sự cố;

Thông qua việc quan sát trực tiếp;

Khả năng ngăn chặn việc lan tràn sự
cố; Thông qua đồng hồ đo thời gian

Kỹ năng viết báo cáo hoặc kỹ năng báo
cáo miệng một cách đầy đủ, trung thực
với trưởng ca vận hành;

Kiểm tra thông qua văn bản báo cáo

Khả năng xác định đúng, chính xác v à
nhanh chóng nguyên nhân sự cố; Thông qua kiểm tra thực tế;

Khả năng xử lý sự cố: sửa chữa hoặc
thay thế,

Quan sát để đánh giá kết quả xử lý
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TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

Tên Công việc: Dừng hệ thống nén khí
Mã số Công việc: I 8

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC

Công việc Dừng hệ thống  nén khí  bao gồm các b ước thực hiện sau đây:
Dừng máy nén khí; Khoá van liên thông giữa máy nén khí và bình chứa.

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

- Dừng máy nén khí đúng quy tr ình;

- Đóng kín hoàn toàn và chắc chắn van liên thông giữa máy nén và bình chứa;

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng: Thao tác đóng, mở van, sử dụng an toàn tay và thiết bị;

2. Kiến thức: Cần có các kiến thức về an toàn, thiết bị áp lực,

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

Có đầy đủ thiết bị bảo hộ, nhật kí vận h ành và đồng hồ áp lực

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

Tiêu chí đánh giá Cách thức đánh giá

- Khả năng thực hiện các thao tác
dừng máy nén khí;

Quan sát một vài bước thực hiện việc
dừng máy để xác định việc dừng máy
nén khí có thực hiện đúng quy trình
hay không;

- Kỹ năng đóng kín hoàn toàn và chắc
chắn van liên thông giữa máy nén và
bình chứa;

Kiểm tra bằng mắt thường và thông
qua dụng cụ đo, kiểm;
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TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

Tên Công việc: Xả áp lực bình chứa
Mã số Công việc: I 9

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC

Công việc Xả áp lực bình chứa bao gồm các công đoạn sau đâ y:  Mở xả van;
Theo dõi thông số áp suất trong bình chứa;  Khi đã có sự cân bằng với áp suất
khí quyển thì tiến hành đóng van xả.

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

- Mở van từ từ theo đúng quy trình, quy phạm;

- Theo dõi liên tục và xác định chính xác chỉ số áp suất trong bình;

- Đóng thật kín van khi đã thiết lập được sự cân bằng của áp suất trong b ình và
áp suất khí quyển.

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng: Thao tác đóng, mở van, sử dụng an toàn tay và thiết bị;

2. Kiến thức: Cần có các kiến thức về an toàn, thiết bị áp lực,

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

Có đầy đủ thiết bị bảo hộ, nhật kí vận h ành và đồng hồ áp lực

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

Tiêu chí đánh giá Cách thức đánh giá

Kỹ năng mở van theo quy tr ình. Quan sát một vài bước thực hiện công
việc mở van áp lực để xác định có tuân
thủ đúng quy trình hay không;

Khả năng xác định chính xác chỉ số áp
suất trong bình;

Đánh giá thông qua việc kiểm tra đồng
hồ đo;

Kỹ năng đóng kín van khi đã thiết lập
được sự cân bằng về áp suất

Quan sát bằng mắt thường và bằng
đồng hồ kiểm tra độ kín;
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TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

Tên Công việc: Kiểm tra trạng thái thiết bị thông gió
Mã số Công việc: K 1

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC

Công việc Kiểm tra trạng thái thiết bị thông gió bao gồm các công đoạn sau
đây: Kiểm tra trạng thái quạt gió; Kiểm tra trạng thái của động c ơ quạt gió;
Kiểm tra mạch tự động thông gió; Kiểm tra nguồn cấp cho thiết bị thông gió.

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

- Trạng thái quạt gió được đảm bảo không bị kẹt; Hệ thống dầu bôi tr ơn tốt;

- Trạng thái động cơ quạt gió đảm bảo độ cách điện an toàn theo tiêu chuẩn;

- Mạch kiểm tra hoạt động tốt, không có tiếng k êu khác thường.

- Nguồn cấp cho thiết bị thông gió có điện áp đủ tiêu chuẩn.

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng: Thao tác thành thạo; khả năng sử dụng thiết bị,

2. Kiến thức: Cần có các kiến thức về hệ thống thông gió, khí cụ điện, kiến thức
về kỹ thuật điều khiển

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

Có đầy đủ thiết bị bảo hộ, nhật kí vận h ành và dụng cụ đo chuyên dụng

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

Tiêu chí đánh giá Cách thức đánh giá

Khả năng đánh giá trạng thái hoạt động
của quạt gió cũng như chất lượng của
hệ thống dầu bôi trơn;

Quan sát bằng mắt thường; thông qua
thiết bị đo kiểm;

Trạng thái động cơ quạt gió đảm bảo
độ cách điện an toàn theo tiêu chuẩn;

Đối chiếu tiêu chuẩn:  MRđc 5,0

Kỹ năng kiểm tra sự hoạt động của
thiết bị;

Kiểm tra thông qua thiết bị đo

Kỹ năng xác định nguồn cấp cho thiết
bị thông gió có điện áp đủ tiêu chuẩn.

Kiểm tra bằng đồng hồ đo; So sánh với
định mức
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TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

Tên Công việc: Khởi động quạt thông gió
Mã số Công việc: K 2

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC

Công việc khởi động quạt thông gió bao gồm các công đoạn sau đây: - Khởi
động quạt; - Theo dõi các thông số hoạt động của quạt; - Ghi nhật ký vận hành.

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

- Quạt chạy êm, không có tiếng kêu thất thường;

- Thời gian mở máy được đảm bảo theo yêu cầu;

- Các thông số được quan sát, theo dõi liên tục;

- Nhật ký vận hành được ghi chép một cách đầy đủ;

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng: Thao tác thành thạo;

2. Kiến thức: Cần có các kiến thức về hệ thống thông gió, khí cụ điện, kiến thức
về kỹ thuật điều khiển;

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

Có đầy đủ thiết bị bảo hộ, nhật kí vận h ành và các loại đồng hồ đo.

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

Tiêu chí đánh giá Cách thức đánh giá

Khả năng nhận biết sự hoạt động b ình
thường của quạt gió;

Thông qua thính giác, theo dõi qua
đồng hồ đo tiếng ồn;

Đáp ứng thời gian mở máy đảm bảo
theo yêu cầu;

Xác định thông qua đồng hồ đo thời
gian

Kỹ năng quan sát, theo dõi liên tục các
thông số của hệ thống thông gió;

Quan sát bằng mắt thường,

Kỹ năng ghi nhật ký vận hành Kiểm tra thông qua văn bản báo cáo



137

TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

Tên Công việc: Giám sát sự làm việc của hệ thống thông gió
Mã số Công việc: K 3

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC

Công việc giám sát sự làm việc của hệ thống thông gió bao gồm các công
đoạn sau đây: - Giám sát lưu lượng gió; - Giám sát các thông số hoạt động của
động cơ quạt gió; - Ghi nhật ký vận hành.

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

- Lưu lượng gió được đảm bảo theo yêu cầu.

- Điện áp được đảm bảo đúng tiêu chuẩn.

- Nhiệt độ của động cơ được đảm bảo không vượt quá quy định;

- Nhật ký vận hành được ghi chép tỷ mỷ và đầy đủ.

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng: Có kỹ năng quan sát, đánh giá và ghi chép,

2. Kiến thức: Cần có các kiến thức về kỹ thuật đo l ường, về quy trình vận hành
và kiến thức về kỹ thuật điều khiển;

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

Có đầy đủ thiết bị bảo hộ, nhậ t kí vận hành và các loại đồng hồ đo chuyên
dụng.

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

Tiêu chí đánh giá Cách thức đánh giá

Khả năng đánh giá mức độ lưu lượng
gió;

Đánh giá thông qua kiểm tra đồng hồ
đo lưu lượng;

Kỹ năng thực hiện việc cung cấp đ iện
áp theo đúng tiêu chuẩn.

Sử dụng đồng hồ đo; So sánh với hồ s ơ
lý lịch máy.

Kỹ năng thực hiện việc đảm bảo nhiệt
độ của động cơ không vượt quá mức
quy định;

Kiểm tra thông qua dụng cụ đo nhiệt
độ

Kỹ năng ghi nhật ký vận hành tỷ mỷ và
đầy đủ;

Kiểm tra thông qua nhật ký;
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TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

Tên Công việc: Dừng quạt thông gió
Mã số Công việc: K 4

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC

Công việc dừng quạt thông gió bao gồm các công đoạn sau đây: - Dừng
quạt; - Cắt nguồn cung cấp điện; - Làm vệ sinh công nghiệp sau khi dừng.

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

- Dừng quạt

- Cắt đúng và dứt khoát thiết bị đóng cắt;

- Vệ sinh công nghiệp sạch sẽ quạt sau khi dừng.

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng: Thao tác thành thạo; dứt khoát; sử dụng an toàn tay và các dụng cụ
liên quan; kỹ năng làm vệ sinh công nghiệp;

2. Kiến thức: Cần có các kiến thức về hệ thống thông gió, quy tr ình vận hành,
về kỹ thuật an toàn, kỹ thuật điều khiển;

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

Có đầy đủ thiết bị bảo hộ, thiết bị đóng cắt; nhật kí vận h ành.

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

Tiêu chí đánh giá Cách thức đánh giá

Kỹ năng dừng quạt một cách dứt
khoát, nhanh chóng.

Đánh giá thông qua việc quan sát  thực
tế công việc;

Kỹ năng đóng cắt chính xác các thiết
bị;

Đánh giá thông qua việc quan sát  một
vài bước thực hiện công việc;

Kỹ năng làm vệ sinh sạch sẽ quạt
thông gió;

Kiểm tra bằng cách dụng cụ đo kiểm
và bằng tay
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TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

Tên Công việc: Xử lý sự cố mạch điều khiển tự động không l àm việc
Mã số Công việc: K 5

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC

Công việc Xử lý sự cố mạch điều khiển tự động không l àm việc bao gồm các
công đoạn sau đây:  Tách mạch tự động ra khỏi hệ thống; Thao tác bằng tay đưa
ngay hệ thống thông gió vào làm việc. Kiểm tra, phát hiện sự cố trong mạch tự
động; Sửa chữa khắc phục sự cố; Đưa mạch tự động thông gió vào làm việc.

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

- Tách nhanh chóng Mạch tự động khỏi hệ thống;

- Điều khiển quạt thông gió làm việc bằng tay;
- Kiểm tra, phân tích sơ đồ điện để nhanh chóng tìm ra nguyên nhân sự cố;
- Báo cáo trưởng ca kịp thời, đầy đủ làm căn cứ để xác định phương án xử lý;
- Xử lý sự cố theo quy trình;

- Đưa Mạch điều khiểm tự động vào hoạt động trở lại.

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng: Phát hiện sự cố; Sửa chữa sự cố; Kỷ năng sử dụng tay an to àn;

2. Kiến thức: Cần có các kiến thức về hệ thống thông gió, về kỹ thuật điện v à
kỹ thuật điều khiển

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

Có đầy đủ thiết bị bảo hộ, thiết bị sửa chữa chuy ên dụng; nhật kí vận hành.

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

Tiêu chí đánh giá Cách thức đánh giá

Khả năng tách Mạch tự động ra khỏi
hệ thống;

Đánh giá thông qua v iệc quan sát  các
bước thực hiện công việc;

Kỹ năng điều khiển quạt thông gió
bằng tay;

Quan sát bằng mắt thường

Khả năng phân tích, kiểm tra để t ìm
nguyên nhân sự cố

Theo dõi qua đồng hồ đo thời gian

Kỹ năng viết báo cáo tr ình trưởng ca
kịp thời, đầy đủ;

Kiểm tra thông qua nội dung văn bản
báo cáo

Khả năng xử lý sự cố Thông qua kết quả của việc xử lý
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TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

Tên công việc: Mở cánh phai đập tràn
Mã số công việc: L1

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC

Kiểm tra các điều kiện làm việc của hệ thống các thiết bị phụ và tiến hành mở
một cánh phai đập tràn, bao gồm các bước chính sau: Nhận lệnh thao tác mở
phai xả tràn ; Kiểm tra cách điện các đông cơ máy bơm dầu; Đóng và mở các
van dầu tương ứng với yêu cầu mở cánh phai; Đóng áp tô mát cấp điện cho các
máy bơm dầu bộ truyền động thuỷ lực; Đóng áp tô mát cấp điện cho các mạch
tự động điều khiển các cánh phai; Chạy thử các máy b ơm dầu, theo dõi sự làm
việc của động cơ và van xả giảm tải; Kiểm tra mức dầu trong th ùng; Kiểm tra
mạch bảo vệ khoá tự động liên động bơm dầu; Lắc khoá nâng, hạ về vị trí "nâng
"; Kiểm tra dây cáp phản hồi; Theo d õi chuyển động của pít tông cánh phai;
Xoay trả khoá điều khiển về vị trí "Tự động"; Treo biển báo an to àn; Ghi nhật
ký vận hành, báo cáo cấp trên.

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

Công việc cần phải được thực hiện cẩn thận, nghiêm túc, không chủ quan
theo đúng qui trình với các tiêu chí sau:

- Nhận lệnh kịp thời, đầy đủ, chính xác.

- Tiến hành kiểm tra, đo được giá trị cách điện của các động c ơ máy bơm
dầu.

- Đóng và mở các van dầu tương ứng với yêu cầu mở cánh phai sau đó cấp
điện cho các động cơ và mạch điều khiển để chạy thử và kiểm tra hệ
thống. Khi chạy thử, máy không bị phát nóng quá mức, không có những
tiếng kêu lạ, các thông số đo trên các thiết bị đo đếm nằm trong phạm vi
cho phép.

- Mức dầu trong thùng phải được xác định chính xác, đảm bảo không có
tình trạng bất thường, áp suất dầu đảm bảo.

- Hệ thống tự động làm việc tốt, các khóa điều khiển đều l àm việc theo chế
độ tự động.

- Ghi nhật ký vận hành đầy đủ, rõ ràng và trung thực.
III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng
- Nhanh nhạy, nhận lệnh chính xác, ghi chép đầy đủ, r õ ràng;
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- Thao tác thành thạo, dứt khoát, chuẩn xác và đảm bảo an toàn;

- Phán đoán được những sự cố bất thường thông qua nhận định tiếng kêu của
động cơ.

- Tổng hợp và báo cáo.

2. Kiến thức
- Kỹ thuật điện;

- Vận hành hệ thống dầu của bộ dẫn động, thủy lực đập tr àn;

- Thiết kế lắp đặt mạch điện cho các máy b ơm dầu của bộ dẫn động thủy lực;

- Thủy lực, bơm thủy lực;

- Đo lường và Điều khiển động cơ;

- Quy trình vận hành cánh phai;

- Quy phạm an toàn và vệ sinh môi trường công nghiệp.
IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

Đảm bảo có đầy đủ trang thiết bị và dụng cụ:

- Nhật ký vận hành, bút và sổ ghi chép;

- Thiết bị thông tin liên lạc;

- Các trang thiết bị và dụng cụ đo sử dụng tại hiện trường như: mê-gôm
mét, thước thăm dầu, đồng hồ chỉ thị..;

- Khóa mở van;

- Biển báo, dây buộc..

- Bảo hộ lao động
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V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

Tiêu chí đánh giá Cách thức đánh giá

- Nhận lệnh thao tác kịp thời, đầy đủ
và chính xác.

- Kiểm tra theo Nhật ký và nội dung
phiếu thao tác.

- Kỹ năng sử dụng thành thạo các
dụng cụ và trang thiết bị đo đếm.

- Giám sát quá trình thực hiện theo
đúng qui trình qui định.

- Kiểm tra giá trị điện trở cách điện
trên các đồng hồ đo điện trở và đối
chiếu với giá trị qui định

- Kỹ năng thao tác đóng mở các van
dầu của cánh phai

- Giám sát quá trình thực hiện và
kiểm tra khóa mở van, được xoay
với góc phù hợp.

- Quy trình vận hành cánh phai

- Kỹ năng kiểm tra và đánh giá tình
trạng làm việc của các trang thiết bị
điện.

- Giám sát và kiểm tra tình trạng làm
việc của các thiết bị, các aptomat
làm việc tốt.

- Quan sát các chỉ số trên các đồng
hồ đo và đảm bảo nguồn cấp cho
các máy bơm dầu ổn định và cân
bằng.

- Sử dụng dụng cụ đo áp suất dầu. - Quan sát quá trình thực hiện và đảm
bảo trị số áp suất dầu nằm trong
mức qui định

- Kiểm tra và vệ sinh sạch sẽ - Quan sát bên ngoài vỏ

- Thực hiện các biện pháp an toàn - Quan sát thực tế và đối chiếu với
qui phạm an toàn. Các biển báo an
toàn được treo ở những vị trí phù
hợp, đúng với từng công việc.

- Sổ nhật ký - Được ghi Rõ ràng, đầy đủ
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TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

Tên công việc: Theo dõi quá trình làm việc của phai đập tràn
Mã số công việc: L2

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC

Theo dõi quá trình làm việc của cánh phai đập tràn, đảm bảo tình trạng làm việc
bình thường của cánh phai và kịp thời phát hiện khi sự cố xảy ra. Tr ình tự thực
hiện công việc theo các bước sau: Theo dõi mức dầu trong ống thuỷ để xác định
độ kín khít của các mặt bích van; Theo d õi các vị trí liên kết, đảm bảo sự làm
việc ổn định của cánh phai; Theo dõi sự làm việc của bộ phận tín hiệu bảo vệ;
Kiểm tra độ lún của cánh phai; Ghi nhật ký vận hành trong quá trình theo dõi.

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

Công việc cần phải được thực hiện cẩn thận, ngh iêm túc, không chủ quan
theo đúng qui trình với các tiêu chí sau:

- Quan sát tập trung và đánh giá, phân tích được mức dầu trong ống thủy để
kiểm tra xác định độ kín khít của mặt bích.

- Theo dõi, kiểm tra sự liên kết của cánh phai và trục đỡ, đánh giá được
chính xác tình trạng làm việc của cánh phai.

- Theo dõi và đánh giá được sự làm việc của bộ phận tín hiệu bảo vệ.

- Độ lún của cánh phai được đánh giá và so sánh với độ lún cho phép trong
qui trình.

- Ghi nhật ký vận hành đầy đủ, rõ ràng và trung thực.
III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng
- Đánh giá được mức độ kín khít của các van v à mặt bích;

- Đánh giá được tình trạng làm việc của cánh phai;

- Đánh giá được tình trạng làm việc của bộ phận tín hiệu bảo vệ;

- Đánh giá được tình trạng lún của cánh phai;

- Tổng hợp và báo cáo.

2. Kiến thức
- Thủy lực và máy thủy lực;

- Nguyên lý máy và chi tiết máy, dung sai lắp ghép;
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- Đo lường và Điều khiển động cơ;

- Quy trình vận hành cánh phai;

- Quy phạm an toàn và vệ sinh môi trường công nghiệp.
IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

Đảm bảo có đầy đủ trang thiết bị và dụng cụ:

- Nhật ký vận hành, bút và sổ ghi chép;

- Thiết bị thông tin liên lạc;

- Các trang thiết bị và dụng cụ đo sử dụng tại hiện trường như: ống thủy,
dụng cụ xiết mặt bích..;

- Bảo hộ lao động

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

Tiêu chí đánh giá Cách thức đánh giá

- Mặt bích các van đều kín khít. - Theo dõi mức dầu ống thủy tinh,
đảm bảo nằm trong mức qui định.

- Các liên kết của cánh phai và trụ đỡ
phải chắc chắn, không rung.

