TIÊU CHUẨN KỸ NĂNG NGHỀ
Tên nghề: Điện Công nghiệp
Mã số nghề:

Hà Nội, tháng 11/2010
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GIỚI THIỆU CHUNG
I. QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG:

1. Quá trình xây dựng:
Thực hiện Công văn số 6088/BCT - TCCB ngày 16 tháng 7 năm 2008 của
Bộ Công Thương về việc đăng ký, triển khai xây dựng Ti êu chuẩn kỹ năng
nghề.
Căn cứ vào các quy định của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, quá trình
xây dựng TCKNNQG như sau:
Thành lập Ban chủ nhiệm xây dựng tiêu chuẩn kỹ năng nghề cho nghề
Điện Công nghiệp gồm 16 thành viên, là những người có năng lực và kinh
nghiệm trong công tác quản lý và tổ chức phân công lao động hoặc có năng lực
và kinh nghiệm về xây dựng tiêu chuẩn kỹ năng nghề.
Nghiên cứu, khảo sát quy trình sản xuất, thu thập thông tin về các ti êu
chuẩn liên quan đến nghề được đào tạo.
Tổ chức khảo sát về nhu cầu nghề cần đ ào tạo, tỷ lệ học sinh tốt nghiệp ra
trường có việc làm và phân tích kết quả khảo sát để lập sơ đồ phân tích nghề.
Lựa chọn và sắp xếp các công việc trong s ơ đồ phân tích nghề đã hoàn
thiện thành danh mục các công việc theo các bậc tr ình độ kỹ năng nghề.
2. Tiêu chuẩn kỹ năng nghề Điện Công nghiệp sau khi được ban hành là
công cụ giúp cho:
- Người lao động định hướng phấn đấu nâng cao trình độ về kiến thức và
kỹ năng của bản thân thông qua việc học tập hoặc tích luỹ kinh nhiệm trong quá
trình làm việc.
- Người sử dụng lao động có cơ sở để tuyển chọn lao động, bố trí công việc
và trả lương hợp lý cho người lao động.
- Các cơ sở dạy nghề có căn cứ để xây dựng chương trình dạy nghề tiếp cận
chuẩn kỹ năng nghề quốc gia
- Cơ quan có thẩm quyền có căn cứ để tổ chức thực hiện việc đánh giá, cấp
chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia cho người lao động.
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II. DANH SÁCH THÀNH VIÊN THAM GIA XÂY D ỰNG:

TT
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Họ và tên
Phan Văn
Thạch
Nguyễn Văn
Toàn
Đoàn Văn
Khoan
Hoàng Minh
Hải
Nguyễn Thị
Ngơi
Nguyễn Đức
Hùng
Bùi Văn
Quảng
Nguyễn Thị
Liên
Phạm Văn
Trịnh
Nguyễn Văn
Dược
Nguyễn Văn
Khoa
Mai Ngọc
Thạch
Hoàng Văn
Minh
Nguyễn Ngọc
Hưng
Trịnh Viết
Lư
Vi Huy
Tùng

Nơi làm việc
Trường CĐ Công nghiệp Cẩm Phả
Trường CĐ Công nghiệp Cẩm Phả
Trường CĐ Công nghiệp Cẩm Phả
Trường CĐ Công nghiệp Cẩm Phả
Trường CĐ Công nghiệp Cẩm Phả
Trường CĐ Công nghiệp Cẩm Phả
Trường CĐ Công nghiệp Cẩm Phả
Trường CĐ Công nghiệp Cẩm P hả
Trường CĐ Công nghiệp Cẩm Phả
Trường CĐ Công nghiệp Cẩm Phả
Trường CĐ Công nghiệp Cẩm Phả
Công ty Cổ phần chế tao máy - TKV
Công ty Cổ phần chế tao máy - TKV
Công ty Cổ phần chế tao máy - TKV
Công ty Cổ phần chế tao máy - TKV
Công ty Cổ phần thiết bị điện - TKV

III. DANH SÁCH THÀNH VIÊN THAM GIA TH ẨM ĐỊNH

TT

Họ và tên

1.

Trần Văn

Thanh

2.
3.
4.
5.
6.
7.

Phạm Văn
Dương Tử
Đinh Văn
Bùi Văn
Phạm Văn
Lê Tuấn

Phượng
Bình
Tấn
Vị
Thịnh
Đạt
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Nơi làm việc
Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Bộ
Công Thương
Công ty Cổ phần thiết bị điện - TKV
Vụ Tổ chức cán bộ, Bộ Công Thương
Công ty Cổ phần chế tao máy - TKV
Công ty Tuyển than Cửa Ông
Trường ĐH Kinh tế KT Công nghiệp
Trường CĐ Công nghiệp và Xây dựng

MÔ TẢ NGHỀ
TÊN NGHỀ:
MÃ SỐ NGHỀ:

ĐIỆN CÔNG NGHIỆP

Nghề Điện Công nghiệp là thực hiện lắp đặt và sửa chữa bảo dưỡng hệ
thống cung cấp điện, tủ phân phối điện, máy điện và thiết bị điện trong các xí
nghiệp công nghiệp, với các môi trường trong nhà, ngoài trời, mỏ hầm lò, trong
điều kiện an toàn lao động.
Nghề Điện Công nghiệp gồm các nhiệm vụ chính sau:
- Sử dụng các loại dụng cụ đo điện năng: Vônmét, Ampemét, Ampek ìm,
Đồng hồ đo vạn năng, M êgômét, Hioki… đo đúng thông s ố cần đo vào
trường hợp cụ thể trong thực tế.
- Sử dụng đúng các dụng cụ an to àn điện, an toàn lao động, an toàn cháy
nổ trong từng công việc;
- Sơ cứu cấp cứu người bị tai nạn điện;
- Lắp đặt hệ thống cung cấp điện
- Lắp đặt tủ điện phân phối
- Lắp đặt mạng điện chiếu sáng
- Lắp đặt bộ điều khiển dùng công tắc tơ, các bộ điều khiển lập trình
- Bảo dưỡng, sửa chữa mạng động lực tủ điện phân phối
- Bảo dưỡng, sửa chữa bộ điều khiển dùng công tắc tơ và các bộ điều
khiển lập trình
- Vận hành được hệ thống điều khiển tự động d ùng PLC;
- Bảo dưỡng động cơ điện một chiều và xoay chiều
- Sửa chữa động cơ điện một chiều và xoay chiều
- Quấn dây động cơ điện, máy biến áp công suất nhỏ
- Sửa chữa máy phát điện xoa y chiều
- Vận hành, sửa chữa các thiết bị mỏ hầm l ò như: Áptômát phòng nổ, khởi
động từ phòng nổ, biến áp khoan phòng nổ;
Người công nhân nghề Điện Công nghiệp có khả năng:
- Đọc và phân tích được các bản vẽ thiết kế lắp đặt điện công nghiệp
- Khảo sát được hiện trường để có phương án lắp đặt hoặc sửa chữa hợp lý
- Lắp đặt, vận hành, sửa chữa và kiểm tra, hiệu chỉnh được hệ thống cung
cấp điện và thiết bị điện công nghiệp.
- Có khả năng làm việc và giải quyết các công việc một cách chủ động,
giao tiếp và phối hợp làm việc theo tổ, nhóm, tổ chức v à quản lý quá trình sản
xuất, bồi dưỡng kèm cặp được công nhân bậc thấp t ương ứng với trình độ quy
định.
- Có đủ sức khỏe, tâm lý vững v àng, tác phong làm vi ệc nhanh nhẹn, linh
hoạt dể làm việc trong cả điều kiện khắc nghiệt của thời tiết ngo ài trời, trên cột
điện cao đảm bảo an toàn lao động.
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DANH MỤC CÔNG VIỆC
TÊN NGHỀ: ĐIỆN CÔNG NGHIỆP
MÃ SỐ NGHỀ:

40520405 – 50520405

Mã số
TT công
Công việc
việc
A
Lắp đặt hệ thống cung cấp điện

Trình độ kỹ năng nghề
Bậc
1

Bậc
2

Bậc
3

1.

A1

Phân tích bản vẽ.

2.

A2

Khảo sát hiện trường.

3.

A3

Nhận vật tư theo thiết kế.

x

4.

A4

Lắp dựng cột (trụ) điện.

x

5.

A5

Lắp đặt phụ kiện đường dây.

x

6.

A6

Rải dây.

x

7.

A7

Căng dây lấy độ võng.

x

8.

A8

Đi dây ngầm hệ thống cung cấp điện.

x

9.

A9

Lắp đặt thiết bị tiếp đất.

x

10.

A10

Lắp đặt tụ bù.

x

11.

A11

Lắp đặt chống sét.

12.

A12

Kết nối đường dây vào trạm và tủ phân
phối.

13.

A13

Kiểm tra, hiệu chỉnh và vận hành thử.

B

Bậc
4

Bậc
5

x
x

x
x
x

Lắp đặt tủ điện phân phối.

14.

B1

Phân tích bản vẽ.

x

15.

B2

Nhận thiết bị vật tư.

16.

B3

Lắp thanh cái trong tủ điện.

x

17.

B4

Lắp đặt khí cụ điện đóng cắt.

x

18.

B5

Lắp đặt khí cụ điện bảo vệ.

x

19.

B6

Lắp đặt thiết bị đo lường điện 2 cực.

20.

B7

Lắp đặt thiết bị đo lường điện 4 cực.

21.

B8

Kết nối các khí cụ điện.

22.

B9

Kiểm tra nguội và hiệu chỉnh tủ điện phân
phối

23.

B10

Kiểm tra nóng tủ điện phân phối.

x

x
x
x
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x
x

C

Lắp đặt mạng điện chiếu sáng

24.

C1

Phân tích bản vẽ.

x

25.

C2

Khảo sát hiện trường.

x

26.

C3

Nhận vật tư.

x

27.

C4

Đi dây trong ống nổi.

x

28.

C5

Đi dây ngầm mạng điện chiếu sáng.

x

29.

C6

Lắp bảng hoặc tủ điều khiển chiếu sáng.

x

30.

C7

Lắp thiết bị chiếu sáng.

31.

C8

Kiểm tra nguội và hiệu chỉnh mạng điện
chiếu sáng

32.

C9

Vận hành thử mạng điện chiếu sáng.

D

Lắp đặt động cơ điện

x
x
x

33.