- Theo dõi, quan sát trình trạng liên
kết của cánh phai và trụ đỡ khi
đóng – mở cánh phai.

- Bộ phận tín hiệu bảo vệ làm việc
tốt.

- Các bộ phận đo đạc và hiển thị tín
hiệu bảo vệ.

- Độ lún của cánh phai đảm bảo trị số
qui định.

- Qui trình vận hành cánh phai

- Nhật ký - Ghi chép đầy đủ, rõ ràng.
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TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

Tên công việc: Đóng cánh phai đập tràn
Mã số công việc: L4

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC

Công việc được thực hiện qua nhiều bước, hoàn thành các thao tác đóng một
cánh phai đập tràn một cách hoàn toàn. Quy trình thực hiện theo tuần tự các
bước như sau: Nhận lệnh thao tác đóng phai xả tr àn; Kiểm tra cách điện các
đông cơ máy bơm dầu; Đóng và mở các van dầu tương ứng với yêu cầu đóng
cánh phai; Đóng áp tô mát cấp điện cho các máy bơm dầu bộ truyền động thuỷ
lực; Đóng áp tô mát cấp điện cho các mạch tự động điều khiển các cánh phai;
Chạy thử các máy bơm dầu, theo dõi sự làm việc của động cơ và van xả giảm
tải; Kiểm tra mức dầu trong thùng; Kiểm tra mạch bảo vệ khoá tự động li ên
động bơm dầu; Lắc khoá nâng, hạ về vị trí "hạ"; Kiểm tra dây cáp phản hồi;
Theo dõi chuyển động của pít tông cánh phai; Thao tác cắt điện mạch nhất thứ,
nhị thứ; Treo biển báo an toàn; Ghi nhật ký vận hành, báo cáo cấp trên.

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

Công việc cần phải được thực hiện cẩn thận, nghiêm túc, không chủ quan
theo đúng qui trình với các tiêu chí sau:

- Nhận lệnh nhanh chóng, chính xác.

- Bơm dầu được “cắt” ra không qua việc thao tác các khoa điều khiển, sau
đó thực hiện các thao tác đóng, mở các van dầu t ương ứng, mở hết hoàn
toàn van cân bằng dầu pit-tông

- Cắt hoàn toàn mạch nhất thứ, nhị thứ.

- Thực hiện đầy đủ các biện pháp an to àn.

- Ghi nhật ký vận hành đầy đủ, rõ ràng và trung thực.
III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng
- Ghi chép thông tin đầy đủ, chính xác;

- Thao tác thành thạo, dứt khoát, chính xác;

- Tổng hợp và báo cáo.

2. Kiến thức
- Thủy lực và máy thủy lực;

- Nguyên lý máy và chi tiết máy, dung sai lắp ghép;
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- Đo lường và Điều khiển động cơ;

- Quy trình vận hành cánh phai;

- Quy phạm an toàn và vệ sinh môi trường công nghiệp.
IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

Đảm bảo có đầy đủ trang thiết bị và dụng cụ:

- Nhật ký vận hành, bút và sổ ghi chép;

- Thiết bị thông tin liên lạc;

- Các trang thiết bị và dụng cụ đo sử dụng tại hiện trường;

- Khóa mở van;

- Biển báo, bảo hộ lao động.
V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

Tiêu chí đánh giá Cách thức đánh giá

- Nhận lệnh rõ ràng, chính xác. - Kiểm tra Phiếu thao tác, nhật ký
vận hành và đối chiếu với qui định

- Chuyển Khóa điều khiển bơm về vị
trí phù hợp

- Quan sát vị trí của khóa điều khiển
trên bàn điều khiển.

- Thao tác đóng - mở các van dầu
tương ứng đúng (các van cần thiết)
với yêu cầu công việc theo qui định.

- Giám sát và đối chiếu với Qui trình
vận hành cánh phai.

- Thao tác mở Van cân bằng dầu pít-
tông

- Giám sát quá trình thực hiện thao
tác, đảm bảo van cân bằng dầu pít -
tông đã mở hoàn toàn và cánh phai
hạ.

- Thao tác cắt mạch nhất thứ và nhị
thứ, đảm bảo thiết bị không còn
mang điện.

- Giám sát và kiểm tra mạch không
còn mang điện: đồng hồ đo dòng,
áp của các mạch chỉ mức 0.

- Đặt các biển báo an toàn - Quan sát các biển báo phải được
treo đúng vị trí, trang bị bảo hộ lao
động phù hợp theo đúng qui phạm
an toàn

- Nhật ký - Ghi chép đầy đủ, rõ ràng.
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TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

Tên công việc: Xử lý sự cố khi mạch chống lún khô ng làm
việc

Mã số công việc: L4

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC

Xử lý sự cố khi mạch chống lún cánh phai không l àm việc, được thực hiện tuần
tự theo các bước sau: Kiểm tra phát hiện phai lún quá mức cho phép m à bơm
dầu không tự động làm việc; Báo cáo cấp trên về hiện tượng kết quả kiểm tra độ
lún của phai; Chuyển khoá chạy bơm bằng tay; Ấn nút khởi động bơm bằng tay;
Theo dõi áp lực dầu và chuyển động lên của cánh phai; Dừng bơm dầu khi phai
đã lên đạt vị trí ; Ghi nhật ký vận hành, báo cáo sử lý mạch tự động chống lún
cánh phai.

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

Công việc cần phải được thực hiện cẩn thận, nghiêm túc, không chủ quan
theo đúng qui trình với các tiêu chí sau:

- Xác định đúng độ lún thực tế của phai so với định mức.

- Phản ánh đầy đủ, trung thực thông tin về cho cấp trên.

- Chuyển khóa chạy bơm bằng tay đúng vị rí và ấn nút khởi động để bơm
làm việc bình thường.

- Theo dõi được diễn biến của áp lực dầu để xác định đ ược các hiện tượng
bất thường nhằm có biện pháp xử lý.

- Sau khi phai lên vị trí cân bằng cần phải dừng bơm dầu.

- Thực hiện đầy đủ các biện pháp an to àn.

- Ghi nhật ký vận hành đầy đủ, rõ ràng và trung thực.
III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng
- Quan sát và phán đoán được tình trạng lún của phai;

- Đánh giá được áp lực dầu trong quá tr ình nâng cánh phai;

- Thao tác thành thạo, dứt khoát, chính xác;

- Tổng hợp và báo cáo.

2. Kiến thức
- Thủy lực và máy thủy lực;
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- Nguyên lý máy và chi tiết máy, dung sai lắp ghép;

- Đo lường và Điều khiển động cơ;

- Quy trình vận hành cánh phai;

- Quy phạm an toàn và vệ sinh môi trường công nghiệp.
IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

Đảm bảo có đầy đủ trang thiết bị và dụng cụ:

- Nhật ký vận hành, bút và sổ ghi chép;

- Thiết bị thông tin liên lạc;

- Các trang thiết bị và dụng cụ đo sử dụng tại hiện trường;

- Sơ đồ vận hành cánh phai;

- Sơ đồ mạch tự động chống lún cánh phai;

- Biển báo, bảo hộ lao động.
V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

Tiêu chí đánh giá Cách thức đánh giá
- Kỹ năng xác định độ lún của phai - Kiểm tra và đối chiếu với Quy trình

vận hành cánh phai, đảm bảo độ lún
thực tế của phai đạt yêu cầu theo
qui định

- Báo cáo kết quả kiểm tra - Kiểm tra cách thức thực hiện: Điện
thoại trực tiếp hoặc bằng văn bản
trình bày rõ ràng, trung thực, đầy đủ
thông tin.

- Thao tác chuyển Khóa chạy bơm
bằng tay

- Quan sát vị trí của khóa trên bàn
điều khiển, đã được chuyển về đúng
vị trí, đảm bảo bơm làm việc bình
thường và không phát ra những
tiếng kêu bất thường

- Diễn biến của áp lực dầu được ghi
chép đầy đủ khi cánh phai chuyển
động lên vị trí cân bằng.

- Giám sát quá trình kiểm tra và ghi
chép thông số trên Đồng hồ đo áp
lực dầu.

- Đặt các biển báo an toàn - Quan sát các biển báo phải được
treo đúng vị trí, trang bị bảo hộ lao
động phù hợp theo đúng qui phạm
an toàn

- Ghi chép nhật ký - Đầy đủ, rõ ràng.
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TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

Tên Công việc: Bảo dưỡng, sửa chữa lưới chắn rác
Mã số Công việc: M1

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC

Công việc Bảo dưỡng, sửa chữa lưới chắn rác bao gồm các công đoạn sau
đây:  Đặt dàn giáo vào vị trí sửa chữa; Đưa lưới vào vị trí sửa chữa; Kiểm tra
toàn bộ lưới để lập kế hoạch sửa chữa (bao gồm vật t ư, nhân công, thời gian sửa
chữa…);  Hàn các vị trí rạn nứt; Nắn các nan, mép bi cong, v ênh; Cọ rỉ, làm
sạch các sơn cũ và sơn lại lưới.
II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN
- Đặt dàn giáo vào đúng vị trí sửa chữa;
- Đặt lưới đúng vào vị trí;
- Lập kế hoạch sửa chữa sau khi đã kiểm tra kỹ càng

- Hàn đúng yêu cầu, đảm bảo chất lượng các mối hàn;

- Nắn lại các nan, mép bị cong vênh trở về hình dáng thiết kế ban đầu;
- Sơn lại lưới chắn rác bằng hai lớp sơn: Lớp chống rỉ và lớp bảo vệ.

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng: Khả năng sử dụng thiết bị hàn gas, hàn thép kết cấu theo tiêu chuẩn
quốc tế; khả năng sử dụng thiết bị, dụng cụ s ơn, phun phủ; dụng cụ gò

2. Kiến thức: Cần có các kiến thức kỹ thuật về nguội, hàn, hóa học;  Thuỷ công,
Quy trình vận hành

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

Có đầy đủ thiết bị bảo hộ, các thiết bị, dụng cụ h àn, máy hàn, que hàn, bộ đồ
nghề cơ khí, hoá chất (sơn).

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

Tiêu chí đánh giá Cách thức đánh giá
Kỹ năng đặt dàn giáo chính xác vào đúng
vị trí đã chọn;

Quan sát bằng mắt thường;

Kỹ năng đặt lưới vào đúng vị trí; Quan sát hiện trường;
Kỹ năng lập kế hoạch sửa chữa hợp lý, tiết
kiệm, sau khi đã kiểm tra kỹ càng;

Đánh giá qua bản kế hoạch đã được
soạn thảo;

Kỹ năng thực hiện đúng yêu cầu, đảm bảo
chất lượng các mối hàn;

Quan sát bằng mắt thường; qua các
thiết bị đo kiểm;

Kỹ năng nắn lại các nan, mép bị cong v ênh
trở về hình dáng thiết kế ban đầu;

So sánh với bản thiết kế

Kỹ năng sơn lưới Đánh giá tại hiện trường
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TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

Tên Công việc: Bảo dưỡng, sửa chữa cơ cấu rơi nhanh
Mã số Công việc: M2

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC

Công việc Bảo dưỡng, sửa chữa cơ cấu rơi nhanh bao gồm các công đoạn sau
đây: Hạ phai sửa chữa; Tháo các thiết bị r ơi nhanh: cụm puly cáp và đòn gánh
tại cánh phai; Quan sát, kiểm tra, tính toán để lập kế hoạch sửa chữa ph ù hợp;
Sửa chữa các cơ cấu rơi nhanh và phanh; Lắp lại các thiết bị như thiết kế.
II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN
- Hạ an toàn phai cần sửa chữa;
- Tháo các thiết bị rơi nhanh khỏi cánh phai;
- Lập kế hoạch, tiến độ thực hiện, nhân công phục vụ cho việc bảo d ưỡng, sửa
chữa một cách hợp lý, sát thực tế;
- Sửa chữa các cơ cấu rơi nhanh và phanh một cách nhanh chóng, kịp thời; bảo
đảm kỹ thuật và tiêu chuẩn;
- Lắp lại theo thiết kế các thiết bị sau khi đ ược sửa chữa hoặc thay thế;

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng: Kỹ năng phán đoán, kiểm tra chính xác; Kỹ năng thao tác tháo, lắp
thành thạo; Kỹ năng lập kế hoạch, dự trù vật tư, thiết bị.

2. Kiến thức: Cần có các kiến thức về nguyên lý chi tiết máy, kỹ thuật điện và
kỹ thuật an toàn.

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

Có đầy đủ thiết bị bảo hộ, nhậ t kí vận hành và các thiết bị bộ đồ nghề chuyên
dụng, cẩu chân dê, các vật liệu kim loại, các ổ bi, bạc đỡ.

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

Tiêu chí đánh giá Cách thức đánh giá
Khả năng hạ an toàn phai sửa chữa; Đánh giá thông qua quan sát
Kỹ năng sử dụng thiết bị  khi thao tác tháo
các thiết bị rơi nhanh;

Theo dõi. Quan sát các thao tác của
người sử dụng thiết bị khi tháo;

Kỹ năng lập kế hoạch hợp lý, sát thực tế
cho việc bảo dưỡng, sửa chữa;

Đánh giá thông qua kết quả thực
hiện;

Kỹ năng sửa chữa và phục hồi các bộ
phận của cơ cấu rơi nhanh và phanh;

Đánh giá thông qua việc kiểm tra
lại các bộ phận của thiết bị;

Kỹ năng lắp ráp lại các thiết bị sau khi
được sửa chữa hoặc thay thế;

So sánh với bản vẽ các cơ cấu rơi
nhanh và phanh
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TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

Tên Công việc: Bảo dưỡng, sửa chữa các cửa phai
Mã số Công việc: M3

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC
Đặt dàn giáo và cánh phai vào v ị trí sửa chữa; Kiểm tra kỹ cánh phai để lập

kế hoạch sửa chữa (bao gồm vậ t tư, nhân công, thời gian sửa chữa…); Hàn các
vị trí rạn nứt; nắn các nan, mép bi cong, v ênh;  Cọ rỉ, làm sạch các sơn cũ và sơn
lại cánh phai; Thay các zoăng, sửa chữa puly, đ òn gánh .v.v…. ;
II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN
- Đưa dàn giáo và cánh phai vào địa điểm và vị trí sửa chữa;
- Lập kế hoạch hợp lý, sát thực tế về nhân công v à tiến độ thực hiện việc bảo
dưỡng, sửa chữa;
- Hàn đảm bảo chất lượng các mối hàn;
- Nắn lại đúng hình dạng thiết kế các nan, mép bị cong v ênh;
- Sơn lại cánh phai bằng hai lớp: sơn chống rỉ và sơn bảo vệ;
- Lắp cân, đều zoăng, các puly; đ òn gánh quay trơn, tự lựa được cân bằng khi
nâng hạ cánh phai.

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng: Kỹ năng thao tác tháo, lắp thành thạo; Kỹ năng lập kế hoạch, dự trù
vật tư, thiết bị; Kỹ năng hàn gas; hàn kết cấu thép đúng tiêu chuẩn;

2. Kiến thức: Cần có các kiến thức kỹ thuật nguội, h àn, Thuỷ công, Quy trình
sửa chữa; kiến thức về cơ khí,

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

Có cẩu chân dê, thiết bị bảo hộ, bộ đồ nghề cơ khí, máy hàn, que hàn, dầu,
thép, hoá chất.

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

Tiêu chí đánh giá Cách thức đánh giá
Kỹ năng thao tác đưa dàn giáo, cánh phai
vào đúng vị trí Quan sát thực tế

Kỹ năng lập kế hoạch hợp lý, Kiểm nghiệm qua việc thực hiện
Kỹ năng thực hiện các mối hàn kín, đều, Dùng máy để kiểm tra
Kỹ năng nắn các mép cong, vênh Quan sát bằng mắt thường
Kỹ năng sơn cánh phai Kiểm tra và quan sát thực tế;

Kỹ năng lắp zoăng cân, đều; puly, đ òn
gánh quay trơn, tự lựa được cân bằng

Đánh giá thông qua các thi ết bị
kiểm tra.
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TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

Tên Công việc: Bảo dưỡng, sửa chữa các van trên tuyến năng lượng
Mã số Công việc: M4

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC

Công việc Bảo dưỡng, sửa chữa các van trên tuyến năng lượng bao gồm các
công đoạn sau đây: Tháo van cần kiểm tra, bảo d ưỡng; Thay zoăng, tết chèn;  Rà
lại van;  Lắp van và thử đóng van.
II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

- Tháo đúng van cần bảo dưỡng, sửa chữa ra khỏi thiết bị;

- Thay được zoăng, mặt bích, tết chèn, đảm bảo không bị rò nước;

- Rà nhẵn van để  van được đóng kín hoàn toàn;

- Lắp lại van an toàn, đảm bảo van hoạt động êm, nhẹ nhàng;

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng: Phán đoán chính xác mức độ hư hỏng để sửa chữa hoặc thay thế;
Kỹ năng thao tác tháo lắp nhanh và thuần thục.

2. Kiến thức: Cần có các kiến thức kỹ thuật về cơ khí, cấu tạo và nguyên lý làm
việc của van;

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

Có đầy đủ thiết bị bảo hộ, các thiết bị, dụng cụ tháo lắp, palăng, cáp treo, cẩu
cụm van, bột rà, mỏ lết, giẻ lau.v.v….

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

Tiêu chí đánh giá Cách thức đánh giá

Kỹ năng tháo van khỏi thiết bị, kỹ năng xác
định chính xác van cần thay thế ;

- Quan sát và đánh giá trên thiết bị
van;

Kỹ năng thay zoăng, mặt bích, tết ch èn Kiểm tra bằng mắt thường và
thông qua thiết bị dò nước

Kỹ năng rà nhẵn van, đảm bảo được độ kín
hoàn toàn theo tiêu chuẩn;

Sử dụng thiết bị kiểm tra độ nhẵn

Van được lắp lại; hoạt động đóng, mở của
van diễn ra nhẹ nhàng, êm

Kiểm tra thực tế thông qua việc
hoạt động của van;
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TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

Tên Công việc: Bảo dưỡng, sửa chữa tuyến ống áp lực kim loại
Mã số ông việc: M5

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC

Công việc Bảo dưỡng, sửa chữa tuyến ống áp lực kim loại bao gồm các công
đoạn sau đây:  Kiểm tra toàn tuyến để lập kế hoạch sửa chữa; Xác định vị trí h ư
hỏng cần sửa chữa; Mài kỹ vị trí hư hỏng để đảm bảo mối hàn có chất lượng
cao;  Vệ sinh trong, ngoài đường ống;  Sơn lại đường ống cả hai phía nếu phải
tách đoạn đường ống ra khỏi tuyến;
II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN
- Lập kế hoạch, tiến độ thực hiện hợp lý việc bảo d ưỡng, sửa chữa sau khi kiểm
tra;
- Xác định đúng, chính xác các chỗ bị hư hỏng;
- Mài kỹ vị trí hư hỏng, đảm bảo các mối hàn có chất lượng cao;
- Cọ rĩ đường ống, thực hiện sơn chống rỉ và sơn bảo vệ;

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng: Kỹ năng lập kế hoạch, dự trù vật liệu, vật tư, nhân công; kỹ năng
phán đoán, tìm đúng vị trí hư hỏng; kỹ năng hàn, kỹ năng sơn, phun phủ.

2. Kiến thức: Cần có các kiến thức về  thuỷ công, thuỷ lực, về kỹ thuật nguội,
hàn cơ bản.
IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

Có đầy đủ thiết bị bảo hộ, máy tính, máy h àn, que hàn, vật liệu hàn, máy phun,
quạt thông gió.

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

Tiêu chí đánh giá Cách thức đánh giá

Kỹ năng lập kế hoạch hợp lý, bố trí
nhân công thích hợp;

Đánh giá thông qua việc thực hiện các
bước công việc;

Kỹ năng xác định chính xác vị trí các
chỗ hư hỏng cần sửa chữa;

Quan sát thực tế trên tuyến ống áp lực
kim loại;

Các mối hàn kín, có chất lượng đảm
bảo

Kiểm tra đánh giá thông qua thiết bị
chuyên dụng

Nước sơn đều, không bị chỗ dày, chỗ
mỏng;

Quan sát bằng mắt
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TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

Tên Công việc: Bảo dưỡng, sửa chữa tuyến ống áp lực b ê tông
Mã số Công việc: M6

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC

Công việc Bảo dưỡng, sửa chữa tuyến ống áp lực b ê tông bao gồm các công
đoạn sau đây:  Kiểm tra toàn tuyến để lập kế hoạch sửa chữa;  Vệ sin h phát hiện
khu vực bê tông bị hư hỏng;  Đổ lại bê tông và hàn đính lớp kim loại phủ bên
ngoài;  Bảo dưỡng, mở nước kiểm tra lại tuyến ống áp lực b ê tông.

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN
- Lập được kế hoạch, tiến độ thực hiện việc bảo d ưỡng, sửa chữa sau khi kiểm
tra một cách hợp lý;
- Xác định chính xác các chỗ bị hư hỏng;
- Đổ lại bê tông một cách chắc chắn vào vị trí hư hỏng; hàn đính lớp kim loại
phủ toàn bộ bên ngoài một cách chắc chắn;

- Tuyến ống áp lực bê tông được kiểm tra thông qua việc mở n ước phải đảm
bảo chất lượng, đảm bảo vận hành tuyến năng lượng lâu dài.

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng: Phân tích kết quả từ máy siêu âm, phán đoán và tìm đúng vị trí hư
hỏng; kỷ năng trộn, đổ bê tông.

2. Kiến thức: Cần có các kiến thức về  thuỷ công, về hệ thống áp lực
IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

Có đầy đủ thiết bị bảo hộ, máy tính, máy si êu âm, nguyên vật liệu, xi măng,
phụ gia, các thiết bị, phương tiện phục vụ đổ bê tông.

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

Tiêu chí đánh giá Cách thức đánh giá

Kế hoạch được lập một cách hợp lý, bố
trí nhân công thích hợp;

Đánh giá thông qua việc thực hiện các
bước công việc;

Vị trí các chỗ hư hỏng cần sửa chữa
được xác định một cách chính xác

Quan sát thực tế trên tuyến ống áp lực
bê tông;

Kỹ năng đổ bê tông, kỹ năng phủ kín
bề mặt bằng một lớp kim loại;

Kiểm tra đánh giá thông qua thiết bị
chuyên dụng

Đoạn đường ống áp lực bê tông được
kiểm tra thông qua việc mở nước phải
đảm bảo chất lượng;

Kiểm tra thông qua thiết bị kiểm tra
chuyên dụng;
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TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

Tên Công việc: Bảo dưỡng, sửa chữa ống xả
Mã số Công việc: M7

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC

Công việc Bảo dưỡng, sửa chữa ống xả bao gồm các công đoạn sau đây:
Xác định vị trí của ống xả bị hư hỏng; Kiểm tra và bảo dưỡng, sửa chữa hoặc
thay thế phần cốt thép bị nát rỉ; Kiểm tra, bảo d ưỡng, hoặc đổ lại các phần bê
tông bị hư hỏng; Kiểm tra và bảo dưỡng, sửa chữa lớp kim loại phủ mặt bị bong;

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN
- Xác định chính xác vị trí ống xả bị hư hỏng;
- Bảo dưỡng hoặc bổ sung thêm phần cốt thép một cách chắc chắn;
- Đổ lại đúng như ban đầu phần bê tông bị hư hỏng;
- Lớp kim loại phủ bên ngoài được hàn lại hoặc được thay thế mới để tăng khả
năng bảo vệ;
- Khắc phục (bảo dưỡng và sửa chữa) ống xả đảm bảo chất l ượng gần như thiết
kế ban đầu, ống xả hoạt động tốt;

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng: Kỹ năng phán đoán, kỹ năng thao tác; Kỹ năng xử lý tốt các sự cố

2. Kiến thức: Thuỷ công, thuỷ năng; công nghệ chẩn đoán
IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

Máy tính, máy in, máy siêu âm, các thi ết bị phục vụ như đèn chiếu sáng, vòi
nước thổi rửa, xi măng, phụ gia v.v….

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

Tiêu chí đánh giá Cách thức đánh giá
Kỹ năng xác định chính xác vị trí ống
xả bị hư hỏng;

Quan sát, kiểm tra bằng mắt thường;

Kỹ năng bảo dưỡng hoặc bổ sung phần
cốt thép;

Kiểm tra bằng mắt thường hoặc bằng
máy siêu âm

Kỹ năng đổ bê tông; Theo dõi trên hiện trường công việc
Kỹ năng hàn thành thạo hoặc thay thế
mới để tăng khả năng bảo vệ;

Quan sát, kiểm tra

Chất lượng của ống xả sau khi khắc
phục đảm bảo chất lượng, hoạt động
tốt;

Theo dõi trong quá trình hoạt động
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TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

Tên Công việc: Bảo dưỡng, sửa chữa tháp điều áp
Mã số công việc : M8

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC

Công việc Bảo dưỡng, sửa chữa tháp điều áp bao gồm các công đoạn sau đây:
Kiểm tra toàn tháp điều áp để lập kế hoạch sửa chữa; Mài, hàn các vị trí của tháp
điều áp bị hư hỏng; Vệ sinh trong, ngoài tháp điều áp; Sơn lại toàn bộ tháp điều
áp.

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

- Xác định chính xác chổ hư hỏng;

- Hàn đảm bảo chất lượng các vị trí của tháp điều tốc

- Vệ sinh tháp sạch sẽ cả trong và ngoài;

- Sơn lại tháp để tăng khả năng bảo vệ các cấu kiện của tháp.

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng: Phân tích kiểm tra; kỹ năng lập kế hoạch, dự tr ù vật liệu, vật tư,
nhân công, kỹ năng hàn, sơn, làm sạch.

2. Kiến thức: Cần có các kiến thức về xây dựng kế hoạch, kiến thức v ề nguội,
hàn, sơn, phun phủ;
IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

Có đầy đủ thiết bị bảo hộ, máy tính, máy h àn, máy phun, các nguyên vật liệu
dụng cụ phục vụ hàn, sơn,.

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

Tiêu chí đánh giá Cách thức đánh giá

Khả năng xác định đúng, chính xác v à đầy
các vị trí hư hỏng;

Quan sát bằng mắt thường và bằng
máy siêu âm

Kỹ năng hàn đảm bảo chất lượng; Kiểm tra bằng máy và bằng mắt
thường

Kỹ năng làm vệ sinh sạch sẽ cả trong và
ngoài dàn tháp;

Kiểm tra bằng mắt thường

Kỹ năng sơn đều, đẹp làm tăng khả năng
bảo vệ các cấu kiện của tháp.

Kiểm tra bằng mắt thường
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TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

Tên Công việc: Bảo dưỡng, sửa chữa bánh xe công tác
Mã số Công việc: N1

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC

Công việc Bảo dưỡng, sửa chữa bánh xe công tác bao gồm các công đoạn sau
đây: Kiểm tra, khảo sát để lập kế hoạch sửa chữa; H ãm, treo bánh xe công tác
(BXCT) đối với tuabin trục đứng; Tháo các c ơ cấu bên trong và cánh BXCT đối
với tuabin cánh quay; Tháo BXCT và chuyển tới vị trí sửa chữa; Mài hàn xâm
thực; Lắp ráp các bộ phận, thay bạc cổ trục cánh đối với tuabin cánh quay; Thay
zoăng cổ trục cánh BXCT; Nạp dầu quay thử để kiểm tra độ kín đối với tuabin
cánh quay.

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN
- Lập kế hoạch, tiến độ thực hiện hợp lý việc bảo d ưỡng, sửa chữa;
- Hãm an toàn BXCT trên bộ giá có sẵn khi tách khỏi khối máy;
- Vận chuyển an toàn BXCT tới vị trí sửa chữa;
- Tháo BXCT đúng trình tự, làm vệ sinh sạch sẽ bên trong cũng như các chi tiết;
- Mài đảm bảo chất lượng, giữ nguyên hình dáng các vị trí xâm thực;

- Lắp lại đúng vị trí các chi tiết cơ cấu điều chỉnh bạc trượt, bạc cổ cánh BXCT;

- Thay mới zoăng cổ trục đảm bảo theo yêu cầu;

- Nạp dầu áp lực để quay thử tua bin cánh quay để kiểm tra đ ộ kín;

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng: Phải có kỹ năng lập kế hoạch, dự trù vật liệu, vật tư, nhân công; Kỹ
năng tháo, lắp, làm vệ sinh, mài, hàn.

2. Kiến thức: Cần có các kiến thức về cơ khí, nguyên lý hoạt động của BXCT.

CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

Có đầy đủ thiết bị bảo hộ, cẩu cầu hoặc palăng, thiết bị c ơ khí chuyên dùng,
cáp treo, thép ống, đèn chiếu dàn giáo, máy siêu âm, máy mài, máy hàn, máy
phun, bạc trượt, v.v….
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V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

Tiêu chí đánh giá Cách thức đánh giá

Khả năng lập kế hoạch hợp lý, bố trí
nhân công thích hợp cho việc thực hiện
công việc;

- Đánh giá thông qua việc theo dõi
tiến độ công việc;

- Kỹ năng hãm BXCT trên bộ giá có
sẵn, đảm bảo an toàn khi tách khỏi
khối máy;

Quan sát tại thực địa

Kỹ năng vận chuyển an toàn BXCT
vị trí sửa chữa;

Quan sát, theo dõi quá trình vận
chuyển

Kỹ năng tháo đúng trình tự BXCT,  kỹ
năng làm vệ sinh sạch sẽ bên trong
cũng như các chi tiết;

Kiểm tra, so sánh với quy tr ình

Kỹ năng mài đảm bảo chất lượng, giữ
nguyên hình dáng các v ị trí bị xâm
thực;

Kiểm tra bằng mắt thường

Kỹ năng lắp đúng các chi tiết cơ cấu
điều chỉnh bạc trượt, bạc cổ cánh
BXCT;

Quan sát bằng mắt thường, Kiểm tra
bằng các thiết bị

Kỹ năng thay zoăng cổ trục; Kiểm tra bằng thiết bị đo độ bền

Kỹ năng kiểm tra độ kín đối với tua
bin cánh quay;

Kiểm tra, đánh giá thông qua công
đoạn chạy thử tua bin
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TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

Tên Công việc: Bảo dưỡng, sửa chữa ổ hướng, ổ trục
Mã số Công việc: N 2

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC

Công việc Bảo dưỡng, sửa chữa ổ hướng, ổ trục bao gồm các công đoạn sau
đây: Tháo kiểm tra, khảo sát để lập kế hoạch sửa chữa; Bảo d ưỡng hoặc sửa
chữa những chi tiết qua gia công sửa chữa vẫn sử dụng đ ược; Thay thế các chi
tiết, thiết bị không thể khôi phục;  Vệ sinh thông rửa hoặc thay thế bộ l àm mát;
Lắp ráp lại các ổ trục, ổ hướng.
II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN
- Lập kế hoạch, tiến độ thực hiện hợp lý việc bảo d ưỡng, sửa chữa;
- Xác định chính xác các chi tiết cần bảo dưỡng, sửa chữa hoặc thay thế;
- Làm vệ sinh sạch sẽ các Ổ hướng, ổ trục;
- Thay thế đúng các chi tiết của thiết bị ;
- Bộ làm mát, các ổ trục, ổ hướng sau khi bảo dưỡng, sửa chữa hoặc thay thế
đảm bảo máy quay êm, hiệu suất làm mát tốt theo yêu cầu;

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng: Phải có kỹ năng lập kế hoạch, dự trù vật liệu, vật tư, nhân công; Kỹ
năng tháo, lắp, làm vệ sinh, mài, hàn.

2. Kiến thức: Cần có các kiến thức về sửa chữa, bảo d ưỡng thiết bị cơ khí,
CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

Có đầy đủ thiết bị bảo hộ, thiết bị cơ khí chuyên dùng.

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

Tiêu chí đánh giá Cách thức đánh giá
Kỹ năng lập kế hoạch hợp lý về vật t ư,
dụng cụ, nhân lực, tiến độ;

- Đánh giá thông qua Văn bản kế
hoạch thực hiện công việc;

Kỹ năng xác định chính xác các chi tiết
cần bảo dưỡng, sửa chữa hoặc thay
thế;

Quan sát thực tế

Kỹ năng tìm thiết bị đúng để thay thế; Kiểm tra qua hồ sơ thiết bị
Kỹ năng sửa chữa hoặc thay thế Bộ
làm mát, các ổ trục, ổ hướng;

Kiểm tra, theo dõi các thông số khi
vận hành

Bộ làm mát sau khi BD, SC hay thay
thế đảm bảo chất lượng theo yêu cầu;

So sánh với các chỉ số ghi trên thiết
bị

Các ổ sau khi lắp ráp lại, đảm bảo máy
quay êm, không phát nhiệt ở đó.

Kiểm tra thông qua các thiết bị đo
chuyên dụng
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TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

Tên Công việc: Bảo dưỡng, sửa chữa các thiết bị phụ trên nắp tua bin
Mã số Công việc: N 3

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC
Công việc Bảo dưỡng, sửa chữa các thiết bị phụ trên nắp tua bin bao gồm các

công đoạn sau đây: Bảo dưỡng, sửa chữa các bơm vét nước; Bảo dưỡng, sửa
chữa bơm vét dầu; Bảo dưỡng bơm Ê zec tơ và xi phông; Bảo dưỡng và sửa
chữa van phá chân không.
II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

- Lập kế hoạch, tiến độ hợp lý cho việc thực hiện việc bảo d ưỡng, sửa chữa;
- Bảo dưỡng, sửa chữa bơm vét dầu, đảm bảo vận hành tốt, hiệu quả;
- Bảo dưỡng, sửa chữa bơm Ê zec tơ và xi phông vận hành tốt, an toàn;

- Bảo dưỡng và sửa chữa bơm phá chân không, bảo đảm vận hành tốt, làm việc
tin cậy theo yêu cầu thiết kế.

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng: Phải có kỹ năng lập kế hoạch, dự trù vật liệu, vật tư, nhân công; Kỹ
năng tháo, lắp, làm vệ sinh.

2. Kiến thức: Cần có các kiến thức về cơ khí, nguyên lý hoạt động của các loại
bơm và các phụ kiện.

CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC
Có đủ thiết bị bảo hộ, dụng cụ sửa chữa động c ơ, bơm, zoăng chèn, giẻ lau,v.v...

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

Tiêu chí đánh giá Cách thức đánh giá

Khả năng lập kế hoạch một cách hợp
lý cho việc thực hiện công việc

Đánh giá thông qua Văn bản kế hoạch
được duyệt;

Kỹ năng bảo dưỡng bơm vét nước,
đảm bảo vận hành với mọi phương
thức,

Kiểm tra thông qua quan sát thực tế
làm việc của bơm vét nước;

Kỹ năng bảo dưỡng, sửa chữa bơm Ê
zec tơ và xi phông vận hành tốt, an
toàn; bơm xi phông làm việc tin cậy
khi van tự động mở;

Kiểm tra thông qua quan sát thực tế
làm việc của bơm và xi phông;

Kỹ năng bảo dưỡng bơm phá chân
không vận hành tốt, làm việc tin cậy
theo yêu cầu thiết kế.

Kiểm tra thông qua quan sát thực tế
làm việc của bơm chân không;
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TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

Tên công việc: Bảo dưỡng, sửa chữa hệ thống phanh kích
Mã số công việc: N 4

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC

Công việc Bảo dưỡng, sửa chữa hệ thống phanh kích bao gồm các công đoạn
sau đây: Tháo kiểm tra bảo dưỡng máy kích; Sửa chữa van xả tải; Tháo các xi
lanh, pít tông và các bộ hãm; Sửa chữa má phanh, vành phanh; Cuối cùng là lắp
lại toàn bộ hệ thống phanh kích.

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

- Lập kế hoạch, tiến độ thực hiện hợp lý việc bảo d ưỡng, sửa chữa;
- Bảo đảm an toàn động cơ và bơm kích khi kích máy;
- Sửa chữa van xả tải đảm bảo xả được áp suất vượt áp suất định mức;
- Đảm bảo các pít tông trơn, trượt, xéc măng kín.

- Tiến hành tháo và sửa chữa xi lanh, pít tông, các bộ h ãm, má phanh, vành
phanh;

- Thử kích hệ thống chịu được áp suất lớn hơn áp suất định mức.

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng: Phải có kỹ năng lập kế hoạch, dự trù vật liệu, vật tư, nhân công; Kỹ
năng tháo, lắp, làm vệ sinh các thiết bị.

2. Kiến thức: Cần có các kiến thức về cơ khí, nguyên lý chi tết máy; nguyên lý
hoạt động của các loại bơm và các phụ kiện; cấu tạo và vận hành tuabin.

CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

Có đầy đủ thiết bị bảo hộ, dụng cụ sửa chữa động c ơ, bơm, zoăng chèn, giẻ lau,
v.v….
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V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

Tiêu chí đánh giá Cách thức đánh giá

Kỹ năng lập kế hoạch một cách hợp lý
cho việc thực hiện công việc;

Theo dõi thông qua tiến trình thực hiện
công việc;

Kỹ năng đảm bảo an toàn cho động cơ
và bơm kích khi kích máy;

Quan sát quá trình làm việc của máy
bơm kích

Kỹ năng tháo và sửa các van xả tải xả
được áp suất vượt áp suất định mức;

So sánh qua các số liệu hiển thị

Kỹ năng tháo, sửa các pít tông đảm
bảo trơn, trượt, xéc măng phải kín;

Kiểm tra bằng mắt thường

Kỹ năng tháo, sửa bộ hãm đảm bảo
phải dễ thao tác, hãm nâng được tổ
máy khi xả kích;

Quan sát thực tế

Kỹ năng tháo, sửa các má phanh, v ành
phanh đảm bảo phải được mài phẳng,
vành phanh thay mới hoặc ép lại ốc
khác đảm bảo tròn, phẳng, nhẵn, phanh
và hệ thống làm việc kín;

Quan sát, kiểm tra thông qua mắt
thường và thông qua các máy đo.

Kỹ năng thử kích hệ thống chịu được
áp suất lớn hơn áp suất định mức.

So sánh qua các số liệu hiển thị về áp
suất
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TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

Tên Công việc: Bảo dưỡng, sửa chữa hệ thống điều chỉnh
Mã số Công việc: N 5

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC

Công việc Bảo dưỡng, sửa chữa hệ thống điều chỉnh bao gồm các công đoạn
sau đây: Bảo dưỡng, sửa chữa Xéc-vô-mô-tơ; Bảo dưỡng, sửa chữa vành điều
chỉnh; Bảo dưỡng, sửa chữa các tay giằng, tay quay; Bảo d ưỡng, sửa chữa cánh
hướng nước; Lắp lại toàn bộ chỉnh độ đồng nhất.

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN
- Lập kế hoạch, tiến độ thực hiện hợp lý cho việc việc bảo d ưỡng, sửa chữa;
- Xéc-vô-mô-tơ làm việc êm, hoãn xung tốt ở giai đoạn cuối quá tr ình đóng hoặc
mở;
- Vành làm việc trơn, không dật cục;
- Tay giằng, tay quay xoay trơn; chốt không rơ, đảm bảo an toàn bảo vệ cánh
hướng;
- Mài, hàn xâm thực bảo đảm chất lượng, giữ nguyên hình dạng;
- Các zoăng, bạt thay mới đảm bảo chất lượng; Sau khi lắp lại đảm bảo đóng kín
không bị rò nước khi ngừng máy. Mở đồng nhất, độ mở A0.