D1

Phân tích bản vẽ.

x

34.

D2

Nhận vật tư.

35.

D3

Kiểm tra động cơ trước khi lắp đặt.

x

36.

D4

Lắp đặt động cơ điện.

x

37.

D5

Kiểm tra và hiệu chỉnh động cơ sau khi lắp
đặt.

x

38.

D6

Vận hành thử và nghiệm thu, bàn giao.

x

x

E

Lắp đặt bộ điều khiển d ùng rơle, công
tắc tơ

39.

E1

Phân tích bản vẽ.

40.

E2

Nhận và kiểm tra khí cụ điện.

x

41.

E3

Lắp đặt mạch điều khiển theo sơ đồ.

x

42.

E4

Lắp đặt mạch động lực theo s ơ đồ.

x

43.

E5

Kiểm tra và hiệu chỉnh bộ điều khiển và tải.

44.

E6

Vận hành thử bộ điều khiển không tải v à có
tải.

F

Lắp đặt các bộ điều khiển lập tr ình

45.

F1

Phân tích bản vẽ bộ điều khiển lập tr ình.

46.

F2

Kiểm tra khí cụ điện.

x

47.

F3

Lắp đặt mạch điều khiển theo s ơ đồ.

x

48.

F4

Lắp đặt mạch động lực theo s ơ đồ.

x

x
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x
x

x

49.

F5

Kiểm tra kết nối phần cứng.

x

50.

F6

Lập trình theo yêu cầu kỹ thuật.

51.

F7

Vận hành thử không tải và có tải.

G

Bảo dưỡng mạng động lực - tủ điện phân
phối

52.

G1

Làm sạch thiết bị theo định kỳ.

53.

G2

Kiểm tra khí cụ điện.

54.

G3

Kiểm tra đường dây mạng động lực.

x

55.

G4

Kiểm tra thiết bị đo lường.

x

56.

G5

Xiết lại ốc hãm các linh kiện.

x

57.

G6

Kiểm tra cách điện và tiếp đất.

58.

G7

Vận hành thử mạng động lực và tủ phân
phối.

x
x

x
x

x
x

H

Sửa chữa mạng động lực - tủ điện phân
phối

59.

H1

Xác định hư hỏng ở mạng động lực; tủ điện
phân phối

60.

H2

Sửa chữa khí cụ điện đóng cắt.

x

61.

H3

Sửa chữa khí cụ điện bảo vệ.

x

62.

H4

Sửa chữa thiết bị đo lường.

63.

H5

Sửa chữa đường dây mạng động lực.

x

x
x

I

Bảo dưỡng động cơ điện

64.

I1

Làm sạch vỏ động cơ và môi trường xung
quanh.

x

65.

I2

Bảo dưỡng cấp I (Bảo dưỡng thường xuyên
động cơ điện).

x

66.

I3

Bảo dưỡng cấp II (Sửa chữa định kỳ)

67.

I4

Bảo dưỡng động cơ trong kho.

J

Sửa chữa động cơ điện xoay chiều.

68.

J1

Xác định hư hỏng động cơ điện xoay chiều.

69.

J2

Sửa chữa phần cơ và phần điện động cơ
điện xoay chiều.

70.

J3

Thay thế diode.

x

71.

J4

Thay thế tụ điện.

x

72.

J5

Thay thế chổi than.

x
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x
x
x
x

73.

J6

Thay thế vòng bi (bạc đạn).

x

74.

J7

Tẩm sấy, tăng cường cách điện.

x

75.

J8

Kiểm tra sau sửa chữa.

x

K

Sửa chữa động cơ điện một chiều.

76.

K1

Xác định hư hỏng động cơ điện một chiều.

x

77.

K2

Sửa chữa phần cơ động cơ điện một chiều.

x

78.

K3

Tẩm sấy tăng cường cách điện.

x

79.

K4

Quấn lại cuộn dây kích từ.

x

80.

K5

Sửa chữa chổi than và cổ góp.

81.

K6

Kiểm tra sau sửa chữa.

x
x

L

Bảo dưỡng bộ điều khiển dùng rơle, công
tắc tơ

82.

L1

Làm vệ sinh tủ điều khiển và đường dây
động lực.

x

83.

L2

Xiết lại các đai ốc

x

84.

L3

Chống ẩm và chống rò điện.

x

85.

L4

Thay thế phụ kiện không đạt yêu cầu.

x

86.

L5

Kiểm tra và vận hành thử sau bảo dưỡng.

x

M

Bảo dưỡng, sửa chữa bộ điều khiển lập
trình

87.

M1

Vệ sinh công nghiệp bộ điều khiển lập trình.

88.

M2

Bảo dưỡng các mạch điện tử của hệ thống
điều khiển lập trình.

x

89.

M3

Bảo dưỡng các thiết bị PLC.

x

90.

M4

Bảo dưỡng các cơ cấu chấp hành của hệ
thống điều khiển lập trình.

x

N

x

Sửa chữa máy biến áp công suất nhỏ

91.

N1

Xác định hư hỏng ở máy biến áp.

x

92.

N2

Sửa chữa ngõ vào/ra của máy biến áp.

93.

N3

Sửa chữa cuộn dây máy biến áp.

x

94.

N4

Sửa chữa mạch từ máy biến áp.

x

95.

N5

Kiểm tra sau khi sửa chữa máy biến áp.

96.

N6

Vận hành thử máy biến áp.

x

x
x

8

O

Sửa chữa tủ (bảng) điều khiển d ùng rơle,
công tắc tơ

97.

O1

Xác định hư hỏng ở bộ điều khiển dùng rơ
le, công tắc tơ

x

98.

O2

Sửa chữa bộ phận cấp nguồn của tủ (bảng)
điều khiển.

x

99.

O3

Sửa chữa khí cụ điện của bộ điều khiển.

x

100.

O4

Sửa chữa hộp nối dây.

x

101.

O5

Sửa chữa, thay thế đường dây.

x

102.

O6

Kiểm tra vận hành thử sau sửa chữa.

x

P

Quấn dây máy biến áp công suất nhỏ

103.

P1

Tháo lõi thép máy biến áp.

x

104.

P2

Tháo dây cũ của máy biến áp.

x

105.

P3

Lấy số liệu dây quấn máy biến áp.

106.

P4

Tính toán số liệu vòng và đường kính dây
của máy biến áp.

107.

P5

Làm khuôn quấn dây máy biến áp.

x

108.

P6

Lót giấy cách điện lên khuôn cuộn dây máy
biến áp.

x

109.

P7

Quấn dây mới máy biến áp.

x

110.

P8

Hàn mối nối.

x

111.

P9

Đo thông mạch cuộn dây máy biến áp.

x

112.

P10

Lắp lõi thép máy biến áp.

x

113.

P11

Đấu dây máy biến áp.

114.

P12

Tẩm sơn cách điện máy biến áp.

x

115.

P13

Sấy cách điện máy biến áp.

x

116.

P14

Đo độ cách điện của máy biến áp.

117.

P15

Thử không tải máy biến áp.

118.

P16

Thử có tải máy biến áp.

Q

Quấn dây động cơ điện

119.

Q1

Tháo dây cũ của động cơ điện KĐB 3 pha
hoặc1 pha rô to lồng sóc

120.

Q2

Lấy số liệu dây quấn động cơ không đồng
bộ 3 pha hoặc1 pha rô to lồng sóc.

x

121.

Q3

Làm khuôn quấn dây cho các bối dây của

x

x
x

x

x
x
x
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x

động cơ không đồng bộ 3 pha hoặc1 pha
rôto lồng sóc.
122.

Q4

Lấy số liệu dây quấn động cơ không đồng
bộ 3 pha hoặc1 pha rô to lồng sóc.

x

123.

Q5

Lót giấy cách điện rãnh của động cơ không
đồng bộ 3 pha hoặc 1 pha rôto lồng sóc

x

124.

Q6

Lồng dây vào rãnh

x

125.

Q7

Đấu dây động cơ không đồng bộ 3 pha hoặc
1 pha rôto lồng sóc.

x

126.

Q8

Đai dây

127.

Q9

Đo thông mạch dây quấn và kiểm tra cách
điện động cơ không đồng bộ 3 pha hoặc 1
pha rôto lồng sóc.

x

128. Q10

Xác định cực tính các đầu dây của động c ơ
không đồng bộ 3 pha rôto lồng sóc.

x

129. Q11

Tẩm sơn cách điện bộ dây động cơ không
đồng bộ 3 pha hoặc 1 pha rôto lồng sóc.

x

130. Q12

Sấy cách điện động cơ điện rôto lồng sóc

x

131. Q13

Đo độ cách điện của dây quấn động c ơ
không đồng bộ 3 pha hoặc 1 pha rôto lồng
sóc.

132. Q14

Kiểm tra không tải động cơ điện rô to lồng
sóc.

133. Q15

Kiểm tra có tải động cơ điện rô to lồng sóc.

x

x

x
x

R

Sửa chữa máy phát điện xoay chiều

134.

R1

Xác định hư hỏng máy phát điện xoay chiều

135.

R2

Sửa chữa phần cảm và phần ứng MFĐ.

x

136.

R3

Sửa chữa tủ điện điều khiển.

x

137.

R4

x

x

x

138.

S1

Sửa chữa mạch AVR
Sửa chữa thiết bị điện đóng cắt, bảo vệ
phòng nổ
Xác đinh hư hỏng

139.

S2

Sửa chữa thiết bị đóng cắt ph òng nổ

x

140.

S3

Sửa chữa thiết bị bảo vệ phòng nổ

x

141.

S4

Sửa chữa mạch động lực, mạch điều khiển

x

142.

S5

Sửa chữa chỉnh định khe hở an to àn thiết bị
phòng nổ

S
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x

TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC
Tên công việc: Phân tích bản vẽ
Mã số công việc: A1
I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC:

Đọc và phân tích được các loại bản vẽ của hệ thống cung cấp điện:
- Đọc các bản vẽ của hệ thống cung cấp điện cần lắp đặt; nhận các bản vẽ
- Phân tích: Các bản vẽ mặt bằng, bản vẽ vị trí, bản vẽ đ ơn tuyến, bản vẽ
nối dây, bản vẽ lắp.
- Phân tích bảng kê thiết bị, vật tư. Phác thảo và đề xuất phương án tập kết
thiết bị, vật tư.
- Bàn giao kết quả công việc.
II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN:

- Nhận đúng đủ: Số lượng các bản vẽ cần thiết cho lắp đặt, vị trí mặt bằng
cần thiết cho lắp đặt, bố trí các khi cụ nối dây cần thiết, các bả n vẽ lắp đặt.
- Đối chiếu: Chủng loại, số lượng thiết bị trong các bảng vẽ với bảng k ê.
- Đề xuất được phương án tập kết thiết bị, vật tư tối ưu.
- Bàn giao kết quả công việc cho nhóm sau thực hiện đúng y êu cầu.
III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU:

1. Kỹ năng:
- Xác định đúng các vị trí trên bản vẽ.
- Xác định đúng bản vẽ bản vẽ đơn tuyến.
- Xác định đúng bản vẽ bản vẽ nối dây.
- Thống kê đầy đủ: Số liệu, chủng loại, số l ượng thiết bị của các bản vẽ.
- Thực hiện các thủ tục hành chính và các qui định kỹ thuật về bàn giao
công việc.
2. Kiến thức:
- Cung cấp điện: Các khái niệm chung về hệ thống cung cấp điện v à phụ kiện
đường dây. Các loại bản vẽ, sơ đồ hệ thống cung cấp điện, vi tính văn ph òng
- Các thủ tục hành chính và các qui định kỹ thuật về bàn giao công việc.
IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

Các loại công cụ: Văn phòng phẩm; bản vẽ liên quan; bút; sổ tay; tài liệu
liên quan đến công trình thi công lắp đặt hệ thống cung cấp điện
V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH ĐÁNH GIÁ K Ỹ NĂNG

Tiêu chí đánh giá
- Xác định chính xác được vị trí nối dây
cần thiết.
- Đối chiếu chủng loại, số lượng thiết bị
trong các bản vẽ với bảng kê
- Đề xuất được phương án tập kết thiết
bị, vật tư tối ưu.
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Cách thức đánh giá
- Trực quan, so sánh đối chiếu theo ti êu
chuẩn Việt Nam.
- Phân tích, thuyết minh bản vẽ lắp đặt
hệ thống.

TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC
Tên công việc: Khảo sát hiện tr ường
Mã số công việc: A2
I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC :
Khảo sát, nhận hiện trường và xác định địa điểm, phương án thi công của
hệ thống cung cấp điện :
- Khảo sát hiện trường của hệ thống cung cấp điện
- Nhận hiện trường; quan sát/kiểm tra hiện tr ường.
- Xác định: Địa điểm tập kết, phương án tập kết vật tư, thiết bị.
- Quyết định phương án thi công.
II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN:

- Nhận đúng hiện trường và đối chiếu bản vẽ mặt bằng đúng với hiện trường.
- Xác định đúng địa điểm và phương án tập kết vật tư, thiết bị
- Quyết định được phương án thi công tối ưu.
III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU :

1. Kỹ năng:
- Phân tích, quan sát, đối chiếu chính xác hiện tr ường với bản vẽ; lập kế
hoạch thực hiện công việc.
2. Kiến thức
- Phân tích được bản vẽ: Vẽ kỹ thuật cơ khí, vẽ điện.
- Cung cấp điện.
IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

- Phương tiện: Bảo hộ lao động, di chuyển trong hiện trường, bản vẽ
V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH ĐÁN H GIÁ KỸ NĂNG

Tiêu chí đánh giá
Cách thức đánh giá
- Đúng và đủ về số lượng.
- Trực quan, so sánh với thông số kỹ
- Quyết định được phương án thi công
thuật.
tối ưu.
- Các bản vẽ liên quan.
- Đối chiếu bản vẽ mặt bằng đúng với
hiện trường.
- Xác định đúng địa điểm tập kết vật t ư,
thiết bị.
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TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC
Tên công việc: Nhận vật tư theo thiết kế
Mã số công việc: A3
I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC:

Nhận vật tư theo thiết kế của hệ thống cung cấp điện :
- Nhận vật tư của hệ thống cung cấp cần lắp đặt
- Nhận bảng kê; kiểm tra số lượng, chủng loại thiết bị, vật t ư.
- Tập kết thiết bị, vật tư.
- Bàn giao.
II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN:

- Nhận đúng bảng kê thiết bị vật tư; đúng và đủ về số lượng
- Kiểm tra chính xác được chủng loại thiết bị, vật tư.
- Tập kết được thiết bị, vật tư đến đúng địa điểm và an toàn.
- Bàn giao được công việc đã thực hiện.
III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU:

1. Kỹ năng:
- Tính toán và thống kê chính xác số liệu thiết bị, vật tư.
- Nhận biết và xác định được chất lượng của các khí cụ, vật tư, thiết bị
- Thực hiện các thủ tục hành chính và các qui định kỹ thuật về bàn giao
công việc.
2. Kiến thức:
- Lắp đặt điện, vật liệu điện, cung cấp điện, tin học văn phòng
- Các thủ tục hành chính và qui định về bàn giao công việc
IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

- Bút, sổ tay, máy tính
- Phương tiện vận chuyển thiết bị, vật t ư, trang bị bảo hộ lao động
V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH ĐÁNH GIÁ K Ỹ NĂNG

Tiêu chí đánh giá
Cách thức đánh giá
- Nhận đúng bảng kê thiết bị, vật tư
- Trực quan, quan sát, so sánh.
- Đúng và đủ về số lượng
- Dụng cụ đo kiểm, bảng kê thiết bị, vật
- Kiểm tra chính xác được chủng loại tư đi kèm.
thiết bị, vật tư
- Tập kết được thiết bị, vật tư đến đúng
địa điểm và an toàn
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TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC
Tên công việc: Lắp dựng cột (trụ) điện
Mã số công A4
I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC :
Dựng cột điện, lắp đặt thiết bị của hệ thống cung cấp điện:
- Lắp dựng cột điện cho hệ thống cung cấp điện cần lắp đặt .
- Xác định vị trí lắp dựng cột điện.
- Vận chuyển cột đến vị trí; tập kết vật t ư phù hợp với mặt bằng thi công.
- Đào hố móng cột; dựng trụ cột.
- Lắp đà cản hoặc đổ bê tông móng cột, lấp đất hố cột.
- Nghiệm thu/bàn giao.
II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN:

- Xác định chính xác vị trí lắp dựng cột điện; đ ào hố cột theo qui cách bản
vẽ; dựng cột đúng theo qui cách.
- Lắp đà cản hoặc đổ bê tông móng cột; lấp đất hố cột đúng theo qui cách
và an toàn.
- Bàn giao được công việc đã thi công.
- An toàn cho người và thiết bị
III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU :

1. Kỹ năng:
- Phân tích và đối chiếu chính xác bản vẽ với hiện trường.
- Thao tác: Lắp dựng cột nhanh chóng và chính xác
- Sử dụng đúng trang bị chuyên dùng lắp đặt đường dây
- Thực hiện các thủ tục hành chính và các qui định kỹ thuật về bàn
giao công việc.
2. Kiến thức:
- Các hình chiếu mặt bằng công trình, các bản vẽ lắp, vẽ điện, vẽ kỹ thuật
cơ khí
- Cung cấp điện.
- Lắp đặt điện: Qui trình lắp dựng trụ điện.
- Tin học: Soạn thảo văn bản, lập bảng tính
IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

- Các dụng cụ trắc địa và phương tiện vận chuyển
- Trang bị chuyên dùng lắp đặt đường dây: Palăng, ròng rọc, tó, trang bị
bảo hộ lao động.
- Các dụng cụ: Cuốc, xẻng, kìm, tuôcnơvít, búa, máy tính, giấy bút, sổ tay
ghi chép
V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH ĐÁNH GIÁ K Ỹ NĂNG

Tiêu chí đánh giá
- Xác định chính xác vị trí lắp dựng cột điện.
- Đào hố cột theo qui cách bản vẽ.
- Dựng cột đúng theo qui cách và an toàn.
- Lắp đà cản hoặc đổ bê tông móng cột
đúng theo qui cách và an toàn.
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Cách thức đánh giá
- Trực quan, quan sát.
- Bản vẽ, dụng cụ trắc địa, Palăng,
ròng rọc, tó.

TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC
Tên công việc: Lắp đặt phụ kiện đ ường dây
Mã số công việc: A5
I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC:

Lắp đặt phụ kiện đường dây cho hệ thống cung cấp điện :
- Xác định khối lượng công việc và phương pháp lắp đặt phụ kiện
- Leo lên cột, đưa xà lên cột.
- Lắp đặt: Sứ, các loại néo, tiếp địa cột
- Bàn giao.
II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN:

- Xác định được phương pháp lắp đặt phụ kiện.
- Leo lên cột: Phải có sức khoẻ trèo cao, được chứng nhận của Y tế
- Đưa xà và sứ lên cột an toàn.
- Lắp đặt được: Xà, sứ, các loại néo chắc chắn
- An toàn cho người và thiết bị.
- Bàn giao công việc đã thi công theo đúng thủ tục.
III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU :

1. Kỹ năng:
- Lắp đặt phụ kiện đường dây nhanh chóng và chắc chắn
- Sử dụng đúng trang bị chuyên dùng lắp đặt đường dây như: Dây thừng,
các dụng cụ cơ khí cầm tay
- Thực hiện các thủ tục hành chính và các qui định kỹ thuật về bàn giao công việc.
2. Kiến thức:
- Cung cấp điện.
- Lắp đặt điện: Qui trình lắp dựng phụ kiện đường dây, tin học, soạn thảo
văn bản, lập bảng tính.
IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

- Giấy bút, sổ tay ghi chép, các d ụng cụ cơ khí cầm tay, trang bị chuyên
dùng lắp đặt đường dây: Palăng, ròng rọc, tó...
- Trang bị bảo hộ lao động.
V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH ĐÁNH GIÁ K Ỹ NĂNG

Tiêu chí đánh giá
- Xác định được phương pháp lắp đặt
phụ kiện.
- Leo lên cột và an toàn cho người
- Đưa xà lên cột an toàn.
- Lắp đặt được xà an toàn, chắc chắn.
- Đưa được sứ lên xà và đảm bảo an
toàn.