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng: Phải có kỹ năng lập kế hoạch, dự trù vật liệu, vật tư, nhân công; Kỹ
năng tháo, lắp, làm vệ sinh các dụng cụ, thiết bị.

2. Kiến thức: Cần có các kiến thức về cơ khí, nguyên lý chi tết máy; Cấu tạo và
nguyên lý vận hành tuabin.

CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

Có đầy đủ thiết bị bảo hộ, dụng cụ sửa chữa c ơ khí, giẻ lau, v.v….
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V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

Tiêu chí đánh giá Cách thức đánh giá

Kỹ năng lập kế hoạch hợp lý cho việc
thực hiện công việc;

Đánh giá theo tiến trình thực hiện công
việc.

Đảm bảo Xéc-vô-mô-tơ làm việc êm,
hoãn xung tốt ở giai đoạn cuối quá
trình đóng hoặc mở;

Kiểm tra thông qua thiết bị đo tiếng ồn
và quan sát bằng mắt.

Đảm bảo vành làm việc trơn, không
dật cục;

Quan sát thực tế quá trình làm việc của
vành

Đảm bảo tay giằng, tay quay xoay
trơn; chốt không rơ, đảm bảo an toàn
bảo vệ cánh hướng;

Quan sát thực tế làm việc của các bộ
phận

Kỹ năng mài, hàn bảo đảm chất lượng,
giữ nguyên hình dạng;

Kiểm tra hiện trường

- Kỹ năng thay, sửa các zoăng, bạt,
đảm bảo chất lượng; Sau khi lắp lại
đảm bảo đóng kín không bị rò nước
khi ngừng máy. Mở đồng nhất, độ mở
A0.

Thông qua kiểm tra, theo dõi hoạt
động của thiết bị
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TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

Tên Công việc: Bảo dưỡng, sửa chữa máy điều tốc
Mã số Công việc: N 6

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC

Công việc Bảo dưỡng, sửa chữa máy điều tốc bao gồm các công đoạn: Tháo
máy phát điều chỉnh, bộ đếm tốc độ, động c ơ con lắc; Tháo các cơ cấu điều
chỉnh; Tháo các ngăn kéo chính; Tháo van sự cố; Tháo các c ơ cấu điều khiển;
Bảo dưỡng các thiết bị trên; Ngoài ra còn bảo dưỡng các lưới lọc, bộ chuyển đổi
phương thức; Thay dây phản hồi, Sửa chữa, bảo d ưỡng van sự cố; Sửa chữa
bình hoãn xung phản hồi mềm; Cuối cùng là lắp lại toàn bộ hệ thống của máy
điều tốc và chạy thử.
II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN
- Lập kế hoạch, tiến độ thực hiện hợp lý việc bảo d ưỡng, sửa chữa;

- Tháo cẩn thận và đúng trình độ các bộ phận cần bảo dưỡng của máy điều
tốc (Máy phát điều chỉnh, bộ đếm tốc độ, động c ơ con lắc, các cơ cấu điều
chỉnh, van sự cố, đào liên hợp, lưới lọc, bộ chuyển đổi phương thức, dây
phản hồi, bình hoãn xung phản hồi v.v…);

- Đảm bảo sau khi sửa, máy phát điều chỉnh, bộ đếm tốc độ, động c ơ con lắc
được bảo dưỡng, sửa chữa đầy đủ, làm việc tốt, đo chính xác tốc độ ;
- Các cơ cấu điều chỉnh được bảo dưỡng, sửa chữa, đảm bảo kích thước tiêu
chuẩn, các bộ phận xoay trơn, không bị rơi;
- Các ngăn kéo chính được bảo dưỡng, sửa chữa, đảm bảo làm việc trơn, không
rò dầu;
- Các van sự cố hoạt động trơn, trượt, không rò dầu, tác động chính xác theo yêu
cầu;
- Đào liên hợp đảm bảo độ chính xác, liên hợp của cánh tua bin theo cột nước và
cánh hướng nước;
- Đảm bảo các cơ cấu điều khiển thao tác nhẹ nhàng;
- Lưới lọc được bảo đảm sạch dầu điều khiển, bộ chuyển đổi ph ương thức phải
trơn, trượt, chuẩn xác;
- Dây phản hồi đủ độ bền, không bị dãn. Bình hoãn xung tốt trong thời gian cho
phép;
- Hệ thống bảo đảm các thông số lắp ráp, thử các ph ưpưng thức và các bảo vệ
làm việc tốt;

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng: Phải có kỹ năng lập kế hoạch, dự tr ù vật tư, nhân công; Kỹ năng
tháo, lắp, làm vệ sinh các thiết bị.
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2. Kiến thức: Cần có các kiến thức về cơ khí, nguyên lý chi tiết máy; nguyên lý
hoạt động của máy điều tốc; kiến thức về sửa chữa, hiệu chỉnh máy điều tốc .

CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

Có đầy đủ thiết bị bảo hộ, dụng cụ sửa chữa c ơ khí chuyên dụng.

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

Tiêu chí đánh giá Cách thức đánh giá
Kỹ năng lập kế hoạch hợp lý cho việc
thực hiện công việc;

Đánh giá theo tiến trình thực hiện công
việc.

Kỹ năng tháo an toàn, cẩn thận các
bộ phận cần bảo dưỡng của máy
điều tốc;

Kiểm tra thông qua thứ tự thực hiện;
quan sát bằng mắt.

Kỹ năng thao, sửa, lắp lại, đảm bảo
máy phát điều chỉnh, bộ đếm tốc độ,
động cơ con lắc làm việc tốt, đo
chính xác tốc độ;

Quan sát thực tế quá trình làm việc của
các bộ phận;

Các cơ cấu điều chỉnh đảm bảo kích
thước tiêu chuẩn, các bộ phận xoay
trơn, không bị rơi;

Quan sát thực tế làm việc của các bộ
phận

Các ngăn kéo chính làm việc trơn,
không rò dầu;

Kiểm tra hiện trường

Các van sự cố hoạt động trơn, trượt,
không rò dầu, tác động chính xác theo
yêu cầu;

Thông qua kiểm tra, theo dõi hoạt
động của các van

Đào liên hợp đảm bảo độ chính xác,
liên hợp của cánh tua bin theo cột nước
và cánh hướng nước;

Quan sát, theo dõi

Các cơ cấu điều khiển thao tác nhẹ
nhàng;

Quan sát, theo dõi bằng mắt thường

Lưới lọc được bảo đảm sạch dầu điều
khiển, bộ chuyển đổi phương thức phải
trơn, trượt, chuẩn xác;

Quan sát, theo dõi thực tế

Dây phản hồi đủ độ bền, không bị dãn.
Bình hoãn xung tốt trong thời gian cho
phép;

Quan sát, theo dõi

Hệ thống bảo đảm các thông số lắp
ráp, thử các phương thức và các bảo vệ
làm việc tốt;

Kiểm tra so sánh với các thông số của
các thiết bị và của hệ thống
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TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

Tên Công việc: Bảo dưỡng, sửa chữa hệ thống bơm mỡ đặc tập trung
Mã số Công việc: N 7

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC

Công việc Bảo dưỡng, sửa chữa hệ thống bơm mỡ đặc tập trung bao gồm các
công đoạn: Bảo dưỡng và sửa chữa động cơ; Bảo dưỡng hệ thống; Bảo dưỡng
và sửa chữa bộ ngăn kéo chuyển mạch; B ão dưỡng các hộp phân phối; Bảo
dưỡng các van an toàn; Cuối cùng là lắp lại toàn bộ hệ thống bơm mỡ đặc và
chạy thử.
II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

- Lập kế hoạch, tiến độ thực hiện hợp lý việc bảo d ưỡng, sửa chữa;
- Động cơ và bơm mỡ đặc được bảo dưỡng, đảm bảo đủ áp lực và làm việc
tốt;
- Hệ thống được thông rửa sạch. Ống đảm bảo kín, chịu đ ược áp suất tăng cao;
- Các cơ cấu điều chỉnh được bảo dưỡng, sửa chữa, đảm bảo kích thước tiêu
chuẩn, các bộ phận xoay trơn, không bị rơi;
- Các ngăn kéo chuyển mạch làm việc trơn bằng tay hoặc bằng máy;
- Các hộp phân phối làm việc trơn, không bị kẹt khi nạp mỡ và khi chuyển
mạch;
- Các van an toàn đảm bảo xả được áp suất khi tăng quá cao;
- Hệ thống bơm làm việc an toàn, đủ áp lực;

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng: Phải có kỹ năng lập kế hoạch, dự tr ù vật tư, nhân công; Kỹ năng
tháo, lắp, làm vệ sinh các thiết bị.

2. Kiến thức: Cần có các kiến thức về cơ khí, nguyên lý chi tiết máy; nguyên lý
hoạt động của máy bơm; kiến thức về điều khiển .

CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

Có đầy đủ thiết bị bảo hộ, dụng cụ sửa chữa c ơ khí chuyên dụng.
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V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

Tiêu chí đánh giá Cách thức đánh giá

Lập kế hoạch một cách hợp lý cho việc
thực hiện công việc;

Đánh giá theo tiến trình thực hiện công
việc.

Kỹ năng tháo, sửa chữa động cơ và
bơm áp lực đảm bảo đủ áp lực ;

So sánh với tiêu chuẩn kỹ thuật;

Hệ thống được thông rửa sạch. Ống
kín và chịu được áp suất tăng cao;

Quan sát và đo áp lực chịu được của hệ
thống ống

Các cơ cấu điều chỉnh đảm bảo kích
thược tiêu chuẩn, các bộ phận xoay
trơn, không bị rơi

Quan sát thực tế làm việc của các bộ
phận

Các ngăn kéo chuyển mạch làm việc
trơn;

Kiểm tra hiện trường

Các hộp phân phối không kẹt khi mạp
mỡ hay chuyển mạch

Kiểm tra hiện trường

Các van xả tốt khi áp suất tăng cao Thông qua kiểm tra, theo dõi hoạt
động của các van

Hệ thống bơm mỡ đặc làm việc ổn
định;

Kiểm tra so sánh với các thông số của
các thiết bị và của hệ thống



169

TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

Tên  Công việc: Cắt nguồn điều khiển, xả áp lực, xả dầu về bể chứa
Mã số Công việc: N1

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC

Thực hiện các thao tác cắt nguồn điều khiển, khóa các van li ên lạc, xả áp lực
thùng dầu và xả dầu vể chứa dầu tĩnh. Công việc đ ược thực hiện tuần tự theo các
bước sau: Cắt nguồn điều khiển; Khoá chặt các van cấp khí nén, dầu áp lực; Xả
áp lực đưa áp lực trong thùng về bằng ngoài trời; Xả hết dầu trong thùng về bể
chứa dầu tĩnh; Ghi chép báo cáo.

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

Công việc cần phải được thực hiện tập trung, cẩn thận, tỉ mỷ, không chủ
quan theo các tiêu chí sau:

- Nguồn điện và điều khiển được cắt hết và treo biển báo an toàn.

- Khóa chặt các van cấp khí nén, van cấp dầu cho các hệ thống, v à tiến
hành xả hết áp lực trong bình.

- Dầu trong thùng phải được xả hết về thùng chứa dầu tĩnh.

- Ghi chép báo cáo đầy đủ, rõ ràng.

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU
1. Kỹ năng
- Thao tác nhanh, thành thạo, dứt khoát.

- Tổng hợp, báo cáo ngắn gọn, đầy đủ, chính xác.

2. Kiến thức
- Kỹ thuật điện, kỹ thuật đo lường;

- Khí cụ điện;

- Van áp lực, bình chứa áp lực;

- Bảo dưỡng và sửa chữa các thiết bị phụ;

- Tin học văn phòng;

- An toàn và vệ sinh môi trường công nghiệp.
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IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC
Đảm bảo có đầy đủ trang thiết bị và dụng cụ:

- Nhật ký vận hành;

- Thiết bị thông tin liên lạc;

- Các dụng cụ đo, thử điện sử dụng tại hiện tr ường như: bút thử điện, đồng
hồ đo;

- Biển báo, dây buộc;

- Bảo hộ lao động.

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

Tiêu chí đánh giá Cách thức đánh giá

- Nguồn điện được cắt hoàn toàn - Giám sát và kiểm tra đồng hồ đo
dòng, áp chỉ thị mức 0

- Thao tác treo Biển báo. - Quan sát, kiểm tra mức độ hợp lý
của các biển báo, treo chắc chắn, dễ
thấy và đúng vị trí

- Thao tác khóa Van cấp khí nén, van
cấp dầu cho hệ thống

- Giám sát và kiểm tra đồng hồ đo áp
suất thùng dầu, đảm bảo áp suất
trong thùng dầu phải được xả hết về
0.

- Xả dầu về thùng chứa - Kiểm tra thùng dầu, đảm bảo không
còn dầu dư

- Nhật ký đầy đủ, rõ ràng - Kiểm tra và đối chiếu theo qui định
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TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

Tên  Công việc: Tháo các động cơ bơm kiểm tra, sửa chữa
Mã số Công việc: N2

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC
Tiến hành tháo dỡ các bộ phận của các động cơ bơm dầu để kiểm tra, căn chỉnh,
sửa chữa và thay thế. Công việc được thực hiện theo tuần tự các bước sau: tháo
vỏ và rô to; Vệ sinh các bộ phận, kiểm tra; Sửa chữa các ổ trục; Thay mới hoặc
sửa chữa chổi than, sửa chữa cổ góp; Kiểm tra sửa chữa các bối dây; Lắp ghép
trở lại; Chạy thử kiểm tra.
II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

Công việc cần phải được thực hiện cẩn thận, tỉ mỷ, không chủ quan theo
các tiêu chí sau:

- Động cơ bơm được tháo vỏ và rô-to theo đúng trình tự và đảm bảo an
toàn, vệ sinh sạch sẽ các bộ phận.

- Sửa chữa ổ trục, bôi mỡ bôi trơn cho ổ bi, đảm bảo trục quay trơn.

- Mài đánh bóng cổ góp, thay lò xo chổi than, thay chổi, đảm bảo chổi than
tiếp xúc đều.

- Kiểm tra các bối dây, đảm bảo cách điện của chúng còn tốt. Những khiếm
khuyết hoặc hư hỏng cần phải được xác định và tiến hành thay thế đúng
loại, đúng tiêu chuẩn.

- Sau khi kiểm tra, sửa chữa hoặc thay thế, lắp ghép trở lại các bộ phận
đúng vị trí và tiến hành chạy thử kiểm tra theo qu i trình.

- Nhật ký vận hành phải được ghi đầy đủ và trung thực.

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU
1. Kỹ năng

- Tháo lắp được và tiến hành kiểm tra, sửa chữa hoặc thay thế đ ược các bộ
phận của động cơ bơm.

- Sử dụng được các dụng cụ, trang thiết bị phục vụ cho công việc.

2. Kiến thức
- Máy điện, Vật liệu điện;

- Kỹ thuật Đo lường;

- Bảo dưỡng, sửa chữa Bơm;
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- Cơ khí chế tạo máy;

- An toàn và vệ sinh môi trường công nghiệp.

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC
Đảm bảo có đầy đủ trang thiết bị và dụng cụ:

- Nhật ký vận hành;

- Thiết bị thông tin liên lạc;

- Hộp dụng cụ điện, cơ khí đầy đủ;

- Các dụng cụ và trang bị khác như: Lò xo chổi than, chổi than, giấy ráp,
giũa, đồng hồ vạn năng, dây dẫn, vật liệu cách điện, tốc kế, khóa điều
khiển..

- Bảo hộ lao động và dụng cụ vệ sinh;

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

Tiêu chí đánh giá Cách thức đánh giá

- Kỹ năng tháo động cơ để sửa chữa - Giám sát và kiểm tra vỏ và rô-to
động cơ theo đúng trình tự và các bộ
phận được tháo rời được sắp xếp
gọn gàng theo thứ tự.

- Kỹ năng kiểm tra, vệ sinh - Giám sát và kiểm tra, các bộ phận
được vệ sinh sạch sẽ, hết bụi bẩn.

- Kỹ năng sửa chữa các bộ phận của
động cơ bơm

- Giám sát và kiểm tra: các ổ trục có
bạc nhẵn đều; ổ bi được bôi trơn
bằng mỡ, quay êm, trơn; Cổ góp
được đánh bóng, lò xo chổi than;
chổi được thay để đảm bảo chổi
than tiếp xúc đều; Các bối dây có
cách điện tốt, đạt yêu cầu kỹ thuật.
Bối dây hỏng được thay thế dúng
loại và đúng tiêu chuẩn.

- Thao tác lắp ráp động cơ bơm - Các bộ phận được lắp lại đúng vị trí

- Kỹ năng kiểm tra - Động cơ được kiểm tra kỹ trước khi
chạy thử.
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TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

Tên  Công việc: Tháo các bơm kiểm tra, sửa chữa
Mã số Công việc: N3

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC
Tiến hành tháo các bộ phận của bơm dầu kiểm tra, căn chỉnh khe hở, thay t ết
chèn, sửa chữa khiếm khuyết và hư hỏng. Công việc được thực hiện theo các
bước: Cắt điện, cách li khỏi hệ thống; Tháo ổ trục b ơm; Tháo mặt nối thân bơm
với nắp; Tháo bánh răng; Vệ sinh; Kiểm tra, đo khe hở, hiệu chỉnh, sửa chữa
khắc phục khiếm khuyết; Lắp trở lại.

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN
Công việc cần phải được thực hiện cẩn thận, tỉ mỷ, không chủ quan theo
các tiêu chí sau:

- Cắt điện và cách ly bơm khỏi hệ thống điện, đảm bảo bơm không có điện
cũng như không bị rò điện.

- Tháo ổ trục bơm, mặt nối thân bơm với nắp, bánh răng theo đúng tr ình tự,
sau đó tiến hành vệ sinh sạch sẽ để kiểm tra, đo khe hở, hiệu chỉnh v à
sửa chữa, khắc phục khiếm khuyết.

- Tiến hành lắp trở lại theo đúng vị trí các bộ phận v à kiểm tra theo tiêu
chuẩn.

- Ghi nhật ký rõ ràng, đầy đủ, trung thực.

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng
- Đọc bản vẽ thành thạo;

- Sử dụng được các dụng cụ điện - cơ thuần thục.

- Tháo lắp được các bộ phận của bơm một cách thành thạo;

- Sử dụng được các thiết bị đo-kiểm thành thạo;

2. Kiến thức
- Máy điện, Vật liệu điện;

- Kỹ thuật Đo lường;
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- Bảo dưỡng, sửa chữa Bơm;

- Cơ khí chế tạo máy;

- An toàn và vệ sinh môi trường công nghiệp.

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC
Đảm bảo có đầy đủ trang thiết bị và dụng cụ:

- Nhật ký vận hành;

- Thiết bị thông tin liên lạc;

- Hộp dụng cụ điện, cơ khí đầy đủ;

- Bảo hộ lao động và dụng cụ vệ sinh;

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

Tiêu chí đánh giá Cách thức đánh giá
- Đọc các bản vẽ kỹ thuật - Kiểm tra kỹ năng đọc ngay tại hiện

trường, đối chiếu với thực tế.
- Thao tác cắt điện và cách ly bơm

khỏi hệ thống điện
- Kiểm tra trình tự thực hiện, đảm bảo

bơm được cắt điện hoàn toàn, không
có rò điện. Các thiết bị bảo vệ đã cắt
hết. Đồng hồ dòng, áp chỉ mức 0,
giá trị điện trở cách điện đạt yêu
cầu.

- Thao tác tháo dời ổ trục của bơm - Giám sát và kiểm tra theo qui trình:
Ổ trục đã được kiểm tra kỹ trước
khi tháo;

- Thao tác thao các khớp nối mặt, nối
thân bơm với nắp

- Kiểm tra kỹ, Quan sát bằng mắt
thường, đảm bảo không có khe hở.

- Thao tác tháo Bánh răng - Giám sát và kiểm tra các chốt đã
được tháo rời và đầy đủ, đúng trình
tự.

- Các chi tiết được vệ sinh sạch sẽ - Quan sát bằng mắt thường, các chi
tiết đã sạch bụi, bẩn.

- Các hư hỏng, khiếm khuyết được
kiểm tra kỹ

- Thiết bị đo khe hở, hiệu chỉnh, sửa
chữa.

- Các khiếm khuyết được khắc phục
hết.

- Các bộ phận đã tháo rời được lắp lại - Lắp lại đúng vị trí và chắc chắn,
đúng theo tiêu chuẩn đo lường.
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TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

Tên  Công việc: Tháo các cụm van của bơm để kiểm tra, sửa chữa
Mã số Công việc: N4

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC
Tiến hành tháo các van ống hút, van ống đẩy của bơm vệ sinh, hiệu chỉnh,
sửa chữa hoặc thay mới. Công việc đ ược thực  hiện theo trình tự các bước
sau: Chuẩn bị trước khi tháo van; Cách li van khỏi hệ thống; Tháo van để
kiểm tra; Làm vệ sinh các van; Sửa chữa, hiệu chỉnh; Lắp trở lại.

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN
Công việc cần phải được thực hiện cẩn thận, tỉ mỷ, không chủ quan theo
các tiêu chí sau:

- Chuẩn bị các van để tiến hành sửa chữa thay thế;

- Cách ly van hoàn toàn khỏi hệ thống nhờ các thao tác bằng tay;

- Tháo van theo đúng trình tự để kiểm tra;

- Tiến hành làm vệ sinh van sạch sẽ, sửa chữa và hiệu chỉnh để phục hồi hư
hại;

- Lắp trở lại các van vào hệ thống;

- Nhật ký được ghi đầy đủ, trung thực và rõ ràng.

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU
1. Kỹ năng
- Đọc bản vẽ kỹ thuật

- Thao tác thành thạo, chính xác;

- Tháo lắp được các van theo đúng tr ình tự và kỹ thuật;

- Tổng hợp, báo cáo.

2. Kiến thức
- Nguyên lý và chi tiết máy, dung sai lắp ghép;

- Qui trình vận hành các loại van công nghiệp;

- Vật liệu cơ khí;

- Đo lường các phần tử không điện;

- An toàn và vệ sinh môi trường công nghiệp.
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IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC
Đảm bảo có đầy đủ trang thiết bị và dụng cụ:

- Nhật ký vận hành;

- Thiết bị thông tin liên lạc;

- Hộp dụng cụ cơ khí đầy đủ;

- Trang bị bảo hộ lao động

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

Tiêu chí đánh giá Cách thức đánh giá

- Đọc bản vẽ kỹ thuật - Kiểm tra và đối chiếu thực tế ngay
tại hiện trường

- Chuẩn bị các loại van để sửa chữa,
thay thế

- Kiểm tra và đối chiếu với sơ đồ
nguyên lý van và danh sách các van
trong hệ thống

- Thao tác cách ly các van để sửa
chữa

- Kiểm tra kỹ lưỡng trình tự thực hiện
và đảm bảo các van được cách ly
hoàn toàn khỏi hệ thống trước khi
tiến hành tháo van.

- Thao tác tháo van khỏi hệ thống và
tiến hành làm vệ sinh

- Giám sát và kiểm tra theo qui trình.
Quan sát bằng mắt thường và đảm
bảo các van được làm sạch bụi, bẩn.

- Thao tác lắp trở lại các van - Kiểm tra kỹ tình trạng các van và
lắp trở lại các van theo qui tr ình,
đúng vị trí.
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TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

Tên  Công việc: Kiểm tra, vệ sinh bình dầu áp lực
Mã số Công việc: N5

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC
Tiến hành kiểm tra, vệ sinh và sơn sửa bình chứa dầu áp lực theo tiêu chuẩn,
thực hiện theo các bước sau: Tháo hết dầu từ bình về thùng chứa; Vệ sinh; Kiểm
tra thành bình; Kiểm tra các điểm nối b ình với các đường ống, van; Sửa chữa
các khiếm khuyết; Thử nghiệm thông số kỹ thuật của b ình.

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN
Công việc cần phải được thực hiện cẩn thận, tỉ mỷ, không chủ quan theo
các tiêu chí sau:

- Tháo hết dầu từ bình về thùng chứa nhờ các thao tác bằng tay;

- Vệ sinh bình chứa dầu và kiểm tra bình, đảm bảo bình chắc chắn và các
khớp  nối kín;

- Tiến hành kiểm tra và phục hồi các hư hại được phát hiện, sau đó tiến
hành thử nghiệm các thông số kỹ thuật của bình theo tiêu chuẩn.

- Thực hiện nghiêm túc theo quy trình, và ghi nhật ký đầy đủ, chính xác.

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU
1. Kỹ năng
- Thao tác kiểm tra nhanh chóng, chính xác.

- Sửa chữa được các khiếm khuyết của b ình chứa dầu;

- Làm sạch, vệ sinh

- Tổng hợp báo cáo

2. Kiến thức
- Bình chứa dầu;

- Nguyên lý và chi tiết máy;

- Cơ khí chế tạo, Sơn, Gò, Hàn;

- Kỹ thuật đo lường;
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- An toàn và vệ sinh môi trường công nghiệp.

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC
Đảm bảo có đầy đủ trang thiết bị và dụng cụ:

- Nhật ký vận hành;

- Thiết bị thông tin liên lạc;

- Hộp dụng cụ sửa chữa cơ khí đầy đủ;

- Các thiết bị đo-kiểm-thử nghiệm sử dụng tại công trường;

- An toàn và trang bị bảo hộ lao động.

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

Tiêu chí đánh giá Cách thức đánh giá

- Thao tác tháo dầu trong bình chứa
dầu về thùng chứa.

- Giám sát quá trình thực hiện và
kiểm tra dầu trong bình chứa dầu đã
được tháo hoàn toàn về thùng  chứa

- Bình chứa dầu được vệ sinh, lau
chùi sạch sẽ

- Quan sát bằng mắt thường

- Sử dụng các dụng cụ cơ khí chuyên
dụng

- Quan sát quá trình thực hiện, kiểm
tra các dụng cụ được sử dụng tương
ứng cho từng công việc

- Kỹ năng kiểm tra và xác định
khiếm khuyết của bình chứa dầu

- Giám sát và kiểm tra, thành bình
chứa dầu chắc chắn, các điểm nối
bình với các đường ống và van phải
kín.

- Kỹ năng kiểm tra và sửa chữa bình
dầu

- Giám sát quá trình thực hiện, kiểm
tra trình tự thực hiện theo yêu cầu,
quan sát các đồng hồ đo áp suất và
đảm bảo áp suất của b ình phải theo
tiêu chuẩn.
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TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

Tên  Công việc: Kiểm tra, vệ sinh bể chứa dầu tĩnh
Mã số Công việc: N6

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC
Tiến hành kiểm tra, vệ sinh, sửa chữa và sơn sửa thùng dầu tĩnh, thực hiện theo
các bước công việc sau: Tháo hết dầu từ th ùng chứa ; Tháo nắp,vệ sinh; Kiểm
tra thành bình; Kiểm tra các điểm nối b ình với các đường ống, van; Sửa chữa
các khiếm khuyết; Sơn sửa vỏ thùng.

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN
Công việc cần phải được thực hiện cẩn thận, tỉ mỷ, không chủ quan theo
các tiêu chí sau:

- Tháo hết dầu từ thùng chứa nhờ các thao tác bằng tay;

- Tháo nắp thùng chứa và tiến hành vệ sinh sạch bụi, bẩn;

- Kiểm tra kỹ lưỡng thành bình, các mối nối, điểm nối, đảm bảo b ình chắc
chắn và các khớp nối phải kín;

- Tiến hành kiểm tra và phục hồi các hư hại được phát hiện, và sơn sửa vỏ
thùng.

- Thực hiện nghiêm túc theo quy trình, và ghi nhật ký đầy đủ, chính xác.

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU
1. Kỹ năng
- Thao tác kiểm tra nhanh chóng, chính xác;

- Tháo lắp được thùng chứa dầu tĩnh đúng qui trình;

- Sửa chữa được các khiếm khuyết thùng chứa dầu tĩnh;

- Tổng hợp báo cáo

2. Kiến thức
- Thùng chứa dầu tĩnh;

- Nguyên lý và chi tiết máy;

- Cơ khí chế tạo, Sơn, Gò, Hàn;

- Kỹ thuật đo lường;

- An toàn và vệ sinh môi trường công nghiệp.
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IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC
Đảm bảo có đầy đủ trang thiết bị và dụng cụ:

- Nhật ký vận hành;

- Thiết bị thông tin liên lạc;

- Hộp dụng cụ sửa chữa cơ khí đầy đủ;

- Các thiết bị đo-kiểm-thử nghiệm sử dụng tại công trường;

- An toàn và trang bị bảo hộ lao động.

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

Tiêu chí đánh giá Cách thức đánh giá

- Thao tác tháo dầu khỏi thùng chứa
dầu tĩnh.

- Theo dõi và kiểm tra theo trình tự
thực hiện, đảm bảo dầu đã được
tháo hoàn toàn khỏi thùng dầu tĩnh

- Thùng chứa dầu tĩnh được vệ sinh,
lau chùi sạch sẽ

- Quan sát bằng mắt thường

- Sử dụng các dụng cụ cơ khí chuyên
dụng

- Quan sát quá trình thực hiện, kiểm
tra các dụng cụ được sử dụng tương
ứng cho từng công việc

- Kỹ năng kiểm tra và xác định
khiếm khuyết của thùng chứa dầu
tĩnh

- Giám sát và kiểm tra, thành bình
chứa dầu chắc chắn, các điểm nối
bình với các đường ống và van phải
kín.

- Kỹ năng kiểm tra và sửa chữa
thùng chứa dầu tĩnh.

- Giám sát quá trình thực hiện, kiểm
tra trình tự thực hiện theo yêu cầu,
quan sát các đồng hồ đo áp suất và
đảm bảo áp suất trong thùng phải
theo tiêu chuẩn.

- Kỹ năng sơn và sử dụng thiết bị
phun sơn

- Quan sát và kiểm tra theo qui trình
và chủng loại thiết bị, sơn đúng loại
màu, loại sơn theo qui định
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TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

Tên  Công việc: Tháo các van cách ly để kiểm tra
Mã số Công việc: N7

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC
Tiến hành kiểm tra, sửa chữa hiệu chỉnh hoặc thay mới các van cách ly theo
đúng qui trình và các tiêu chuẩn kỹ thuật, tuần tự theo các bước: Chuẩn bị trước
khi tháo van; Tháo và vệ sinh các chi tiết; Kiểm tra, chỉnh sửa và lắp ghép trở
lại; Ghi chép và báo cáo.

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN
Công việc cần phải được thực hiện cẩn thận, nghiêm túc, không chủ quan
theo đúng qui trình với các tiêu chí sau:

- Các dụng cụ và tài liệu tiêu chuẩn kỹ thuật cần được chuẩn bị đầy đủ
trước khi tiến hành các bước tiếp theo trong qui tr ình tháo van để kiểm
tra.

- Tháo và vệ sinh các chi tiết của van, đảm bảo các van sạch hết bụi, bẩn.

- Kiểm tra, chỉnh sửa các chi tiết của van một cách chính xác theo đúng t ình
trạng sau đó lắp ghép trở lại cho đúng, chính xác.

- Ghi nhật ký sửa chữa đầy đủ, rõ ràng và trung thực.

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU
1. Kỹ năng
- Thao tác thành thạo, chính xác;

- Tháo lắp được các chi tiết của van theo đúng qui tr ình;

- Xác định được đúng tình trạng của van để có biện pháp sửa chữa ph ù hợp

- Tổng hợp và báo cáo.

2. Kiến thức
- Bảo dưỡng, sửa chữa các thiết bị phụ Trạm thủy điện;

- Kỹ thuật cơ khí, dung sai lắp ghép;

- Quy phạm an toàn và vệ sinh môi trường công nghiệp.

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC
Đảm bảo có đầy đủ trang thiết bị và dụng cụ:
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- Sổ nhật ký, bút;

- Thiết bị thông tin liên lạc;

- Các chi tiết của van, và van đúng chủng loại.

- Hộp dụng cụ sửa chữa cơ khí đầy đủ;

- Trang thiết bị bảo hộ lao động

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

Tiêu chí đánh giá Cách thức đánh giá

- Đầy đủ các dụng cụ và tài liệu liên
quan trước sửa chữa

- Kiểm tra danh mục thiết bị được
chuẩn bị và đối chiếu với qui định
và yêu cầu công việc

- Tháo toàn bộ các chi tiết và vệ sinh
sạch sẽ

- Kiểm tra kỹ lưỡng trình tự tháo lắp
các chi tiết van, đầy đủ các chi tiết
và được làm vệ sinh sạch sẽ.

- Thao tác lắp đặt và căn chỉnh các
chi tiết của van

- Giám sát trình tự thực hiện và kiểm
tra độ rò rỉ của các van

- Ghi chép đầy đủ rõ ràng - Kiểm tra nội dung sổ nhật ký và đối
chiếu với thực tế
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TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

Tên  Công việc: Tháo các Sensor để kiểm tra
Mã số Công việc: N8

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC
Tiến hành kiểm tra, vệ sinh, sửa chữa, căn chỉnh hoặc thay mới các đồng hồ đo
áp suất, nhiệt độ, so sánh. Các bước thực hiện công việc gồm: Nhận nhiệm vụ;
chuẩn bị trước khi tháo; Xác định mức độ hỏng hóc, sai lệch; Hiệu chỉnh, sửa
chữa hoặc thay thế; Ghi chép và báo cáo.

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN
Công việc cần phải được thực hiện cẩn thận, nghiêm túc, chính xác, không
chủ quan theo đúng qui trình với các tiêu chí sau:

- Nhận nhiệm vụ một cách tập trung, chính xác để tránh nhầm lẫn;

- Chuẩn bị đầy đủ dụng cụ và nhân lực trước khi tiến hành công việc;

- Xác định mức độ hỏng hóc một cách nhau nhạy, chính xác đảm bảo tính
khách quan.

- Hiệu chỉnh, sửa chữa hoặc thay thế đúng chủng loại thiết bị với các số liệu
đã đo được.

- Ghi nhật ký vận hành đầy đủ, rõ ràng và trung thực.

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU
1. Kỹ năng
- Giao tiếp;

- Thao tác thành thạo, dứt khoát, chính xác

- Phân tích và hiệu chỉnh được các hỏng hóc, sai lệch một cách nhanh chóng,
chính xác;

2. Kiến thức
- Kỹ thuật đo lường;

- Thủy lực và máy thủy lực;

- Kỹ thuật cơ khí, dung sai lắp ghép;

- Qui cách trình bày văn bản;

- Quy phạm an toàn và vệ sinh môi trường công nghiệp.
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IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC
Đảm bảo có đầy đủ trang thiết bị và dụng cụ:

- Sổ nhật ký, bút;

- Thiết bị thông tin liên lạc;

- Bộ dụng cụ cơ khí đầy đủ;

- Các dụng cụ đo lường, chỉnh định..

- Trang bị bảo hộ lao động

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

Tiêu chí đánh giá Cách thức đánh giá

- Nhiệm vụ nhận được phải chính
xác.

- Kiểm tra Phiếu thông tin thao tác,
sổ nhật ký

- Đầy đủ nhân lực và các dụng cụ cơ
khí chuyên dụng

- Kiểm tra thực tế nhân lực và dụng
cụ tại hiện trường, đối chiếu với
yêu cầu của công việc theo qui định

- Xác định đúng và đủ mức độ hỏng
hóc

- Quan sát trực tiếp tại hiện trường và
kiểm tra mức độ sử dụng các đồng
hồ chuẩn, dụng cụ tháo lắp chuyên
dụng

- Khả năng sử dụng hợp lý các thiết
bị đo lường.

- Kiểm tra các đồng hồ đo và các
thiết bị chuyên dụng, sử dụng trực
tiếp tại hiện trường, các trị số đo
đạc phục vụ hiệu chỉnh, sửa chữa
phải hợp lý, chính xác, không nhầm
lẫn.

- Ghi chép đầy đủ - Kiểm tra sổ nhật ký và đối chiếu
với thực tế.
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TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

Tên  Công việc: Vệ sinh, kiểm tra đường ống và gioăng nối các
mặt bích

Mã số Công việc: N9

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC
Tiến hành vệ sinh, kiểm tra độ kín, khiếm khuyết, s ơn và sửa chữa thay thế
đường ống, tuần tự theo các bước sau: Kiểm tra độ kín của hệ thống ống dẫn;
Xác định hư hỏng khiếm khuyết ở các mối nối v à trên đường ống; Sửa chữa
hoặc thay thế; Sơn đường ống, sửa lại các kí hiệu chỉ dẫn.

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN
Công việc cần phải được thực hiện cẩn thận, nghiêm túc, không chủ quan
theo đúng qui trình với các tiêu chí sau:

- Kiểm tra và đảm bảo các khớp nối của hệ thống ống dẫn phải kín;

- Kiểm tra và đảm bảo các ống an toàn, không bị khiếm khuyết hay rò rỉ ở
các mối nối.

- Sửa chữa hoặc thay thế các ống đúng chủng loại, gioăng đảm bảo độ kín
khít;

- Tiến hành sơn đường ống đúng chủng loại và màu sơn, sửa lại các ký hiệu
chỉ dẫn (mũi tên…) phải đúng đúng hướng.

- Ghi nhật ký đầy đủ, rõ ràng và trung thực.

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU
1. Kỹ năng

- Đo kiểm;

- Sử dụng các thiết bị cơ khí chuyên dụng;

- Thao tác thành thạo, dứt khoát;

2. Kiến thức
- kỹ thuật cơ khí, dung sai lắp ghép;

- Kỹ thuật sơn;

- Quy phạm an toàn và vệ sinh môi trường công nghiệp.
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IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC
Đảm bảo có đầy đủ trang thiết bị và dụng cụ:

- Thiết bị thông tin liên lạc;

- Các trang thiết bị và dụng cụ đo sử dụng tại hiện trường;

- Hộp dụng cụ cơ khí đầy đủ;

- Các loại ống mới, gioăng mới (để thay thế), giẻ lau…

- Thiết bị phun sơn, quét sơn;

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

Tiêu chí đánh giá Cách thức đánh giá

- Các khớp nối của ống dẫn phải kín,
không có rò rỉ.

- Kiểm tra bằng mắt thường

- Ống được thay thế đúng chủng loại,
gioăng đảm bảo độ kín khít.

- Quan sát bằng mắt thường

- Hồ sơ kỹ thuật của ống và gioăng
được sử dụng

- Qui trình bảo dưỡng, sửa chữa ống

- Sơn phải đúng màu và chủng loại,
các chỉ dẫn trên ống phải đủng

- Quan sát bằng mắt thường

- Hồ sơ kỹ thuật về đường ống
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TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

Tên  Công việc: Thử bình chứa dầu áp lực
Mã số Công việc: N10

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC
Tiến hành thử nghiệm xác định điều kiện an to àn của bình chứa dầu áp lực khi
có áp lực cao, tuần tự theo các bước sau: Chuẩn bị; Nạp dầu đến mức qui định;
Nạp khí nén đến áp suất công tác; Tăng áp suất lên từng mức theo qui trình thử
nghiệm; Giảm áp suất trở lại mức công tác; Ghi chép, báo cáo.