Cách thức đánh giá
- Trực quan, quan sát, so sánh.
- Bản vẽ, pa lăng, ròng rọc, tó, dụng cụ
chuyên dùng.
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TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC
Tên công việc: Rải dây
Mã số công việc: A6
I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC:

Rải dây điện của hệ thống cung cấp điện:
- Rải dây dẫn theo dọc tuyến có trụ điện hoặc hệ thống cung cấp điện ngầm.
- Xác định được: Loại dây cần lắp, kiểu đ ường dây, phương pháp rải dây,
tập kết vật tư; phương pháp định ru lô theo hướng rải dây.
- Đặt cuộn dây vào trục tháo dây; tháo đầu dây ra khỏi cuộn dây; kéo đầu
dây theo tuyến.
II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN:

- Xác định được: Loại dây cần lắp, kiểu đ ường dây, phương pháp rải dây
- Cuộn dây phải quay tự do quanh trục; đầu dây kéo ra phải không rối,
không vướng.
- Kéo dây theo tuyến; không để dây chạm đất; mối buộc phải chắc chắn;
dây được đặt trên puli xà, không được chạm xà; dây dẫn được cố định chắc chắn
trên puli xà.
- Bàn giao được công việc đã thi công.
- An toàn cho người và thiết bị.
III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU:

1. Kỹ năng:
- Phân tích được bản vẽ; am hiểu các loại dây dẫn có trên thị trường; thao
tác nhanh chóng, đúng theo bản vẽ.
- Sử dụng thành thạo trang bị chuyên dùng lắp đặt đường dây
- Thực hiện các thủ tục hành chính và các qui định kỹ thuật về bàn giao công việc
2. Kiến thức:
- Lắp đặt điện; cung cấp điện, vẽ điệ n, tin học, an toàn lao động
- Anh văn: Nhận biết được các ký hiệu ghi chú bằng thuật ngữ chuy ên
ngành.
- Qui trình rải dây
IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

- Giấy bút, sổ tay ghi chép, các dụng cụ c ơ khí cầm tay.
- Trang bị chuyên dùng lắp đặt đường dây: Palăng, ròng rọc, tó, bảo hộ
lao động.
V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH ĐÁNH GIÁ K Ỹ NĂNG

Tiêu chí đánh giá
- Xác định được loại dây cần lắp.
- Xác định được kiểu đường dây cần
lắp.
- Xác định được phương pháp rải dây.
- An toàn cho người và thiết bị.

Cách thức đánh giá
- Trực quan, quan sát.
- Dụng cụ chuyên dùng lắp đặt đường
dây: Palăng, ròng rọc, tó, dụng cụ đo
kiểm.
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TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC
Tên công việc: Căng dây lấy độ võng
Mã số công việc: A7
I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC :

Căng dây lấy độ võng của hệ thống cung cấp điện:
- Đi dây của hệ thống cung cấp điện trên không.
- Đặt dây vào sứ hoặc ròng rọc; căng lại dây néo; căng dây.
- Buộc (hãm) dây vào sứ.
- Kiểm tra: Đo R cđ của tuyến dây lắp đặt, R cđ dây dẫn với cột, R tiếp địa
- Nghiệm thu/bàn giao
II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN:

- Đặt được dây vào sứ hoặc pu li; Căng lại dây néo cho đến khi cột không
còn độ nghiêng.
- Buộc (hãm) dây vào sứ chắc chắn.
- An toàn cho người và thiết bị.
- Bàn giao được công việc đã thi công.
III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU:

1. Kỹ năng:
- Sử dụng đúng các trang bị chuyên dùng lắp đặt đường dây
- Thao tác căng dây lấy độ võng nhanh, chắc chắn.
- An toàn cho người và thiết bị.
- Thực hiện các thủ tục hành chính và các qui định kỹ thuật về bàn giao
công việc.
2. Kiến thức:
- Lắp đặt điện: Qui trình lắp đặt phụ kiện đường dây.
- Cung cấp điện.
- Vẽ điện; tin học: Soạn thảo văn bản, lập bảng tính.
IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

- Các dụng cụ cơ khí cầm tay
- Trang bị chuyên dùng lắp đặt đường dây: Palăng, ròng rọc, tó, kích căng dây,
giấy bút sổ tay ghi chép
- Trang bị bảo hộ lao động.
V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH ĐÁNH GIÁ K Ỹ NĂNG

Tiêu chí đánh giá
- Đặt được dây vào sứ hoặc puli
- An toàn cho người và thiết bị.
- Căng lại dây néo cho đến khi cột
không còn độ nghiêng.

Cách thức đánh giá
- Trực quan, so sánh.
- Dụng cụ chuyên dùng lắp đặt đường dây:
Palăng, ròng rọc, tó, dụng cụ đo kiểm.
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TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC
Tên công việc: Đi dây ngầm hệ thống cung cấp điện
Mã số công việc: A8
I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC:

Đi dây ngầm hệ thống cung cấp điện :
- Xác định: Loại dây, chiều dài đường dây cần lắp.
- Đào hầm (hào) đường dây; gia cố lại hào (hầm ); phủ cát lên đáy hào;
luồn dây dẫn vào ống; rải ống.
- Đặt ống vào hào; đặt các hộp nối dây; phủ cát; phủ băng vải cao su màu;
lấp đất.
II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN:

- Xác định: Đúng loại dây, đúng chiều dài đường dây cần lắp theo yêu cầu.
- Độ sâu theo thiết kế; thành hầm phải chắc chắn, không sạt lở; cát phải
phủ đều lên đáy hào; độ dày cát tối thiểu 0,2m.
- Dây dẫn luồn trong ống phải thẳng, không xoắn vỏ đỗ; ống rải đều dọc
theo đường hào; các ống đặt vào hào không được chồng chéo lên nhau.
- An toàn cho người và thiết bị.
- Thao tác nối dây trong các hộp nối phải dễ d àng; cát phải lèn chặt ống
hoặc dây dẫn; băng phải phủ kín hào.
- Bàn giao công việc đã thi công theo đúng các thủ tục.
III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU:

1. Kỹ năng:
- Đọc được bản vẽ và am hiểu các loại dây dẫn có trên thị trường.
- Thao tác nhanh chóng, chắc chắn và sử dụng đúng dụng cụ đào đất
- An toàn điện, an toàn lao động.
- Thực hiện các thủ tục hành chính và các qui định kỹ thuật về bàn giao công việc.
2. Kiến thức:
- Anh văn: Phân tích được các ký hiệu, ghi chú bằng thuật ngữ chuyên ngành
- Lắp đặt điện: Qui trình lắp đặt đường dây điện ngầm.
- Cung cấp điện: Phân tích được các bản vẽ và sơ đồ hệ thống cung cấp điện.
- Tin học: Soạn thảo văn bản, lập bảng tính.
IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

- Bản vẽ, sổ, bút, dụng cụ đào đất…
- Trang bị bảo hộ lao động; trang bị chuyên dùng lăp đặt đường dây.
V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH ĐÁNH GIÁ K Ỹ NĂNG

Tiêu chí đánh giá
- Xác định đúng loại dây cần lắp.
- Xác định đúng chiều dài đường dây
cần lắp.
- Độ sâu theo thiết kế.
- Dây dẫn luồn trong ống phải thẳng,
không xoắn vỏ đỗ.
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Cách thức đánh giá
- Trực quan, quan sát.
- Bản vẽ, dụng cụ chuyên dùng lắp đặt
đường dây, dụng cụ kiểm tra độ xoắn
của dây.

TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC
Tên công việc: Lắp đặt thiết bị tiếp đất
Mã số công việc: A9
I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC :

Lắp đặt thiết bị tiếp đất của hệ thống cung cấp điện :
- Đào rãnh đặt thanh tiếp đất; đóng cọc tiếp đất.
- Nối dây tiếp đất vào cọc tiếp đất; lấp đất
- Kiểm tra điện trở tiếp đất; nối dây tiếp đất v ào thiết bị.
- Nghiệm thu/bàn giao
II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN:

- Đào rãnh đặt thanh tiếp đất theo bản vẽ.
- Cọc tiếp đất: Được đóng đạt độ sâu theo yêu cầu kỹ thuật; điện trở tiếp
xúc trong phạm vi cho phép; có độ chắc chắn về mặt c ơ; đất phải được lấp đầy
rãnh tiếp đất; Rtđ  4; điện trở tiếp xúc bằng không.
- An toàn cho người và thiết bị.
- Bàn giao công việc đã thi công theo đúng thủ tục.
III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU:

1. Kỹ năng:
- Sử dụng đúng dụng cụ đào đất
- Thao tác lắp đặt thiết bị tiếp đất nhanh chóng, chắc chắn.
- Thực hiện các thủ tục hành chính và các qui định kỹ thuật về bàn giao công việc.
2. Kiến thức:
- Lắp đặt điện: Qui trình lắp đặt thiết bị tiếp đất.
- Cung cấp điện, đo lường điện.
- Các khái niệm về hệ thống tiếp đất
- Các loại bản vẽ và sơ đồ hệ thống tiếp đất, phụ kiện đường dây.
- Tin học: Soạn thảo văn bản, lập bảng tính.
IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

- Soạn thảo văn bản, lập bảng tính.
- Dụng cụ đóng cọc, dụng cụ cơ khí cầm tay
- Trang bị chuyên dùng lắp đặt đường dây.
- Dụng cụ đo điện: Máy đo điện trở đất; VOM
- Giấy bút sổ tay ghi chép
V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH ĐÁNH GIÁ K Ỹ NĂNG

Tiêu chí đánh giá
- Điện trở tiếp xúc trong phạm vi cho phép.
- Đất phải được lấp đầy rãnh tiếp đất.
- Điện trở tiếp xúc bằng không.
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Cách thức đánh giá
- Trực quan, quan sát
- Dụng cụ đo điện trở tiếp đất vào thiết
bị.

TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC
Tên công việc: Lắp đặt tụ bù
Mã số công việc: A10
I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC:

Lắp đặt tụ bù của hệ thống cung cấp điện :
- Lắp đặt thiết bị tiếp đất.
- Xác định vị trí lắp tụ theo bản vẽ; ki ểm tra tụ bù.
- Lắp tụ bù; nối tụ vào mạng.
- Kiểm tra lại độ chắc chắn của tụ b ù; điện trở cách điện.
- Bàn giao.
II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN:

- Xác định chính xác vị trí lắp tụ.
- Tụ bù đạt yêu cầu kỹ thuật; lắp chính xác vị trí tụ b ù theo bản vẽ; nối tụ
vào mạng đúng qui cách theo bản vẽ nối dây; chịu đ ược các va chạm cơ học;
điện trở cách điện đảm bảo theo yêu cầu
- An toàn điện, an toàn lao động.
- Bàn giao được công việc đã thi công.
III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU:

1. Kỹ năng:
- Phân tích bản vẽ.
- Sử dụng đúng dụng cụ cơ khí cầm tay; VOM.
- Thao tác lắp đặt tụ bù nhanh chóng, chắc chắn.
- An toàn cho người và thiết bị.
- Thực hiện các thủ tục hành chính và các qui định kỹ thuật về bàn giao công việc.
2. Kiến thức:
- Lắp đặt điện: Qui trình lắp đặt tụ bù.
- Cung cấp điện: Các khái niệm về hệ thống b ù hệ số công suất, các loại
bản vẽ, sơ đồ hệ thống bù hệ số công suất.
- Đo lường điện
- Anh văn: Phân tích được các ký hiệu, ghi chú bằng thuật ngữ chuyên ngành.
- Vẽ kỹ thuật cơ khí: Các hình chiếu mặt bằng công trình và các bản vẽ lắp
- Vẽ điện: Các ký hiệu điện, các nguyên tắc vẽ sơ đồ điện, các loại sơ
đồ nguyên lý, sơ đồ vị trí, sơ đồ nối dây...
- Tin học; soạn thảo văn bản, lập bảng tính.
IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

- Bản vẽ; bút sổ tay; kìm, búa; VOM; Mêgômét; PC.
V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH ĐÁNH GIÁ K Ỹ NĂNG

Tiêu chí đánh giá
Cách thức đánh giá
- Xác định chính xác vị trí lắp tụ.
- Trực quan, quan sát, đo kiểm.
- Thiết bị máy đo VOM, đồng hồ vạn
- Tụ bù đạt yêu cầu kỹ thuật.
- Lắp chính xác vị trí tụ bù theo bản vẽ. năng.
- Điện trở cách điện đảm bảo theo yêu cầu.
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TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC
Tên công việc: Lắp đặt chống sét
Mã số công việc: A11
I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC :

Lắp đặt chống sét cho hệ thống cung cấ p điện:
- Xác định vị trí lắp chống sét; đưa phụ kiện vào vị trí lắp đặt.
- Lắp: Cột chống sét, dây chống sét, dây dẫn d òng, tiếp đất.
- Kiểm tra: Độ chắc chắn, độ tiếp đất, độ tiếp xúc
- Nghiệm thu/bàn giao.
II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN:

- Xác định chính xác vị trí lắp chống sét.
- Đưa phụ kiện vào vị trí lắp đặt; lắp đúng qui cách theo bản vẽ lắp; chịu
được các va chạm cơ học như rung, lắc.
- Điện trở tiếp đất, điện trở tiếp xúc đạt tiêu chuẩn.
- An toàn cho người và thiết bị.
- Bàn giao công việc đã thi công theo đúng thủ tục.
III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU:

1. Kỹ năng:
- Phân tích bản vẽ.
- Sử dụng đúng dụng cụ cơ khí cầm tay; VOM; Mêgômét.
- Thao tác lắp đặt chốnh sét nhanh chóng, chắc chắn.
- Thực hiện các thủ tục hành chính và các qui định kỹ thuật về bàn giao công
việc
2. Kiến thức:
- Lắp đặt điện: Qui trình lắp đặt hệ thống chống sét.
- Cung cấp điện: Các khái niệm về hệ thống chống sét v à các loại sơ đồ hệ
thống chống sét.
- Đo lường điện.
- Tin học: Soạn thảo văn bản, lập bảng tính.
IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

- Trang bị chuyên dùng lắp đặt đường dây.
- Các dụng cụ cơ khí cầm tay; VOM; PC.
V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH ĐÁNH GIÁ K Ỹ NĂNG

Tiêu chí đánh giá
- Lắp đúng qui cách theo bản vẽ lắp.
- Điện trở tiếp đất, điện trở tiếp xúc đạt
tiêu chuẩn an toàn điện

Cách thức đánh giá
- Trực quan, quan sát.
- Dụng cụ chuyên dùng lắp đặt đường
dây.
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TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC
Tên công việc: Kết nối đường dây vào trạm và tủ phân phối
Mã số công việc: A12
I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC:

Kết nối đường dây vào trạm, tủ phân phối của hệ thống cung cấp điện :
- Xác định: Đường dây cần kết nối; vị trí kết nối đ ường dây vào trạm; kết
nối đường dây vào tủ phân phối.
- Bóc cách điện dây phần đầu dây dẫn; l àm đầu cáp; ép đầu cốt cáp; lập sổ
cáp để kiểm tra.
- Kết nối dây dẫn với thanh cái; xiết các ốc h ãm.
- Kiểm tra: Lại độ chắc chắn, điện trở cách điện, điện trở tiếp xúc .
- Nghiệm thu/bàn giao.
II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN:

- Xác định được: Đường dây cần kết nối; vị trí kết nối đ ường dây vào
trạm; kết nối đường dây vào tủ phân phối.
- Chỉ bóc phần cần kết nối không gây tổn th ương cách điện phần còn lại
của dây dẫn.
- Kết nối đúng vị trí và điện trở tiếp xúc phải đạt ti êu chuẩn kỹ thuật; các
đầu dây không được sai lệch; chịu được các va chạm cơ học như rung, lắc
- Điện trở cách điện, điện trở tiếp xúc đạt ti êu chuẩn kỹ thuật.
- An toàn cho người và thiết bị.
- Bàn giao công việc đã thi công theo đúng thủ tục
III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU :

1. Kỹ năng:
- Phân tích bản vẽ.
- Thao tác kết nối nhanh chóng, chính xác.
- Sử dụng đúng dụng cụ cơ khí cầm tay; VOM; Mêgômét.
- Thực hiện các thủ tục hành chính và các qui định kỹ thuật về bàn giao công việc.
2. Kiến thức:
- Vẽ điện: Các loại sơ đồ nguyên lý và sơ đồ vị trí, sơ đồ nối dây...
- Lắp đặt điện: Qui trình lắp đặt trạm, đường dây.
- Cung cấp điện: Các loại bản vẽ; s ơ đồ hệ thống cung cấp điện
- Anh văn: Phân tích được các ký hiệu ghi chú bằng thuật ngữ chuyên ngành.
- Đo lường điện.
- Tin học: Soạn thảo văn bản, lập bảng tính.
IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

- Các dụng cụ cơ khí cầm tay; trang bị bảo hộ lao động; giấy, bút, sổ tay..
- Trang bị chuyên dùng lắp đặt đường dây; VOM; Mêgômét; PC.
V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH ĐÁNH GIÁ K Ỹ NĂNG

Tiêu chí đánh giá
Cách thức đánh giá
- Xác định chính xác đường dây cần kết nối. - Trực quan, bản vẽ, bảo hộ lao động.
- Xác định chính xác vị trí kết nối đường - Quan sát, dụng cụ chuyên dùng lắp đặt
đường dây.
dây vào trạm.
- Xác định chính xác vị trí kết nối đường
dây vào tủ phân phối
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TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC
Tên công việc: Kiểm tra, hiệu chỉnh và vận hành thử
Mã số công viêc: A13
I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC :

Kiểm tra, hiệu chỉnh và vận hành thử hệ thống cung cấp điện:
- Kiểm tra: Cách điện, tiếp đất của toàn bộ hệ thống, tổng kiểm tra hệ thống.
- Đóng điện nguồn và lần lượt đóng các phụ tải, treo biển an to àn.
- Kiểm tra: Điện áp đầu và cuối đường dây; dòng điện rò; độ phát nóng.
- Ngắt điện nguồn.
- Nghiệm thu/bàn giao.
II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN:

- Độ cách điện đạt tiêu chuẩn kỹ thuật Rtđ  10.
- Điện áp: Đầu đường dây bằng với điện áp nguồn; sụt áp cuối đ ường dây
không quá 2,5% U nguồn
- Dòng điện rò đo được phải nhỏ hơn mức tác động của thiết bị chống r ò.
- Phát nóng của đường dây phải nằm trong giới hạn cho phép .
- Điện áp trên đường dây bằng không.
- An toàn điện, an toàn lao động.
- Bàn giao được công việc đã thi công.
III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU:

1. Kỹ năng:
- Sử dụng đúng dụng cụ VOM, Mêgômét.
- Thao tác kiểm tra hiệu chỉnh nhanh chóng, chắc chắn.
- An toàn cho người và thiết bị.
- Thực hiện các thủ tục hành chính và các qui định kỹ thuật về bàn giao công việc.
2. Kiến thức:
- Cung cấp điện.
- Đo lường điện: Đo điện trở tiếp đất.
- Khí cụ điện; tin học: Soạn thảo văn bản, lập bảng tín h.
IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

- Dụng cụ đo cách điện; VOM; nhiệt kế; PC.
- Giấy bút sổ tay ghi chép.
V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH ĐÁNH GIÁ K Ỹ NĂNG

Tiêu chí đánh giá
- Độ cách điện đạt tiêu chuẩn kỹ thuật
- Điện áp đầu đường dây bằng với điện
áp nguồn.
- Dòng điện rò đo được phải nhỏ hơn
mức tác động của thiết bị chống r ò.