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN
Công việc cần phải được thực hiện cẩn thận, nghiêm túc, không chủ quan
theo đúng qui trình với các tiêu chí sau:

- Chuẩn bị đầy đủ các dụng cụ và nhân lực.

- Nạp dầu đến mức dầu công tác qui đị nh.

- Nạp khí nén tới áp suất công tác theo qui định, sau đó tiến h ành tăng áp
suất lên từng mức: gấp 1,5 – 2 – 2,5 – 3 lần áp suất công tác trong thời
gian qui định.

- Giảm áp suất trở lại mức công tác theo tuần tự giảm dần ng ược với trình
tự tăng cho tới khi về mức áp suất công tác.

- Thực hiện đầy đủ các biện pháp an to àn.

- Ghi nhật ký đầy đủ, rõ ràng và trung thực.

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU
1. Kỹ năng

- Kiểm soát thông tin;

- Thao tác thành thạo, dứt khoát, chính xác;

- Tổng hợp và báo cáo.

2. Kiến thức
- Thủy lực và máy thủy lực;

- Kỹ thuật cơ khí;

- Quy trình vận hành hệ thống dầu áp lực;

- Quy phạm an toàn và vệ sinh môi trường công nghiệp.
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IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC
Đảm bảo có đầy đủ trang thiết bị và dụng cụ:

- Nhật ký vận hành, bút và sổ ghi chép;

- Thiết bị thông tin liên lạc;

- Các trang thiết bị và dụng cụ đo, kiểm, thay thế, sử dụng tại hiện tr ường;

- Bình nén khí và khí nén;

- Biển báo, bảo hộ lao động.

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

Tiêu chí đánh giá Cách thức đánh giá

- Đầy đủ dụng cụ và nhân lực. - Kiểm tra thực tế và đối chiếu với
Qui trình thử nghiệm bình dầu áp
lực

- Khả năng đo mức dầu - Kiểm tra quá trình sử dụng đồng hồ
đo mức, đảm bảo mức dầu trong
bình đạt tới mức dầu công tác và áp
suất công tác theo qui định.

- Kỹ năng đo áp suất dầu - Quan sát đồng hồ đo áp lực và
kiểm tra quá trình thực hiện theo
trình tự: Khi tăng giảm áp suất theo
tuần tự gấp 1,5-2-2,5-3 lần áp lực
dầu công tác trong khoảng thời gian
thử nghiệm, bình dầu áp lực vẫn
làm việc an toàn.

- Toàn bộ các công việc được ghi
chép lại

- Sổ ghi chép đầy đủ, rõ ràng.
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TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

Tên  Công việc: Tháo ngăn kéo sự cố để kiểm tra, bảo dưỡng
Mã số Công việc: N11

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC
Tiến hành vệ sinh, bảo dưỡng, khắc phục khiếm khuyết, tha y mới các chi tiết
trong ngăn kéo sự cố, bao gồm các bước sau: Chuẩn bị dụng cụ và nhân lực;
Tháo vỏ ngăn kéo;  Tháo pit-tông; Vệ sinh, kiểm tra; Khắc phục khiếm  khuyết;
Ghi chép, báo cáo.

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN
Công việc cần phải được thực hiện cẩn thận, nghiêm túc, trung thực theo
đúng qui trình với các tiêu chí sau:

- Chuẩn bị đầy đủ dụng cụ và nguồn nhân lực phục vụ công việc;

- Tháo vỏ ngăn kéo và pit-tông bằng tay theo đúng trình tự;

- Lau sạch bụi, bẩn và xác định đúng khiếm khuyết các bộ phận đ ã được
tháo rời.

- Khôi phục tình trạng bình thường của các bộ phận có khiếm khuyết.

- Ghi chép và báo cáo đầy đủ.

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU
1. Kỹ năng

- Thao tác thành thạo.

- Tổng hợp, báo cáo.

2. Kiến thức
- Chi tiết máy và dung sai lắp ghép, đo lường;

- Thiết bị phụ trạm thủy điện;

- Kỹ thuật cơ khí, nguôi cơ bản.

- Quy phạm an toàn và vệ sinh môi trường công nghiệp.

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC
Đảm bảo có đầy đủ trang thiết bị và dụng cụ:

- Nhật ký vận hành, bút và sổ ghi chép;

- Các trang thiết bị và dụng cụ đo chuyên dụng sử dụng tại hiện trường;
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- Trang bị bảo hộ lao động.

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

Tiêu chí đánh giá Cách thức đánh giá

- Dụng cụ và nhân lực được chuẩn bị
đầy đủ

- Kiểm tra thực tế và đối chiếu với
qui định, phù hợp với nhu cầu công
việc

- Thao tác tháo rơi ngăn kéo - Kiểm tra trình tự thực hiện: Vỏ
ngăn kéo được tháo rời bằng tay và
các chi tiết được sắp xếp theo đúng
trình tự

- Thao tác tháo pít-tông bằng tay - Quan sát Pít-tông được tháo bằng
tay, đảm bảo không bị xước bề mặt

- Kỹ năng khắc phục các khiếm
khuyết

- Kiểm tra thực tế thi công và đối
chiếu qui định cho từng loại khiếm
khuyết

- Toàn bộ công việc được ghi chép
lại

- Sổ ghi cụ thể, rõ ràng
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TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

Tên  Công việc: Lắp lại toàn bộ hệ thống và thử nghiệm
Mã số Công việc: N12

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC
Tiến hành lắp ghép trở lại các bộ phận đã tháo ra sửa chữa, căn chỉnh và chạy
thử, bao gồm các bước sau: Lắp động cơ bơm dầu; Lắp các cụm van của bơm;
Ghép nối lại các đường ống; Lắp ghép lại các bộ phận của bơm dầu; Lắp ghép
lại các thiết bị đo; Lắp ghép lại các bộ bảo vệ và điều khiển; Chạy thủ và căn
chỉnh các thiết bị trong hệ thống.

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN
Công việc cần phải được thực hiện cẩn thận, nghiêm túc, không chủ quan
theo đúng qui trình với các tiêu chí sau:

- Lắp lại các trang thiết bị đã tháo rời như: động cơ bơm dầu; các cụm van;
các đường ống; các bộ phận riêng lẻ của bơm dầu; chính xác và đúng vị
trí.

- Lắp ghép lại các thiết bị đo, các bộ bảo vệ v à điều khiển một cách chính
xác và đúng vị trí.

- Tiến hành chạy thử và căn chỉnh theo yêu cầu kỹ thuật.

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU
1. Kỹ năng

- Đọc bản vẽ kỹ thuật;

- Sử dụng các dụng cụ cơ khí chuyên dụng;

- Lắp ghép, chạy thử và căn chỉnh thiết bị;

- Thao tác thành thạo, chính xác

2. Kiến thức
- Máy điện và Khí cụ điện;

- Cơ khí chế tạo, dung sai lắp ghép;

- Kỹ thuật đo lường và điều khiển tự động;

- Thủy lực và máy thủy lực;
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- Qui trình vận hành hệ thống dầu áp lực;

- Quy phạm an toàn và vệ sinh môi trường công nghiệp.

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC
Đảm bảo có đầy đủ trang thiết bị và dụng cụ:

- Nhật ký vận hành, bút và sổ ghi chép;

- Sơ đồ đấu nối các thiết bị;

- Sơ đồ nguyên lý của các mạch điều khiển, mạch lực;

- Hộp dụng cụ cơ khí và các thiết bị đo chuyên dụng;

- Trang bị bảo hộ lao động.

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

Tiêu chí đánh giá Cách thức đánh giá

- Thao tác lắp đặt các cụm van của
bơm

- Giám sát và kiểm tra các cụm van
của bơm được lắp chính xác, chắc
chắn

- Thao tác ghép nối các đường ống - Giám sát và kiểm tra các mối nối
đường ống, đọc đồng hồ đo áp lực
đảm bảo các mối nối kín khít

- Kỹ năng lắp ráp các bộ phận của hệ
thống.

- Kiểm tra thực tế tại hiện trường:
Các bộ phận của bơm dầu, các thiết
bị đo, các bộ bảo vệ và điều khiển
được lắp đúng vị trí và chắc chắn

- Kỹ năng kiểm tra, hiệu chỉnh thiết
bị

- Kiểm tra tình trạng làm việc của các
thiết bị: an toàn và đảm bảo kỹ
thuật
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TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

Tên  Công việc: Bảo dưỡng, sửa chữa các van trên đường ống
Mã số Công việc: O1

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC
Thực hiện bảo dưỡng, sửa chữa các van trên đường ống của hệ thống nước, bao
gồm các bước như sau: Nhận nhiệm vụ; Chuẩn bị dụng cụ v à nhân lực; Tháo
van khỏi đường ống; Kiểm tra và bảo dưỡng, sửa chữa các chi tiết của van; Lắp
lại van; Ghi chép, báo cáo.

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN
Công việc cần phải được thực hiện cẩn thận, nghiêm túc, không chủ quan
theo đúng qui trình với các tiêu chí sau:

- Nhận lệnh trực tiếp, chính xác;

- Chuẩn bị đầy đủ dụng cụ và nhân lực cho công việc;

- Tháo các van khỏi đường ống một cách cẩn thận, chính xác;

- Xác định đúng các chi tiết kém chất l ượng của van để tiến hành bảo
dưỡng, sửa chữa hoặc thay thế rồi tiến h ành làm sạch;

- Lắp lại van đúng vị trí, chính xác, đảm bảo độ kín v à chắc chắn;

- Ghi chép và báo đầy đủ các công việc đã thực hiện.

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU
1. Kỹ năng

- Đọc bản vẽ kỹ thuật;

- Sử dụng các dụng cụ cơ khí chuyên dụng;

- Giao tiếp;

- Thao tác thành thạo, chính xác;

2. Kiến thức
- Qui trình bảo dưỡng, sửa chữa các thiết bị van;

- Cấu tạo và nguyên lý làm việc của các loại van;

- Vẽ kỹ thuật, cơ kỹ thuật và dung sai lắp ghép;

- Trình bày văn bản;
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- Quy phạm an toàn và vệ sinh môi trường công nghiệp.

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC
Đảm bảo có đầy đủ trang thiết bị và dụng cụ:

- Nhật ký vận hành, bút và sổ ghi chép;

- Qui trình bảo dưỡng, sửa chữa các thiết bị van;

- Sơ đồ đấu nối các thiết bị;

- Hộp dụng cụ cơ khí đầy đủ;

- Giẻ lau, giấy ráp, bột rà, dầu, mỡ, gioăng chèn, van thay thế..

- Biên bản, biểu mẫu báo cáo..

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

Tiêu chí đánh giá Cách thức đánh giá

- Nhận nhiệm vụ đầy đủ, chính xác - Quan sát Ý thức và thái độ khi nhận
nhiệm vụ, kiểm tra sổ nhật ký,
phiếu công tác

- Đầy đủ nhân lực và dụng cụ - Kiểm tra theo danh mục tương ứng
với qui định cho từng công việc

- Thao tác tháo các van khỏi đường
ống

- Giám sát quá trình thực hiện, theo
trình tự các bước một cách chính
xác, tương ứng với công việc thực
hiện đối chiếu với hồ sơ kỹ thuật
van

- Thao tác lắp van - Giám sát theo trình tự các bước,
đảm bảo van được lắp lại chính xác,
đảm bảo độ kín và chắc chắn.

- Toàn bộ công việc được ghi chép
lại

- Kiểm tra các mục ghi chép trong sổ
nhật ký
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TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

Tên  Công việc: Bảo dưỡng, sửa chữa các đường ống
Mã số Công việc: O2

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC
Tiến hành thay thế, sửa chữa các đoạn ống hỏng, các cút nối bị hở, bao gồm các
bước công việc: Nhận nhiệm vụ; Chuẩn bị dụng cụ v à nhân lực; Đóng nguồn
nước qua đoạn ống hoặc cút nối bị hỏng; Tháo đoạn ống bị hỏng; Thông rửa
hoặc thay ống; Ghi chép , báo cáo.

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN
Công việc cần phải được thực hiện cẩn thận, nghiêm túc, không chủ quan
theo đúng qui trình với các tiêu chí sau:

- Nhận lệnh trực tiếp, chính xác;

- Chuẩn bị đầy đủ dụng cụ và nhân lực cho công việc;

- Đóng kín nguồn nước qua đoạn ống hoặc cút nối bị hỏng, đảm bảo đoạn
ống hoặc cút nối không có nước chảy qua;

- Tháo rời hoàn toàn đoạn ống hoặc cút nối bị hỏng để thông sạch ho àn
toàn hoặc thay ống mới;

- Ghi chép và báo đầy đủ các công việc đã thực hiện.

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU
1. Kỹ năng

- Giao tiếp;

- Thao tác thành thạo, chính xác;

2. Kiến thức
- Qui trình vận hành, bảo dưỡng, sửa chữa đường ống;

- Vẽ kỹ thuật, cơ kỹ thuật, kỹ thuật cơ khí;

- Trình bày văn bản;

- Quy phạm an toàn và vệ sinh môi trường công nghiệp.
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IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC
Đảm bảo có đầy đủ trang thiết bị và dụng cụ:

- Nhật ký vận hành, bút và sổ ghi chép;

- Qui trình bảo dưỡng, sửa chữa đường ống;

- Sơ đồ nguyên lý các đường ống;

- Hộp dụng cụ cơ khí đầy đủ;

- Các dụng cụ, phụ kiện, đồ thay thế.

- Biên bản, biểu mẫu báo cáo..

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

Tiêu chí đánh giá Cách thức đánh giá
- Nhận nhiệm vụ đầy đủ, chính xác - Quan sát Ý thức và thái độ khi nhận

nhiệm vụ, kiểm tra sổ nhật ký,
phiếu công tác

- Đầy đủ nhân lực và dụng cụ - Kiểm tra theo danh mục tương ứng
với qui định cho từng công việc

- Thao tác đóng nguồn nước qua các
đoạn ống hoặc cút nối bị hư hỏng

- Quan sát và kiểm tra nguồn nước
qua các đoạn ống hoặc cút nối bị
hỏng bị chặn hoàn toàn

- Thao tác bằng tay tháo các đoạn
ống hoặc cút nối bị hỏng

- Quan sát và kiểm tra việc sử dụng
các dụng cụ cơ khí chuyên dụng khi
tháo các đoạn ống hoặc cút nối .
Ống hoặc cút nối được tháo hoàn
toàn, bích nối ống không cong
vênh, đường ren đều, không méo.

- Làm sạch, vệ sinh các đoạn ống
hoặc cút nối.

- Kiểm tra việc sử dụng các dụng cụ
làm sạch chuyên dụng, làm sạch các
đoạn ống hoặc cút nối bị đóng cặn,
hoặc hư hỏng cần được thay thế,
không còn cặn bám trên ống hoặc
cút.

- Phần thay mới cùng loại (độ dày
ống, độ dài phần ren, cùng màu
sơn..)

- Toàn bộ công việc cần được ghi
chép lại

- Kiểm tra sổ nhật ký, ghi rõ ràng,
đầy đủ.
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TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

Tên  Công việc: Bảo dưỡng, sửa chữa các đồng hồ đo
Mã số Công việc: O3

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC
Thực hiện sửa chữa, hiệu chỉnh các đồng hồ đo, bao gồm các bước sau: Nhận
nhiệm vụ; Chuẩn bị dụng cụ và nhân lực; Xác định mức độ hỏng hóc, sai lệch;
Hiệu chỉnh, sửa chữa, thay thế; Ghi chép, báo cáo.

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN
Công việc cần phải được thực hiện cẩn thận, nghiêm túc, không chủ quan
theo đúng qui trình với các tiêu chí sau:

- Nhận lệnh trực tiếp, chính xác;

- Chuẩn bị đầy đủ dụng cụ và nhân lực cho công việc;

- Xác định mức độ hỏng hóc, sai lệch của các đồng hồ đo một cách nhanh
nhạy, chính xác;

- Hiệu chỉnh, sửa chữa các đồng hồ sao cho các trị số đo được phải hợp lý,
chính xác. Thay thế nếu cần thiết;

- Ghi chép và báo đầy đủ các công việc đã thực hiện.

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU
1. Kỹ năng

- Giao tiếp;

- Sử dụng được thành thạo các đồng hồ đo;

- Thao tác hiệu chỉnh, sửa chữa hoặc thay thế thành thạo, chính xác;

2. Kiến thức
- Kỹ thuật đo lường, Thủy lực;

- Kỹ thuật cơ khí;

- Trình bày văn bản;

- Quy phạm an toàn và vệ sinh môi trường công nghiệp.
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IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC
Đảm bảo có đầy đủ trang thiế t bị và dụng cụ:

- Nhật ký vận hành, bút và sổ ghi chép;

- Qui trình bảo dưỡng, sửa chữa đồng hồ;

- Dụng cụ, thiết bị cần thiết, đồ thay thế mới;

- Đồng hồ chuẩn, đồng hồ thay mới;

- Dụng cụ tháo lắp, sửa chữa chuyên dụng;

- Biên bản, biểu mẫu báo cáo..

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

Tiêu chí đánh giá Cách thức đánh giá

- Nhận nhiệm vụ đầy đủ, chính xác - Quan sát Ý thức và thái độ khi nhận
nhiệm vụ, kiểm tra sổ nhật ký,
phiếu công tác

- Đầy đủ nhân lực và dụng cụ - Kiểm tra theo danh mục tương ứng
với qui định cho từng công việc

- Kỹ năng kiểm tra, sử dụng các đồng
hồ đo

- Kiểm tra các thao tác xác định mức
độ hỏng hóc, sai lệch tại hiện
trường và sử dụng đồng hồ chuẩn
để so sánh, chỉnh sửa.

- Kỹ năng sửa chữa, thay thế các
đồng hồ bộ hỏng.

- Sử dụng đồng hồ đo, dụng cụ
chuyên dụng hoặc đồng hồ mới để
thay thế. Kiểm tra các trị số đo
được sau khi hiệu chỉnh, sửa chữa
hoặc thay thế và đối chiếu với qui
chuẩn qui phạm.

- Toàn bộ công việc cần được ghi
chép lại

- Kiểm tra sổ nhật ký, ghi rõ ràng,
đầy đủ.
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TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

Tên  Công việc: Bảo dưỡng, sửa chữa động cơ điện
Mã số Công việc: O4

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC
Thực hiện căn chỉnh, sửa chữa thay thế phụ kiện cho các động c ơ máy bơm, bao
gồm các bước: Cắt nguồn điện cung cấp cho động c ơ; Tháo dỡ, xác định hư
hỏng;  Xử lý hỏng hóc, thay thế phụ kiện; Lắp lại v à căn chỉnh; Chạy thử; Ghi
chép, báo cáo.

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN
Công việc cần phải được thực hiện cẩn thận, nghiêm túc, không chủ quan
theo đúng qui trình với các tiêu chí sau:

- Cắt nguồn cung cấp điện cho động cơ một cách hoàn toàn;

- Tháo rời các bộ phận của động cơ một cách nhẹ nhành, dứt khoát, tránh
vênh méo do va chạm;

- Xác định các hư hỏng và đề ra các biện pháp xử lý phù hợp hoặc thay thế
các phụ kiện đúng chủng loại;

- Lắp lại các bộ phận mộ t cách chắc chắn và căn chỉnh đảm cân đối, đúng
yêu cầu kỹ thuật;

- Chạy thử động cơ, không phát ra tiếng kêu bất thường hoặc rung lắc.

- Ghi chép và báo đầy đủ các công việc đã thực hiện.

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng
- Đọc bản vẽ kỹ thuật

- Giao tiếp;

- Sử dụng được thành thạo các dụng cụ cơ khí chuyên dụng;

- Thao tác tháo lắp, sửa chữa hoặc thay thế thành thạo, chính xác;

2. Kiến thức
- Máy điện, Kỹ thuật an toàn điện;

- Vẽ kỹ thuật, Kỹ thuật cơ khí, Dung sai lắp ghép;

- Trình bày văn bản;
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- Quy phạm an toàn và vệ sinh môi trường công nghiệp.

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC
Đảm bảo có đầy đủ trang thiết bị và dụng cụ:

- Nhật ký vận hành, bút và sổ ghi chép;

- Qui trình bảo dưỡng, sửa chữa động cơ điện;

- Hộp dụng cụ cơ –điện đầy đủ cho tháo lắp;

- Đồng hồ đo dòng, áp động cơ điện;

- Các phụ kiện động cơ phục vụ thay mới;

- Biên bản, biểu mẫu báo cáo..

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

Tiêu chí đánh giá Cách thức đánh giá

- Động cơ được cách li hoàn toàn
khỏi lưới điện

- Kiểm tra các thiết bị bảo vệ động cơ
đã cắt, các đồng hồ dòng, áp chỉ
mức 0

- Thao tác tháo rời các bộ phận động
cơ

- Quan sát thao tác, các bộ phận được
tháo rời nhẹ nhàng, dứt khoát, đúng
trình tự và không bị vênh móp do
va chạm

- Kỹ năng kiểm tra, xác định và loại
trừ hư hỏng

- Kiểm tra quá trình xác định các bộ
phận hư hỏng, cách xử lý hoặc thay
thế đúng chủng loại. Sử dụng các
đồng hồ đo

- Kỹ năng lắp ráp, căn chỉnh động cơ - Kiểm tra trình tự lắp ráp các bộ
phận được ghép lại, đảm bảo chặt,
chắc và căn chỉnh chuẩn xác, đúng
với yêu cầu kỹ thuật

- Động cơ điện không rung và không
có tiếng kêu bất thường khi chạy
thử

- Quan sát bằng mắt thường và lắng
nghe

- Toàn bộ công việc cần được ghi
chép lại

- Kiểm tra sổ nhật ký, ghi rõ ràng,
đầy đủ.
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TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

Tên  Công việc: Bảo dưỡng, sửa chữa bơm
Mã số Công việc: O5

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC
Thực hiện căn chỉnh, sửa chữa thay thế phụ kiện cho máy b ơm, bao gồm các
bước: C¾t nguån ®iÖn cung cÊp cho ®éng c¬ b¬m; §ãng van ®êng èng dÉn
níc; Th¸o b¬m; KiÓm tra vÖ sinh, thay thÕ; L¾p l¹i vµ c¨n chØnh; Ch¹y thö; Ghi
chÐp, b¸o c¸o.

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN
Công việc cần phải được thực hiện cẩn thận, nghiêm túc, không chủ quan
theo đúng qui trình với các tiêu chí sau:

- Cắt nguồn cung cấp điện cho động cơ một cách hoàn toàn;

- Đòng kín hết cỡ các van đường ống dẫn nước;

- Tháo rời các bộ phận của động cơ một cách nhẹ nhành, dứt khoát, tránh
vênh méo do va chạm;

- Kiểm tra, vệ sinh và xác định hư hỏng, thay thế đúng chủng loại nếu cần;

- Lắp lại các bộ phận một cách chắc chắn v à căn chỉnh đảm cân đối, đúng
yêu cầu kỹ thuật;

- Chạy thử bơm, không phát ra tiếng kêu bất thường hoặc rung lắc.

- Ghi chép và báo đầy đủ các công việc đã thực hiện.

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU
1. Kỹ năng

- Giao tiếp;

- Sử dụng được thành thạo các dụng cụ cơ - điện chuyên dụng;

- Thao tác tháo lắp, sửa chữa hoặc thay thế thành thạo, chính xác;

2. Kiến thức
- Máy điện, Máy bơm, Kỹ thuật an toàn điện;

- Vẽ kỹ thuật, Kỹ thuật cơ khí, Dung sai lắp ghép;

- Bảo dưỡng, sửa chữa bơm

- Trình bày văn bản;
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- Quy phạm an toàn và vệ sinh môi trường công nghiệp.

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC
Đảm bảo có đầy đủ trang thiết bị và dụng cụ:

- Nhật ký vận hành, bút và sổ ghi chép;

- Qui trình bảo dưỡng, sửa chữa bơm;

- Hộp dụng cụ cơ –điện đầy đủ cho tháo lắp;

- Đồng hồ đo dòng điện,  điện áp;

- Các phụ kiện máy bơm phục vụ thay mới;

- Biên bản, biểu mẫu báo cáo..

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

Tiêu chí đánh giá Cách thức đánh giá

- Động cơ bơm được cách li hoàn
toàn khỏi lưới điện

- Kiểm tra các thiết bị bảo vệ động cơ
đã cắt, các đồng hồ dòng, áp chỉ
mức 0

- Thao tác tháo rời các bộ phận của
bơm

- Quan sát thao tác, các bộ phận được
tháo rời nhẹ nhàng, dứt khoát, đúng
trình tự và không bị vênh móp do
va chạm

- Kỹ năng kiểm tra, xác định và loại
trừ hư hỏng

- Kiểm tra quá trình xác định các bộ
phận hư hỏng, cách xử lý hoặc thay
thế đúng chủng loại. Sử dụng các
đồng hồ đo

- Kỹ năng lắp ráp, căn chỉnh động cơ
bơm

- Kiểm tra trình tự lắp ráp các bộ
phận được ghép lại, đảm bảo chặt,
chắc và căn chỉnh chuẩn xác, đúng
với yêu cầu kỹ thuật

- Động cơ bơm không rung và không
có tiếng kêu bất thường khi chạy
thử

- Quan sát bằng mắt thường và lắng
nghe

- Toàn bộ công việc cần được ghi
chép lại

- Kiểm tra sổ nhật ký, ghi rõ ràng,
đầy đủ.
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TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

Tên  Công việc: Bảo dưỡng, sửa chữa lưới lọc
Mã số Công việc: O6

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC
Thực hiện tháo lắp, vệ sinh và sửa chữa lưới lọc, bao gồm các bước: §a b×nh
läc vÒ tr¹ng th¸i dù phßng; Th¸o líi läc; KiÓm tra b×nh läc; VÖ sinh líi läc;
L¾p líi läc vÒ vÞ trÝ ®· th¸o; §Ëy n¾p b×nh läc; B¸o c¸o, ghi chÐp .

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN
Công việc cần phải được thực hiện cẩn thận, nghiêm túc, không chủ quan
theo đúng qui trình với các tiêu chí sau:

- Đóng hoàn toàn các van nước vào bình lọc, đưa bình về trạng thái dự
phòng;

- Tháo lưới lọc một cách nhẹ nhàng, tránh cong vênh;

- Kiểm tra vệ sinh bình lọc, đảm bảo không còn cáu bẩn;

- Làm vệ sinh lưới lọc, đảm bảo không còn cáu bẩn bám;

- Lắp lại lưới lọc đúng vị trí đã tháo rời, đảm bảo lưới được lắp đúng chiều
và không bị cong vênh;

- Đạy kín nắp bình lọc, chắc chắn, các bu-lông đã được vít đầy đủ;

- Ghi chép và báo đầy đủ các công việc đã thực hiện.

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU
1. Kỹ năng

- Giao tiếp;

- Sử dụng được thành thạo các dụng cụ cơ khí chuyên dụng;

- Thao tác tháo lắp, sửa chữa hoặc thay thế thành thạo, chính xác;

2. Kiến thức
- Vẽ kỹ thuật, Kỹ thuật cơ khí;

- Qui trình vận hành, bảo dưỡng và sửa chữa hệ thống lưới lọc

- Trình bày văn bản;

- Quy phạm an toàn và vệ sinh môi trường công nghiệp.
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IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC
Đảm bảo có đầy đủ trang thiết bị và dụng cụ:

- Nhật ký vận hành, bút và sổ ghi chép;

- Hộp dụng cụ cơ khí đầy đủ cho tháo lắp;

- Dụng cụ vệ sinh, bảo hộ lao động;

- Qui phạm an toàn và vệ sinh công nghiệp;

- Biên bản, biểu mẫu báo cáo..

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

Tiêu chí đánh giá Cách thức đánh giá

- Thao tác khóa van cấp nước vào
bình lọc

- Kiểm tra vị trí khóa của van và đảm
bảo không còn nước chảy qua bình
lọc

- Thao tác tháo rời lưới lọc - Quan sát quá trình thực hiện, lưới
được tháo nhẹ nhàng, sắp xếp gọn
gàng. Kiểm tra hình dáng và bề mặt
lưới không cong vênh

- Kỹ năng làm sạch, vệ sinh - Quan sát bằng mắt thường, bình lọc
và lưới lọc sạch sẽ, không còn cáu
bẩn

- Kỹ năng lắp ráp, hiệu chỉnh - Kiểm tra lưới lọc được lắp đúng vị
trí và đúng chiều, nắp bình được
đạy kín và chắc chắn, bu-lông đã
đầy đủ.

- Kiểm tra sự phù hợp của các dụng
cụ được sử dụng cho từng công việc

- Toàn bộ công việc cần được ghi
chép lại

- Kiểm tra sổ nhật ký, ghi rõ ràng,
đầy đủ.
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TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

Tên  Công việc: Cách ly máy khỏi hệ thống
Mã số Công việc: P1

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC
Tiến hành kiểm tra, bảo dưỡng, sửa chữa máy nén khí và các thiết bị của hệ
thống khí nén, bao gồm các bước theo tuần tự: Dừng máy nén khí để sửa chữa;
Đưa máy nén khí dự phòng vào làm việc; Tách mạch tự động nén khí ra khỏi hệ
thống; Khoá các van thông khí vào và ra.
II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

Công việc cần phải được thực hiện cẩn thận, nghiêm túc, không chủ quan
theo đúng qui trình với các tiêu chí sau:

- Dừng máy nén khí để sửa chữa theo đúng qui tr ình;

- Đưa máy nén khí dự phòng vào làm việc theo đúng qui trình;

- Tách mạch tự động nén khí ra khỏi hệ thống theo đúng qui tr ình;

- Khóa các van thông khí vào-ra theo đúng qui trình vận hành;

- Ghi chép và báo đầy đủ các công việc đã thực hiện.

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng
- Thao tác thành thạo, dứt khoát, chính xác;

2. Kiến thức
- Bơm, quạt, máy nén khí;

- Khí cụ điện;

- Điều khiển tự động PLC động cơ;

- Trình bày văn bản;

- Quy phạm an toàn và vệ sinh môi trường công nghiệp.

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC
Đảm bảo có đầy đủ trang thiết bị và dụng cụ:

- Nhật ký vận hành, bút và sổ ghi chép;

- Trang bị bảo hộ lao động;

- Qui phạm an toàn và vệ sinh công nghiệp;
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V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

Tiêu chí đánh giá Cách thức đánh giá

- Thao tác dừng máy nén khí và đưa
máy nén khí dự phòng vào làm việc

- Giám sát qui trình thực hiện, đảm
bảo máy nén khí được dừng hoàn
toàn, đúng máy cần sửa chữa. Máy
nén khí dự phòng được đưa vào làm
việc kịp thời

- Mạch tự động nén khí không làm
việc

- Kiểm tra quá trình tách mạch tự
động nén khí ra khỏi hệ thống.

- Thao tác khóa van thông khí vào-ra - Kiểm tra mức độ khóa kín của các
van thông khí vào-ra

- Toàn bộ công việc cần được ghi
chép lại

- Kiểm tra sổ nhật ký
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TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

Tên  Công việc: Tháo vỏ máy và thiết bị phụ để kiểm tra
Mã số Công việc: P2

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC
Tiến hành tháo dỡ vỏ máy nén khí, vệ sinh, kiểm tra, sửa chữa tuần tự theo các
bước sau: Tháo vỏ máy nén khí; Tháo bánh đ à; Kiểm tra, vệ sinh; Sửa chữa hư
hỏng.
II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

Công việc cần phải được thực hiện cẩn thận, nghiêm túc, không chủ quan
theo đúng qui trình với các tiêu chí sau:

- Tháo vỏ máy nén khí an toàn và đúng trình tự theo qui định, sắp xếp các
bộ phận gọn gàng;

- Tháo bánh đà an toàn, tháo chốt đúng qui định;

- Kiểm tra và vệ sinh sạch bụi bẩn bên các bộ phận, chi tiết máy nén khí;

- Sửa chữa và phục hồi những hư hại, không bỏ sót;

- Ghi chép và báo đầy đủ các công việc đã thực hiện.

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng
- Thao tác thành thạo, dứt khoát, chính xác;

2. Kiến thức
- Bơm, quạt, máy nén khí;

- Vật liệu, cơ khí chế tạo, dung sai lắp ghép;

- Trình bày văn bản;

- Quy phạm an toàn và vệ sinh môi trường công nghiệp.

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC
Đảm bảo có đầy đủ trang thiết bị và dụng cụ:

- Nhật ký vận hành, bút và sổ ghi chép;

- Dụng cụ vệ sinh, trang bị bảo hộ lao động;

- Hộp dụng cụ cơ khí đầy đủ;
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- Qui phạm an toàn và vệ sinh công nghiệp;

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

Tiêu chí đánh giá Cách thức đánh giá

- Vỏ máy nén khí được tháo rời an
toàn, sắp xếp gọn gàng

- Quan sát quá trình thực hiện theo
qui trình

- Bánh đà được tháo một cách an
toàn

- Quan sát quá trình thực hiện, chốt
đã được tháo đúng theo qui định

- Các bộ phận và chi tiết tháo rời của
máy được vệ sinh sạch sẽ

- Quan sát bằng mắt thường

- Những hư hỏng được sửa chữa và
phục hồi

- Kiểm tra kỹ từng lỗi và đối chiếu
với yêu cầu kỹ thuật

- Toàn bộ công việc cần được ghi
chép lại

- Ghi rõ ràng, đầy đủ.
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TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

Tên  Công việc: Tháo động cơ máy nén khí và động cơ quạt để
kiểm tra

Mã số Công việc: P3

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC
Tiến hành bảo dưỡng, sửa chữa hoặc thay thế mới động c ơ máy nén khí và động
cơ quạt làm mát máy nén khí, tuần tự theo các bước sau: Tháo vỏ và rô to; Vệ
sinh các bộ phận, kiểm tra; Sửa chữa các ổ trục; Thay mới hoặc sửa chữa chổi
than, sửa chữa cổ góp; Kiểm tra sửa chữa các bối dây; Lắp ghép trở lại; Chạy
thử kiểm tra.
II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

Công việc cần phải được thực hiện cẩn thận, nghiêm túc, không chủ quan
theo đúng qui trình với các tiêu chí sau:

- Tháo vỏ và rô-to an toàn và đúng trình tự theo qui định, sắp xếp các bộ
phận gọn gàng;

- Kiểm tra và vệ sinh sạch bụi bẩn bên các bộ phận, chi tiết máy;

- Sửa chữa các ổ trục đảm bảo trục quay trơn, các bạc nhẵn đều và ổ bi đủ
mỡ bôi trơn;

- Thay mới hoặc sửa chữa chổi than, sửa chữa cổ góp đảm bảo chổi than
tiếp xúc đều với cổ góp;

- Kiểm tra và sửa chữa các bối dây bị hư hỏng, cách điện bối dây đạt yêu
cầu kỹ thuật;

- Lắp ghép trở lại các bộ phận đùng vị trí và chắc chắn;

- Chạy thử kiểm tra máy theo đúng qui tr ình vận hành;

- Ghi chép và báo đầy đủ các công việc đã thực hiện.

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU
1. Kỹ năng

- Thao tác thành thạo, dứt khoát, chính xác;

2. Kiến thức
- Máy điện, khí cụ điện, kỹ thuật an toàn điện;

- Bơm, quạt, máy nén khí;
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- Vật liệu, cơ khí chế tạo, chi tiết máy, dung sai lắp ghép;

- Kỹ thuật đo lường;

- Quy phạm an toàn và vệ sinh môi trường công nghiệp.

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC
Đảm bảo có đầy đủ trang thiết bị và dụng cụ:

- Nhật ký vận hành, bút và sổ ghi chép;

- Dụng cụ vệ sinh, trang bị bảo hộ lao động;

- Hộp dụng cụ cơ – điện đầy đủ;

- Các phụ kiện: lò xo chổi than, giấy ráp, giũa, dầu hỏa..

- Đồng hồ vạn năng, dây dẫn, vật liệu cách điện, n êm tre..

- Qui phạm an toàn và vệ sinh công nghiệp;

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

Tiêu chí đánh giá Cách thức đánh giá

- Kỹ năng tháo rời vỏ máy - Kiểm tra trình tự thực hiện, tháo rời
vỏ máy. Vỏ máy sau khi tháo rời
hoàn toàn được xếp gọn gàng theo
trình tự

- Kỹ năng làm sạch, vệ sinh - Kiểm tra bằng mắt thường các bộ
phận và chi tiết tháo rời của máy
được vệ sinh sạch sẽ

- Kỹ năng kiểm tra, xác định khiếm
khuyết và khắc phục khiếm khuyết
các bộ phận

- Kiểm tra trục máy quay trơn, êm,
các bạc nhẵn đều, ổ bi đủ mỡ bôi
trơn. Chổi than hay lò xo chổi than
được thay mới phù hợp,  cổ góp
được đánh bóng để tiếp xúc chổi
than và cổ góp là đều. Các bối dây
được vệ sinh và kiểm tra cách điện,
xác định hư hỏng và thay đúng
chủng loại, đạt tiêu chuẩn

- Kỹ năng lắp ráp, hiệu chỉnh thiết bị - Kiểm tra đầy đủ các bộ phận đã
tháo rời được lắp ghép trở lại đúng
vị trí và đảm bảo các thông số . Máy
chạy êm, không có tiếng kêu lạ khi
tiến hành chạy thử
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TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

Tên  Công việc: Tháo máy nén khí và quạt để kiểm tra, sửa chữa
Mã số Công việc: P4

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC
Tháo lắp máy nén khí để vệ sinh, loại trừ các khiếm khuyết hoặc thay mới các
bộ phận trong máy nén khí và quạt, tuần tự theo các bước sau:Tháo thân máy
nén khí; Tháo các supáp nạp, xả; Tháo pít tông; Tháo trục truyền động; Tháo tay
biên; Vệ sinh, kiểm tra độ trơn trượt, độ kín, khe hở; Giải trừ các khiếm khuyết
hoặc thay mới; Lắp ráp trở lại.
II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

Công việc cần phải được thực hiện cẩn thận, nghiêm túc, không chủ quan
theo đúng qui trình với các tiêu chí sau:

- Tháo thân máy nén khí an toàn và đúng tr ình tự theo qui định, sắp xếp các
bộ phận gọn gàng;

- Tháo các su-páp nạp-xả, tháo pit-tông, trục truyền động, tay biên một
cách an toàn và đúng tr ình tự theo qui định, sắp xếp các bộ phận gọn
gàng;

- Vệ sinh và kiểm tra độ trơn trượt độ kín, khe hở đảm bảo độ kín khít, l ò
xo đàn hồi tốt, vệ sinh sạch;

- Xử lý các khiếm khuyết hoặc thay mới, phục hồi h ư hại theo đúng qui
trình;

- Lắp ghép trở lại các bộ phận đùng vị trí và chắc chắn, đảm bảo các thông
số;

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU
1. Kỹ năng

- Thao tác thành thạo, dứt khoát, chính xác;

2. Kiến thức
- Bơm, quạt, máy nén khí;

- Vật liệu, cơ khí chế tạo, chi tiết máy, dung sai lắp ghép;

- Kỹ thuật đo lường;

- Quy phạm an toàn và vệ sinh môi trường công nghiệp.
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IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC
Đảm bảo có đầy đủ trang thiết bị và dụng cụ:

- Nhật ký vận hành, bút và sổ ghi chép;

- Dụng cụ vệ sinh, trang bị bảo hộ lao động;

- Hộp dụng cụ cơ khí đầy đủ;

- Các phụ kiện và thiết bị đo lường, phụ kiện thay mới;

- Qui phạm an toàn và vệ sinh công nghiệp;

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

Tiêu chí đánh giá Cách thức đánh giá

- Kỹ năng sử dụng các dụng cụ, thiết
bị chuyên dụng

- Kiểm tra sự phù hợp của các dụng
cụ với công việc theo qui định.