Cách thức đánh giá
- Trực quan, quan sát.
- Dụng cụ chuyên dùng, độ sụt áp cuối
đường dây không quá 2,5% U nguồn .
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TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC
Tên công việc: Phân tích bản vẽ
Mã số công việc: B1
I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC :

Phân tích bản vẽ của tủ phân phối hệ thống cung cấp điện :
- Nhận các bản vẽ.
- Phân tích: Bản vẽ mặt bằng; bản vẽ vị trí; bản vẽ đ ơn tuyến; bản vẽ nối
dây; bản vẽ lắp; bảng kê vật tư; bảng kê thiết bị.
- Dự kiến và quyết định phương án thi công.
- Bàn giao kết quả công việc.
II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN:

- Xác định đúng: Các bản vẽ mặt bằng; vị trí; đ ơn tuyến cần cho lắp đặt.
- Đối chiếu chủng loại và số lượng thiết bị, vật tư với các bản vẽ.
- Đưa ra phương án hợp lý nhất.
- Bàn giao kết quả công việc đúng yêu cầu, đúng thủ tục.
III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU :

1. Kỹ năng:
- Kỹ năng: Kiểm tra và phân loại bản vẽ.
- Nhận biết chính xác: Các ký hiệu điện, ký hiệu mặt bằng, ký hiệu c ơ khí.
- Phân tích: Đúng, chính xác các mạch điện; các dữ liệu thống k ê
- Vẽ đúng các loại bản vẽ điện.
- Kỹ năng phân tích vấn đề.
- Thực hiện các thủ tục hành chính và các qui định kỹ thuật về bàn giao công việc.
2. Kiến thức:
- Vẽ điện: Các loại sơ đồ nguyên lý, sơ đồ vị trí, sơ đồ nối dây...
- Cung cấp điện: Các loại bản vẽ, sơ đồ hệ thống cung cấp điện.
- Anh văn: Phân tích được ký hiệu và ghi chú bằng thuật ngữ chuyên ngành.
- Khí cụ điện: Chủng loại, tính năng, h ình dáng khí cụ điện...
- Các phụ kiện; vật tư của đường dây cung cấp điện.
- Tin học: Soạn thảo văn bản, lập bảng tính.
IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC
- Các bản vẽ liên quan; giấy, bút,sổ tay ghi chép

- Các tài liệu liên quan đến công trình thi công lắp đặt hệ thông cung cấp điện
V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH ĐÁNH GIÁ K Ỹ NĂNG
Tiêu chí đánh giá
Cách thức đánh giá
- Xác định đúng các bản vẽ mặt bằng
- Trực quan, quan sát.
cần cho lắp đặt.
- Bản vẽ đi kèm.
- Xác định đúng các bản vẽ vị trí cần
cho lắp đặt.
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TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆ C
Tên công việc: Nhận thiết bị vật tư
Mã số công viêc: B2
I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC :
Nhận thiết bị vật tư để lắp đặt tủ điện phân phối:
- Nhận bảng kê; kiểm tra số lượng thiết bị, vật tư.
- Kiểm tra đúng chủng loại thiết bị, vật t ư
- Tập kết thiết bị, vật tư đến đúng địa điểm.
- Bàn giao.
II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN:

- Nhận đúng bảng kê thiết bị vật tư
- Kiểm tra chính xác được số lượng thiết bị, vật tư; tập kết được thiết bị,
vật tư đến đúng địa điểm; đủ thủ tục b àn giao.
III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU:

1. Kỹ năng:
- Phân tích chính xác các dữ liệu thống kê.
- Nhận biết: Nhanh chóng, đúng và xác định được chất lượng của các khí
cụ điện; vật tư, thiết bị điện
- Thực hiện các thủ tục hành chính và các qui định kỹ thuật về bàn giao công
việc.
2. Kiến thức:
- Khí cụ điện: Hình dáng, chủng loại, tính năng khí cụ điện trong tủ phân
phối.
- Anh văn: Phân tích được các ký hiệu, ghi chú bằng thuật ngữ chuy ên
ngành.
- Lắp đặt điện; tin học: Soạn thảo văn bản, lập bảng tính.
IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

- Giấy, bút, sổ tay ghi chép.
V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH ĐÁNH GIÁ K Ỹ NĂNG

Tiêu chí đánh giá
- Kiểm tra chính xác được số lượng
thiết bị, vật tư
- Xác định đúng các bản vẽ nối dây cần
cho lắp đặt.
- Đối chiếu chủng loại, số lượng thiết bị
với các bản vẽ
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Cách thức đánh giá
- Trực quan, quan sát.
- Bản vẽ, bảng kê đi kèm.

TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC
Tên công việc: Lắp thanh cái trong tủ điện
Mã số công việc: B3
I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC :
Lắp đặt thanh cái trong tủ điện phân phối:
- Kiểm tra tủ xác định vị trí đặt thanh cái theo bản vẽ; vạch dấu; khoan lỗ;
kiểm tra khí cụ trước khi lắp.
- Đặt cách điện thực hiện công tác làm đầu thanh cái; đưa thanh cái vào vị
trí; xiết các ốc hãm.
- Kiểm tra độ chắc chắn và kiểm tra cách điện.
- Nghiệm thu/bàn giao.
II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN:

- Xác định đúng: Chủng loại, chất lượng của tủ phù hợp với yêu cầu kỹ thuật.
- Xác định đúng vị trí đặt thanh cái v à vạch dấu chính xác vị trí cần lắp.
- Khoan lỗ chính xác vị trí cần lắp; đặt cách điện đúng vị trí v à qui cách;
đưa thanh cái vào vị trí an toàn và chính xác; ốc hãm được siết chắc chắn; chịu
đựng được các va chạm cơ học; cách điện phải đạt yêu cầu kỹ thuật.
- An toàn cho người và thiết bị.
- Bàn giao đúng các thủ tục theo yêu cầu công việc.
III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU:

1. Kỹ năng:
- Thao tác lắp thanh cái và đọc bản vẽ đúng.
- Sử dụng được các loại máy khoan điện và dụng cụ đo đúng yêu cầu.
- Thực hiện đúng các thủ tục hành chính và các qui định kỹ thuật về bàn
giao công việc.
2. Kiến thức:
- Vẽ kỹ thuật cơ khí: Các bản vẽ lắp.
- Cung cấp điện; kỹ thuật nguội; đo lường điện.
- Lắp đặt điện: Qui trình lắp đặt tủ điện phân phối.
- Anh văn: Phân tích được các ký hiệu, ghi chú bằng thuật ngữ chuy ên
ngành.
- Vẽ điện: Các khái niệm về hệ thống tủ.
- Tin học: Soạn thảo văn bản, lập bảng tính.
IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

- Dụng cụ cơ khí cầm tay: Kìm, búa, giũa, khoan điện cl ê, mỏ lết; VOM;
Mêgômét; giấy, bút, sổ tay ghi chép.
V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH ĐÁNH GIÁ K Ỹ NĂNG

Tiêu chí đánh giá
- Xác định đúng vị trí đặt thanh cái.
- Khoan lỗ chính xác vị trí cần lắp.
- Đặt cách điện đúng vị trí và đúng qui cách.
- Đưa thanh cái vào vị trí an toàn và chính
xác.
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Cách thức đánh giá
- Trực quan, quan sát.
- Bản vẽ đi kèm, dụng cụ vạch dấu, dụng
cụ kiểm tra chuyên dùng.

TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC
Tên công việc: Lắp đặt khí cụ điện đóng cắt
Mã số công việc: B4
I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC :
Lắp đặt khí cụ điện đóng cắt trong tủ điện phân phối :
- Xác định: Vị trí cần lắp và vạch dấu.
- Khoan lỗ, kiểm tra khớ cụ trước khi lắp; lắp thiết bị đóng cắt điện; lắp
thiết bị chống rò.
- Kiểm tra độ chắc chắn và cách điện với tủ.
- Nghiệm thu/bàn giao
II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN:

- Xác định chính xác: Vị trí cần lắp và vạch dấu chính xác.
- Khoan lỗ chính xác vị trí cần lắp ; lắp thiết bị đóng cắt đúng vị trí v à
đúng qui cách; chịu đựng được các chấn động cơ học; cách điện phải đạt yêu
cầu kỹ thuật.
- An toàn cho người và thiết bị.
- Đúng và đủ thủ tục bàn giao.
III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU:

1. Kỹ năng:
- Phân tích bản vẽ và sử dụng dụng cụ đúng.
- Thực hiện các thủ tục hành chính và các qui định kỹ thuật về bàn giao công việc.
2. Kiến thức:
- Vẽ kỹ thuật cơ khí: Các bản vẽ lắp
- Vẽ điện.
- Cung cấp điện: Các loại bản vẽ, sơ đồ hệ thống cung cấp điện.
- Khí cụ điện: Chủng loại, tính năng, hình dáng các khí cụ điện đóng cắt.
- Lắp đặt điện: Qui trình lắp đặt tủ điện phân phối.
- Tin học: Soạn thảo văn bản, lập bảng tính.
IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

- Dụng cụ cơ khí cầm tay; mêgômét; PC; bản vẽ, giấy, bút sổ tay.
V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH ĐÁNH GIÁ K Ỹ NĂNG

Tiêu chí đánh giá
- Xác định chính xác vị trí cần lắp.
- Vạch dấu chính xác vị trí cần lắp
- Lắp thiết bị đóng cắt đúng vị trí v à
đúng qui cách.

Cách thức đánh giá
- Trực quan, quan sát.
- Dụng cụ chuyên dùng.
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TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC
Tên công việc: Lắp đặt khí cụ điện bảo vệ
Mã số công việc: B5
I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC :
Lắp đặt khí cụ điện bảo vệ trong tủ điện phân phối :
- Xác định vị trí cần lắp; vạch dấu; khoan lỗ; kiểm tra kh í cụ trước khi lắp
- Lắp: Cầu chì; rơle nhiệt; rơle dòng điện; rơle điện áp.
- Kiểm tra: Độ chắc chắn và cách điện với tủ.
- Nghiệm thu/bàn giao
II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN:

- Xác định chính xác vị trí và vạch dấu; khoan lỗ chính xác vị trí cần lắp
- Lắp: Cầu chì; rơle nhiệt đúng vị trí và đúng qui cách.
- Lắp: Rơle nhiệt; rơle dòng điện; rơle điện áp đúng vị trí và đúng qui cách.
- Chịu được các va chạm cơ học; điện trở cách điện phải đạt yêu cầu.
- An toàn cho người và thiết bị.
- Bàn giao và nghiệm thu đúng thủ tục
III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU:

1. Kỹ năng:
- Phân tích bản vẽ và sử dụng dụng cụ đúng yêu cầu.
- Thực hiện các thủ tục hành chính và các qui định kỹ thuật về bàn giao công việc.
2. Kiến thức:
- Vẽ kỹ thuật cơ khí: Các bản vẽ lắp
- Vẽ điện: Sơ đồ vị trí và sơ đồ nối dây...
- Khí cụ điện.
- Lắp đặt điện: Qui trình lắp đặt tủ điện phân phối.
- Đo lường điện.
- Tin học: Soạn thảo văn bản, lập bảng tính.
IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

- VOM; mêgômét; dụng cụ cơ khí cầm tay; bút; sổ ghi chép
V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH ĐÁNH GIÁ K Ỹ NĂNG

Tiêu chí đánh giá
- Xác định chính xác vị trí cần lắp.
- Lắp đạt các loại các rơle đúng vị trí và
đúng qui cách.
- Điện trở cách điện phải đạt yêu cầu kỹ
thuật.
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Cách thức đánh giá
- Trực quan, quan sát.
- VOM; mêgômét.

TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC
Tên công việc: Lắp đặt thiết bị đo lường điện hai cực
Mã số công việc: B6
I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC:

Lắp đặt thiết bị đo lường điện hai cực trong tủ điện phân phối:
- Xác định vị trí cần lắp; vạch dấu; khoan lỗ; kiểm tra khí cụ.
- Lắp: Vônkế; Ampekế; tần số kế; biến d òng.
- Kiểm tra: Độ chắc chắn và cách điện với tủ.
- Nghiệm thu/bàn giao.
II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN:

- Xác định chính xác vị trí; vạch dấu; khoan lỗ chính xác vị trí cần lắp.
- Lắp: Vônkế; Ampekế; tần số kế; biến d òng đúng vị trí và đúng qui cách;
chịu đựng được các chấn động cơ học điện trở cách điện phải đạt yêu cầu kỹ thuật.
- An toàn cho người và thiết bị.
- Bàn giao và nghiệm thu đúng thủ tục .
III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU:

1. Kỹ năng:
- Phân tích bản vẽ và sử dụng dụng cụ đúng yêu cầu.
- Thực hiện các thủ tục hành chính và qui định kỹ thuật về bàn giao công việc.
2. Kiến thức:
- Vẽ kỹ thuật cơ khí: Các bản vẽ lắp
- Vẽ điện: Ký hiệu các loại sơ đồ nguyên lý, sơ đồ vị trí, sơ đồ nối dây...
- Cung cấp điện: Các khái niệm
- Lắp đặt điện.
- Anh văn: Phân tích được ký hiệu, ghi chú bằng thuật ngữ chuyên ngành.
- Kỹ thuật nguội; đo lường điện; tin học văn phòng
- Thủ tục hành chính và các qui định kỹ thuật về bàn giao công trình
IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

- Dụng cụ cơ khí cầm tay: kìm, búa, khoan điện; mêgômét; bút; sổ ghi
chép; bản vẽ.
V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH ĐÁNH GIÁ K Ỹ NĂNG

Tiêu chí đánh giá
- Lắp đặt các thiết bị đo đúng vị trí và
đúng qui cách.
- Điện trở cách điện phải đạt yêu cầu kỹ
thuật.
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Cách thức đánh giá
- Trực quan, quan sát.
- Dụng cụ đo Mêgômét.

TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC
Tên công việc: Lắp đặt thiết bị đo lường điện bốn cực
Mã số công việc: B7
I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC :
Lắp đặt thiết bị đo lường điện bốn cực cho tủ điện phân phối :
- Xác định vị trí cần lắp; vạch dấu; khoan lỗ, kiểm tra kh í cụ trước khi lắp
- Lắp: Điện năng kế; oát kế; cos  kế.
- Kiểm tra: Độ chắc chắn và cách điện với tủ.
- Nghiệm thu - bàn giao
II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN:

- Xác định và vạch dấu chính xác vị trí cần lắp
- Khoan lỗ chính xác vị trí cần lắp.
- Lắp: Điện năng kế; oát kế đúng vị trí v à đúng qui cách.
- An toàn cho người và thiết bị.
III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU :

1. Kỹ năng:
- Phân tích bản vẽ và sử dụng dụng cụ đúng yêu cầu.
- Thực hiện các thủ tục hành chính và các qui định kỹ thuật về bàn giao công việc
2. Kiến thức:
- Vẽ kỹ thuật cơ khí: Các bản vẽ lắp
- Vẽ điện: Các ký hiệu điện, các loại sơ đồ nguyên lý, sơ đồ vị trí, sơ đồ nối dây.
- Lắp đặt điện; tin học văn phòng
- Thủ tục hành chính và các qui định kỹ thuật về bàn giao công trình
IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

- Dụng cụ cơ khí cầm tay: Kìm, búa, clê, mỏ lết; mêgômét; bút, sổ ghi chép
V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

Tiêu chí đánh giá
- Xác định chính xác vị trí cần lắp.
- Lắp điện năng kế đúng vị trí và đúng
qui cách.
- Lắp oát kế đúng vị trí và đúng qui
cách.

Cách thức đánh giá
- Trực quan, quan sát.
- Bản vẽ bố trí thiết bị, thước, nivô.
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TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC
Tên công việc: Kết nối các khí cụ điện
Mã số công việc: B8
I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC:

Kết nối các khí cụ điện/thiết bị điện gia dụng trong tủ điện phân phối :
- Xác định loại dây dẫn và khoảng cách cần kết nối.
- Cắt dây; uốn dây; đặt đầu dây vào cực đầu nối, làm đầu cáp; xiết ốc hãm
hoặc bắt vít chặt; kiểm tra độ chắc chắn; kiểm tra cách điện với tủ.
- Nghiệm thu/bàn giao.
II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN:

- Đo điện áp trên các cực của cùng một thiết bị/khí cụ điện bằng 0.
- Đo điện áp giữa các cực của thiết bị/khí cụ và đất phải bằng 0.
- An toàn cho người và thiết bị.
- Điện trở cách điện tối thiểu là 0,5M.
III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU :

1. Kỹ năng:
- Quan sát; phân tích bản vẽ và sử dụng dụng cụ đúng yêu cầu.
- Thực hiện các thủ tục hành chính và các qui định kỹ thuật về bàn giao công việc.
2. Kiến thức:
- Vẽ điện: Các ký hiệu điện, các loại sơ đồ nguyên lý, sơ đồ vị trí, sơ đồ nối dây
- Cung cấp điện: Các khái niệm về hệ thống tủ phân phối, các loại bản
vẽ, sơ đồ hệ thống cung cấp điện.
- Lắp đặt điện: Qui trình lắp đặt tủ điện phân phối.
- Anh văn: Phân tích được các ký hiệu, ghi chú bằng thuật ngữ chuy ên
ngành.
- Tin học văn phòng
- Thủ tục hành chính và các qui định về bàn giao.
IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆ N CÔNG VIỆC

- Dụng cụ nẹp, bó dây; VOM; mêgômét; dụng cụ cơ khí cầm tay, bút,
sổ ghi chép
V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH ĐÁNH GIÁ K Ỹ NĂNG

Tiêu chí đánh giá
- Uốn dây chính xác theo đường đi của dây.
- Dây dẫn phải cố định lại thành bó, chắc
chắn.
- Điện trở cách điện phải đạt yêu cầu kỹ
thuật.

31

Cách thức đánh giá
- Trực quan, quan sát.
- Thước đo các loại, dụng cụ đo
VOM; mêgômét.

TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC
Tên công việc: Kiểm tra nguội và hiệu chỉnh tủ điện phân phối
Mã số công việc: B9
I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC :
Kiểm tra và hiệu chỉnh thông số của tủ điện phân phối khi không có điện:
- Xác định tủ điện không có điện áp.
- Kiểm tra: Thông mạch giữa các dây nối kết; cách điện giữa các khí
cụ/thiết bị với nhau và với vỏ; độ chắc chắn của các thiết bị, khí cụ điện v ới tủ
- Nghiệm thu/bàn giao
II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN:

- Xác định tủ điện không có điện áp.
- Kiểm tra thông mạch giữa các dây nối kết; cách điện giữa các khí
cụ/thiết bị với nhau và với vỏ; độ chắc chắn của các thiết bị, khí cụ điện với tủ
- Nghiệm thu/bàn giao
III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU:

1. Kỹ năng:
- Quan sát; phân tích bản vẽ và sử dụng dụng cụ đúng yêu cầu.
- Thực hiện các thủ tục hành chính và các qui định kỹ thuật về bàn giao công việc
2. Kiến thức:
- Cung cấp điện.
- Các khái niệm về hệ thống tủ phân phối; các loại bản vẽ, s ơ đồ hệ thống
cung cấp điện.
- Đo lường điện, đo điện trở cách điện.
- Lắp đặt điện: Qui trình lắp đặt tủ điện phân phối.
- Tin học văn phòng
- Thủ tục hành chính và các qui định kỹ thuật về bàn giao công trình
IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

- VOM; mêgômét; bút; sổ ghi chép
V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH ĐÁNH GIÁ K Ỹ NĂNG

Tiêu chí đánh giá
Cách thức đánh giá
- Kiểm tra thông mạch giữa các dây nối kết. - Trực quan, quan sát.
- Kiểm tra cách điện giữa các khí cụ/thiết bị - VOM; Mêgômét; Dụng cụ tháo
với nhau và với vỏ.
lắp cơ khí.
- Kiểm tra độ chắc chắn của các thiết bị,
khí cụ điện với tủ.
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TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC
Tên công việc: Kiểm tra nóng tủ điện phân phối
Mã số công việc: B10
I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC:

Kiểm tra các thông số của tủ điện phân phối khi có điện :
- Kết nối tủ điện vào nguồn
- Đóng điện nguồn; đóng phụ tải
- Kiểm tra: Thông số điện áp; dòng điện; dòng điện rò; tần số; độ phát nóng
- Nghiệm thu/bàn giao
II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN:

- Điện áp đo được ở thiết bị phải đạt tiêu chuẩn kỹ thuật.
- Dòng điện đo được ở thiết bị phải đạt tiêu chuẩn kỹ thuật và dòng điện
rò ở thiết bị phải nhỏ hơn dòng tác động của thiết bị chống rò.
- Tần số chỉ thị bằng với tần số nguồn.
- Bàn giao kết quả công việc theo đúng thủ tục.
- An toàn cho người và thiết bị.
III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU :

1. Kỹ năng:
- Quan sát; phân tích bản vẽ; sử dụng dụng cụ đúng yêu cầu.
- Thực hiện các thủ tục hành chính và các qui định kỹ thuật về bàn giao công việc.
2. Kiến thức:
- Cung cấp điện; đo lường điện: đo điện áp.
- Các khái niệm về hệ thống tủ phân phối v à các loại bản vẽ, sơ đồ hệ
thống cung cấp điện.
- Lắp đặt điện: Qui trình lắp đặt tủ điện phân phối.
- Truyền động điện 1; Truyền động điện 2
- Anh văn: Phân tích được ký hiệu, ghi chú bằng thuật ngữ chuyên ngành.
- Tin học văn phòng
- Thủ tục hành chính và các qui định kỹ thuật về bàn giao công trình
IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