- Kỹ năng tháo rời các bộ phận và chi
tiết của máy

- Kiểm tra trình tự tháo rời: Thân
máy, các su-páp nạp-xả, pít-tông,
trục truyền động, tay biên  được
tháo rời, đảm bảo an toàn và được
sắp xếp gọn gàng

- Kỹ năng làm sạch, vệ sinh - Kiểm tra các chi tiết của máy được
vệ sinh sạch sẽ, lò xo đàn hồi tốt

- Kỹ năng sửa chữa và lắp ráp trở lại - Các bộ phận được lắp trở lại chắc
chắn, đạt được các thông số về đo
lường.
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TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

Tên  Công việc: Sửa chữa các van an toàn, van màng, van giảm
áp

Mã số Công việc: P5

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC
Tiến hành bảo dưỡng, sửa chữa, hiệu chỉnh các loại van, tuần tự theo các b ước
sau: Chuẩn bị; Cách li van khỏi hệ thống; Tháo van kiểm tra; Vệ sinh; Sửa chữa,
hiệu chỉnh; Lắp trở lại.
II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

Công việc cần phải được thực hiện cẩn thận, nghiêm túc, không chủ quan
theo đúng qui trình với các tiêu chí sau:

- Chuẩn bị đầy đủ các bộ phận, van để tiến h ành chỉnh sửa, thay thế;

- Cách li van khỏi hệ thộng thống một cách hoàn toàn;

- Tháo van để kiểm tra theo đúng trình tự và vệ sinh sạch sẽ;

- Sửa chữa, hiệu chỉnh kỹ lưỡng để phục hồi hư hại;

- Lắp ghép trở lại các bộ phận đùng vị trí và chắc chắn, đảm bảo các thông
số;

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU
1. Kỹ năng

- Thao tác thành thạo, dứt khoát, chính xác;

2. Kiến thức
- Bơm, quạt, máy nén khí;

- Vật liệu, cơ khí chế tạo, chi tiết máy, dung sai lắp ghép;

- Kỹ thuật đo lường;

- Quy phạm an toàn và vệ sinh môi trường công nghiệp.

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC
Đảm bảo có đầy đủ trang thiết bị và dụng cụ:

- Nhật ký vận hành, bút và sổ ghi chép;

- Dụng cụ vệ sinh, trang bị bảo hộ lao động;

- Hộp dụng cụ cơ khí đầy đủ;
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- Các phụ kiện và thiết bị đo lường, phụ kiện thay mới;

- Qui phạm an toàn và vệ sinh công nghiệp;

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

Tiêu chí đánh giá Cách thức đánh giá

- Các loại van và phụ kiện được
chuẩn bị đầy đủ trước khi thực hiện
công việc

- Qui trình bảo dưỡng, sửa chữa các
loại van

- Van được cách li hoàn toàn khỏi hệ
thống

- Qui trình vận hành

- Van được tháo đúng trình tự để
kiểm tra

- Quan sát thao tác và đối chiếu với
qui trình

- Các van và chi tiết van đã tháo rời
được vệ sinh sạch bụi bẩn

- Quan sát bằng mắt thường

- Những hư hỏng, khiếm khuyết
được sửa chữa và hiệu chỉnh, phục
hồi hư hại

- Qui trình bảo dưỡng, sửa chữa

- Các bộ phận được lắp trở lại chắc
chắn, đạt được các thông số về đo
lường.

- Qui trình bảo dưỡng, sửa chữa
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TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

Tên  Công việc: Vệ sinh, sửa chữa các bình phân li
Mã số Công việc: P6

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC
Tiến hành vệ sinh, kiểm tra và sửa chữa hư hỏng các bộ phận của b ình phân li,
bao gồm các bước: Tháo bình phân li; Vệ sinh, kiểm tra; Sửa chữa, xử lý khiếm
khuyết; Lắp trở lại.
II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

Công việc cần phải được thực hiện cẩn thận, nghiêm túc, không chủ quan
theo đúng qui trình với các tiêu chí sau:

- Tháo bình phân li đúng trình tự;

- Vệ sinh sạch sẽ và kiểm tra kỹ lưỡng bình phân li;

- Sửa chữa, xử lý các khiếm khuyết kỹ  l ưỡng, phục hồi hư hại;

- Lắp ghép trở lại các bộ phận đùng vị trí và chắc chắn, đảm bảo các thông
số;

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU
1. Kỹ năng

- Thao tác thành thạo, dứt khoát, chính xác;

2. Kiến thức
- Vật liệu, cơ khí chế tạo, chi tiết máy, dung sai lắp ghép;

- Kỹ thuật đo lường;

- Quy phạm an toàn và vệ sinh môi trường công nghiệp.

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC
Đảm bảo có đầy đủ trang thiết bị và dụng cụ:

- Nhật ký vận hành, bút và sổ ghi chép;

- Dụng cụ vệ sinh, trang bị bảo hộ lao động;

- Hộp dụng cụ cơ khí đầy đủ;

- Các phụ kiện và thiết bị đo lường, phụ kiện thay mới;

- Qui phạm an toàn và vệ sinh công nghiệp;
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V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

Tiêu chí đánh giá Cách thức đánh giá

- Bình phân li được tháo rời nhẹ
nhàng, cẩn thận theo đúng trình tự

- Quan sát và theo dõi, đối chiều với
qui trình

- Bình phân li được vệ sinh sạch sẽ
và kiểm tra kỹ lưỡng để phát hiện
khiếm khuyết

- Kiểm tra, quan sát bằng mắt thường

- Các khiếm khuyết được xử lý và
phục hồi trạng thái làm việc bình
thường

- Qui trình vận hành, bảo dưỡng và
sửa chữa

- Các bộ phận được lắp trở lại chắc
chắn, đạt được các thông số về đo
lường.

- Qui trình bảo dưỡng, sửa chữa
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TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

Tên  Công việc: Tháo kiểm tra, sửa chữa bơm dầu
Mã số Công việc: P7

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC
Tiến hành tháo dỡ, vệ sinh, kiểm tra và sửa chữa các bộ phận của bơm dầu, tuần
tự theo các bước: Cắt điện, cách li khỏi hệ thống; Tháo ổ trục b ơm; Tháo mặt
nối thân bơm với nắp; Tháo bánh răng; Vệ sinh; Kiểm tra, đo khe hở, hiệu
chỉnh, sửa chữa khắc phục khiếm khuyết; Lắp trở lại.

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN
Công việc cần phải được thực hiện cẩn thận, nghiêm túc, không chủ quan
theo đúng qui trình với các tiêu chí sau:

- Cắt điện, cách li bơm dầu ra khỏi hệ thống, đảm bảo không có r ò điện;

- Tháo ổ trục bơm dầu theo đúng trình tự;

- Tháo rời mặt nối thân bơm với nắp, nhẹ nhàng, dứt khoát để không bị
cong vênh;

- Tháo bánh răng của bơm theo đúng trình tự;

- Vệ sinh bơm kỹ lưỡng, sạch hết bụi;

- Kiểm tra kỹ lưỡng và khắc phục những khiếm khuyết, phục hồi h ư hại;

- Lắp trở lại các bộ phận đã tháo rời, lắp đúng vị trí, chắc chắn và đảm bảo
các thông số đo lường.

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU
1. Kỹ năng

- Thao tác thành thạo, dứt khoát, chính xác;

2. Kiến thức
- Máy điện;

- Vật liệu, cơ khí chế tạo, chi tiết máy, dung sai lắp ghép;

- Nguội cơ bản;

- Kỹ thuật đo lường;
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- Quy phạm an toàn và vệ sinh môi trường công nghiệp.

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC
Đảm bảo có đầy đủ trang thiết bị và dụng cụ:

- Nhật ký vận hành, bút và sổ ghi chép;

- Dụng cụ vệ sinh, trang bị bảo hộ lao động;

- Hộp dụng cụ cơ – điện đầy đủ;

- Các phụ kiện và thiết bị đo lường;

- Đồng hồ đa năng.

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

Tiêu chí đánh giá Cách thức đánh giá

- Bơm không còn mang điện, không
bị rò điện, điện trở cách đạt giá trị
yêu cầu

- Áp-tô-mát đã cắt hoàn toàn

- Đồng hồ dòng, áp chỉ mức 0.

- Điện trở cách điện nằm trong giá trị
cho phép.

- Ổ trục được tháo đúng trình tự - Qui trình vận hành, bảo dưỡng và
sửa chữa

- Mặt nối thân bơm và nắp phải kín
khít, khi tháo rời không bị cong
vênh

- Qui trình vận hành, bảo dưỡng và
sửa chữa

- Bánh răng của bơm được tháo đúng
trình tự, chốt đã tháo hoàn toàn

- Qui trình bảo dưỡng, sửa chữa

- Các bộ phận tháo rời và bơm được
vệ sinh sạch sẽ hết bụi bẩn

- Quan sát bằng mắt thường

- Các khiếm khuyết, hư hỏng được
khắc phục hoàn toàn

- Qui trình bảo dưỡng, sửa chữa

- Các bộ phận được lắp trở lại chắc
chắn, đạt được các thông số về đo
lường.

- Qui trình bảo dưỡng, sửa chữa
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TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

Tên  Công việc: Kiểm tra, sửa chữa bình áp lực
Mã số Công việc: P8

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC
Tiến hành kiểm tra độ kín của các điểm b ình chứa dầu áp lực nối với ống, thiết
bị đo, bao gồm các bước: Tháo hết dầu từ b ình về thùng chứa; Vệ sinh bình
chứa; Kiểm tra thành bình; Kiểm tra các điểm nối b ình với các đường ống, van;
Sửa chữa các khiếm khuyết; Thử nghiệm thông số kỹ thuật của b ình.

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN
Công việc cần phải được thực hiện cẩn thận, nghiêm túc, không chủ quan
theo đúng qui trình với các tiêu chí sau:

- Tháo hết sạch dầu trong bình về thùng chứa;

- Vệ sinh sạch sẽ bên trong và bên ngoài bình chứa áp lực;

- Kiểm tra kỹ lưỡng thành bình, đảm bảo bình chắc chắn, an toàn;

- Kiểm tra kỹ lưỡng các điểm nối bình với các đường ống, van, đảm bảo
kín khít;

- Sửa chữa hư hỏng và xử lý các khiếm khuyết ở b ình chứa, phục hồi hư
hại;

- Thử nghiệm đo áp suất bên trong bình đủ số lần qui định, đảm bảo theo
tiêu chuẩn;

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU
1. Kỹ năng

- Thao tác thành thạo, dứt khoát, chính xác;

2. Kiến thức
- Vật liệu, cơ khí chế tạo, chi tiết máy, dung sai lắp ghép;

- Kỹ thuật đo lường;

- Quy phạm an toàn và vệ sinh môi trường công nghiệp
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IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC
Đảm bảo có đầy đủ trang thiết bị và dụng cụ:

- Nhật ký vận hành, bút và sổ ghi chép;

- Dụng cụ vệ sinh, trang bị bảo hộ lao động;

- Hộp dụng cụ cơ – điện đầy đủ;

- Các phụ kiện và thiết bị đo lường, thử nghiệm;

- Đồng hồ đa năng.

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

Tiêu chí đánh giá Cách thức đánh giá

- Thao tác tháo dầu và làm vệ sinh
bình chứa

- Giám sát qui trình thực hiện, dầu
được tháo hết hoàn toàn khỏi bình
chứa áp lực, sau đó bình chứa dầu
áp lực được vệ sinh sạch sẽ bên
trong và bên ngoài

- Kỹ năng kiểm tra, xác định khiếm
khuyết của bình

- Kiểm tra độ chắc chắn của thành
bình, các khớp nối phải kín, điểm
nối đều không bị cong vênh

- Kỹ năng sửa chữa, hiệu chỉnh - Kiểm tra các khiếm khuyết, hư
hỏng được khắc phục hoàn toàn.
Quan sát và đọc các đồng hồ đo áp
lực, đảm bảo áp suất bên trong bình
chứa đảm bảo giá trị tiêu chuẩn
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TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

Tên  Công việc: Kiểm tra, vệ sinh các đường ống chính, đường
ống điều khiển và các van cách ly

Mã số Công việc: P9

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC
Tiến hành sửa chữa thay thế ống, thay gioăng ở các mối nối, tuần tự theo các
bước sau: Kiểm tra độ kín của hệ thống ống dẫn; Xác định hư hỏng khiếm
khuyết ở các mối nối và trên đường ống; Sửa chữa hoặc thay thế; Sơn đường
ống, sửa lại các kí hiệu chỉ dẫn .

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN
Công việc cần phải được thực hiện cẩn thận, nghiêm túc, không chủ quan
theo đúng qui trình với các tiêu chí sau:

- Khớp nối của hệ thống ống dẫn phải kín;

- Khiếm khuyết ở các mối nối và trên đường ống phải được xác định rõ,
đảm bảo ống an toàn, gioăng kín khít không rò rỉ;

- Các loại ống, gioăng được thay thế phải đảm bảo kín và đúng chủng loại;

- Các đường ống được sơn loại sơn đúng chủng loại, đúng màu và các chỉ
dẫn phải đúng hướng;

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng
- Thao tác thành thạo, dứt khoát, chính xác;

2. Kiến thức
- Nguội cơ bản, kỹ thuật cơ khí, kỹ thuật sơn;

- Quy phạm an toàn và vệ sinh môi trường công nghiệp

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC
Đảm bảo có đầy đủ trang thiết bị và dụng cụ:

- Dụng cụ vệ sinh, trang bị bảo hộ lao động;

- Hộp dụng cụ cơ khí đầy đủ;

- Các phụ kiện như gioăng, giẻ lau, găng tay.. và ống mới;

- Thiết bị phun sơn, sơn và trang bị an toàn.
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V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

Tiêu chí đánh giá Cách thức đánh giá

- Độ kín của các khớp nối ống phải
đảm bảo yêu cầu

- Quan sát, kiểm tra kỹ lưỡng và đối
chiếu với qui trình bảo dưỡng và
sửa chữa.

- Hệ thống ống phải làm việc an toàn
và không có rò rỉ

- Xác định không đúng hư hỏng,
kiểm tra theo qui trình bảo dưỡng
và sửa chữa

- Các loại ống thay mới phải đảm bảo
đúng chủng loại, gioăng đảm bảo
độ kín khít.

- Kiểm tra đối chiếu với hồ sơ kỹ
thuật của ống. Kiểm tra kỹ độ kín
hoàn toàn của gioăng

- Đường ống được sơn đúng loại,
đúng màu, các chỉ dẫn đúng hướng

- Quan sát bằng mắt thường, đối
chiếu với hồ sơ kỹ thuật của ống
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TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

Tên  Công việc: Vệ sinh bình các-te và thay dầu
Mã số Công việc: P10

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC
Tiến hành vệ sinh, kiểm tra, sửa chữa và thay dầu cho bình các-te, tuần tự theo
các bước sau: Xả hết dầu; Tháo nắp b ình; Vệ sinh, kiểm tra bình; Sửa chữa các
khiếm khuyết; Lắp trở lại; Thay dầu mới.
II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

Công việc cần phải được thực hiện cẩn thận, nghiêm túc, không chủ quan
theo đúng qui trình với các tiêu chí sau:

- Bình đã được xả hết dầu;

- Nắp bình được tháo đúng trình tự;

- Bình được vệ sinh sạch sẽ các vết bẩn, v à được kiểm tra kỹ lưỡng cả bên
trong và bên ngoài;

- Các khiếm khuyết được sửa chữa xong, đảm bảo b ình phân ly dầu, nước
khí;

- Nắp bình được lắp lại đúng như ban đầu đúng trình tự;

- Dầu mới được thay phải đúng chủng loại và dung tích.

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng
- Thao tác thành thạo, dứt khoát, chính xác;

- Sử dụng thành thạo các dụng cụ;

2. Kiến thức
- Bơm, quạt, máy nén khí;

- Cơ khí chế tạo, dung sai lắp ghép

- Qui trình vận hành, bảo dưỡng và sửa chữa

- Quy phạm an toàn và vệ sinh môi trường công nghiệp

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC
Đảm bảo có đầy đủ trang thiết bị và dụng cụ:

- Dụng cụ vệ sinh, trang bị bảo hộ lao động;
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- Hộp dụng cụ cơ khí đầy đủ;

- Dùng đựng dầu cũ, thùng dầu mới;

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

Tiêu chí đánh giá Cách thức đánh giá

- Bình được xả hết dầu - Giám sát theo qui trình

- Nắp bình được tháo nhẹ nhàng,
đúng trình tự, đảm bảo không cháy
ren bu-lông ghép, nắp không cong
vênh

- Giám sát quá trình thực hiện

- Bên trong và bên ngoài bình được
vệ sinh sạch sẽ, không còn cáu bẩn

- Quan sát bằng mắt thường

- Khiếm khuyết trong bình được sửa
chữa, phân li được nước-dầu-khí

- Kiểm tra theo qui trình

- Nắp được lắp trở lại như ban đầu,
không bị cong vênh, cháy ren

- Giám sát quá trình thực hiện theo
qui định.

- Dầu mới thay đúng chủng loại và
đạt mức dầu theo qui định

- Kiểm tra theo hồ sơ kỹ thuật và qui
trình vận hành.
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TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

Tên  Công việc: Lắp lại toàn bộ và chạy thử
Mã số Công việc: P11

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC
Tiến hành lắp ráp cá bộ phận của hệ thống cung cấp khí nén đảm bảo độ chính
xác, an toàn, bao gồm các bước sau: Lắp bình phân ly khí nước dầu; Lắp bình
cácte; Ghép nối lại các đường ống; Lắp ghép lại các bộ phận của b ơm dầu; Lắp
ghép lại máy nén khí; Lắp ghép lại các bộ bảo vệ và điều khiển.

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN
Công việc cần phải được thực hiện cẩn thận, nghiêm túc, không chủ quan
theo đúng qui trình với các tiêu chí sau:

- Bình phân li nước-dầu-khí được lắp đặt chính xác, đúng vị trí;

- Bình các-te được lắp đặt chính xác, đúng vị trí;

- Các đường ống được ghép nối lại chính xác, đúng vị trí;

- Các bộ phận của bơm dầu được lắp ghép lại chính xác, đúng vị trí;

- Máy nén khí được lắp đặt trở lại chính xác, đúng vị trí;

- Các bộ bảo vệ và điều khiển được lắp đặt trở lại chính xác, đúng vị trí;

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng
- Thao tác thành thạo, dứt khoát, chính xác;

- Sử dụng thành thạo các dụng cụ;

2. Kiến thức
- Cơ khí chế tạo, dung sai lắp ghép;

- Bơm, máy nén khí;

- Nguội cơ bản;

- PLC, Khí cụ điện;

- Qui trình vận hành, bảo dưỡng và sửa chữa

- Quy phạm an toàn và vệ sinh môi trường công nghiệp
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IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆ C

Đảm bảo có đầy đủ trang thiết bị và dụng cụ:

- Dụng cụ vệ sinh, trang bị bảo hộ lao động;

- Hộp dụng cụ cơ khí đầy đủ;

- Sơ đồ mạch điều khiển;

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

Tiêu chí đánh giá Cách thức đánh giá

- Các bộ phận và các bình của hệ
thống được lắp đặt trở lại: nhanh,
chính xác, đúng vị trí

- Giám sát toàn bộ quá trình,kiểm tra
mức độ xiết chặt bu-lông.