- Dụng cụ cơ khí cầm tay: kìm, búa...; VOM; tần số kế; bút; sổ ghi chép
V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH ĐÁNH GIÁ K Ỹ NĂNG

Tiêu chí đánh giá
Cách thức đánh giá
- Điện áp đo được ở thiết bị phải đạt tiêu - Trực quan, quan sát.
chuẩn kỹ thuật.
- VOM; Mêgômét.
- Dòng điện đo được ở thiết bị phải đạt
tiêu chuẩn kỹ thuật.
- Dòng điện rò ở thiết bị phải nhỏ hơn
dòng tác động của thiết bị chống rò.
- Tần số chỉ thị bằng với tần số nguồn.
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TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC
Tên công việc: Phân tích bản vẽ
Mã số công việc: C1
I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC:

Phân tích bản vẽ để lắp đặt mạng điện chiếu sáng:
- Xác định sơ đồ với vị trí thực tế lắp đặt khí cụ v à thiết bị điện của mạng
điện chiếu sáng.
- Phân tích: Bản vẽ vị trí đặt thiết bị chiếu sáng, bảng điều khiển ; sơ đồ bố
trí khí cụ điện; bản vẽ các đầu nối.
II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN:

- Nhận biết đúng các ký hiệu trong bản vẽ.
- Xác định đúng: Vị trí lắp đặt của thiết bị chiếu sáng ; bảng điều khiển.
- Giải thích được hoạt động của mạng điện chiếu sáng.
- Xác định chính xác vị trí số lượng, thiết bị và khí cụ điện cần thiết phải
lắp đặt trên bảng điều khiển
- Đề ra phương án thi công hợp lý nhất.
- Xác định được các đầu nối liên quan giữa bảng điều khiển, dây dẫn v à
thiết bị chiếu sáng.
III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU:

1. Kỹ năng:
- Nhận biết nhanh, phân tích đúng các loại sơ đồ điện.
2. Kiến thức:
- Vẽ điện: Tiêu chuẩn, ký hiệu
- Khí cụ điện: Ký hiệu, cấu tạo, nguyên lý
- Cung cấp điện: Các sơ đồ mạch điện chiếu sáng.
IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

- Bút, sổ tay tra cứu và ghi chép
V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH ĐÁNH GIÁ K Ỹ NĂNG

Tiêu chí đánh giá
Cách thức đánh giá
- Xác định chính xác số lượng, thiết bị - Trực quan, so sánh
và khí cụ điện cần thiết phải lắp đặt
- Bảng kê thiết bị, bản vẽ, sơ đồ, trình
- Xác định chính xác phương án đi dây. bày.
- Xác định được các đầu nối li ên quan
giữa bảng điều khiển, dây dẫn v à thiết
bị chiếu sáng.
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TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC
Tên công việc: Khảo sát hiện trường
Mã số công việc: C2
I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC:

Khảo sát hiện trường để lắp đặt mạng điện chiếu sáng:
- Xác định vị trí lắp đặt các thiết bị tiêu thụ, bảng điều khiển và dây dẫn
- Xem xét tổng thể mặt bằng; xem xét hệ thống điện chính
- Kiểm tra vị trí lắp thiết bị chiếu sáng, v à bảng điều khiển
II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN:

- Xác định đúng mặt bằng cần lắp đặt.
- Hệ thống điện chính gần mặt bằng cần lắp đặt.
- Xác định đúng vị trí thiết bị, bảng điều khiển v à dây dẫn trong bản thiết
kế phù hợp với mặt bằng thực tế.
III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU:

1. Kỹ năng:
- Xác định nhanh, đúng mặt bằng thi công.
- Phân tích đúng sơ đồ lắp đặt và hiện trường.
2. Kiến thức:
- Vẽ cơ khí: Tiêu chuẩn, ký hiệu mặt bằng.
- TC và QLSX
- Vẽ điện: Tiêu chuẩn, ký hiệu
- Cung cấp điện: Các khái niệm về hệ thống cung cấp điện, các loại bản
vẽ, sơ đồ
IV.CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC
- Bản vẽ thiết kế.

- Bút, sổ tay tra cứu và ghi chép
V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH ĐÁNH GIÁ K Ỹ NĂNG

Tiêu chí đánh giá
- Xác định đúng mặt bằng cần lắp đặt.
- Hệ thống điện chính gần mặt bằng
cần lắp đặt.
- Xác định đúng vị trí thiết bị, bảng
điều khiển và dây dẫn trong bản thiết
kế phù hợp với mặt bằng thực tế.

Cách thức đánh giá
- Quan sát xem xét sơ đồ mặt bằng,
bản vẽ thiết kế.
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TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC
Tên công việc: Nhận vật tư
Mã số công việc: C3
I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC :

Nhận đúng vật tư để lắp đặt mạng điện chiếu sáng:
- Lập được danh mục, lấy đúng, lấy đủ vật tư
- Lập bảng kê thiết bị vật tư
- Nhận các thiết bị, vật tư
II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN:

- Kiểm tra các thiết bị, vật tư
- Bảng kê phải ghi đủ số lượng và đúng chủng loại vật tư, thiết bị theo yêu
cầu kỹ thuật
- Nhận đúng chủng loại, nhận đủ số l ượng vật tư.
- An toàn lao động, an toàn điện.
- Các thiết bị, khí cụ điện hoạt động tốt, phải có điện trở cách điện đạt y êu
cầu Rcđ > 4M.
III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU:

1. Kỹ năng:
Am hiểu các loại thiết bị vật tư ngành điện.
2. Kiến thức:
- Khí cụ điện: Tiêu chuẩn, cấu tạo, đặc tính kỹ thuật, ký hiệu, thông số kỹ
thuật
- Đo lường điện: Đo điện trở dẫn điện, đo điện trở cách điện
- An toàn lao động.
IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

- Bản vẽ thiết kế
- Bộ đồ nghề tháo lắp điện.
- VOM/DVOM.
- Mêgômkế.
V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH ĐÁNH GIÁ K Ỹ NĂNG

Tiêu chí đánh giá
- Nhận đúng chủng loại.Nhận đủ số
lượng vật tư.
- Các thiết bị, khí cụ điện hoạt động
tốt.
- Các khí cụ điện phải có điện trở cách
điện đạt yêu cầu

Cách thức đánh giá
- Quan sát, so sánh;
- Bảng kê thiết bị, sử dụng thiết bị đo,
kiểm tra.

36

TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC
Tên công việc: Đi dây trong ống nổi
Mã số công việc: C4
I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC:

Lắp đặt mạng điện chiếu sáng bằng cách đi dây trong ống nổi :
- Đi dây trong ống nổi mạng điện chiếu sáng
- Chuẩn bị dây dẫn ống và phụ kiện.
- Xác định vị trí gắn ống; cắt ống, luồn dây vào ống
- Đo kiểm không điện (đo nguội).
II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN:

- Đủ số lượng, đúng kích thước, đúng chủng loại theo thiết kế.
- Đúng theo yêu cầu của sơ đồ đi dây.
- Dây không bị trầy xước, cách điện tốt với ống, đúng vị trí.
- Chắc chắn, không rung, lắc dao động.
- Đúng theo yêu cầu của bản vẽ.
- An toàn lao động
III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU:

1. Kỹ năng:
- Nhận biết rõ các chủng loại ống, dây dẫn trên thị trường.
- Quan sát, nhận định
- Sử dụng dụng cụ cắt ống
- Luồn dây vào ống
- Gắn ống
- Đo kiểm thành thạo các thông số điện
2. Kiến thức:
- Vật liệu điện: Các loại vật liệu cách điện.
- Vẽ điện: Tiêu chuẩn, ký hiệu, số lượng.
- Phương pháp đi dây trong ống
- Lắp đặt điện: Phương pháp lắp đặt ống
- An toàn lao động
- Đo lường điện: Đo điện trở dẫn điện, đo điện trở cách điện
IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

- Bản vẽ thiết kế.
- Bảng kê các vật liệu, thiết bị.
- Dụng cụ cắt ống, dây móc kéo dây
- Bộ đồ nghề tháo lắp cơ khí.
- VOM, máy đo chuyên dùng.
- Công cụ hổ trợ khác.
V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH ĐÁNH GIÁ K Ỹ NĂNG

Tiêu chí đánh giá
- Đúng theo yêu cầu của sơ đồ đi dây
- Đủ số lượng, đúng kích thước.
- Dây không bị trầy xước, cách điện tốt
với ống.

Cách thức đánh giá
- Quan sát, xem xét.
- Bản vẽ thiết kế, bảng kê các vật liệu,
thiết bị, dụng cụ chuyên dùng.
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TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC
Tên công việc: Đi dây ngầm mạng điện chiếu sáng
Mã số công việc: C5
I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC:

Đi dây ngầm trong mạng điện chiếu sáng :
- Chuẩn bị hộp nối dây và dây dẫn.
- Xác định vị trí gắn các hộp và vị trí đặt ống.
- Cắt ống; luồn dây vào ống
- Chôn ống vào tường; lắp các hộp nối dây
- Nối các dây dẫn tại hộp nối
- Đo kiểm không điện (đo nguội).
II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN:

- Đủ số lượng, đúng chủng loại theo thiết kế
- Đúng theo yêu cầu của sơ đồ đi dây, bản vẽ
- Đúng kích thước, đúng vị trí
- Dây không bị trầy xước, cách điện tốt với ống; không có vật cản trong ống
- Chắc chắn không rung, lắc dao động, tiếp xúc tốt
- Các đầu dây được xác định chính xác
- Từng dây dẫn thông mạch, giữa các dây dẫn với nhau v à giữa dây dẫn
với ống phải cách điện tốt
- An toàn lao động
III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU:

1. Kỹ năng:
- Nhận biết đúng các chủng loại vật tư điện có trên thị trường
- Xác định nhanh chóng các vị trí đặt hộp v à ống
- Sử dụng thuần thục các dụng cụ trong việc luồn dây v ào ống
- Đo kiểm đúng các thông số điện
2. Kiến thức:
- Lắp đặt điện: Phương pháp lắp đặt hộp nối dây và ống đi dây
- Vẽ điện: Tiêu chuẩn, ký hiệu, sơ đồ
- Phương pháp lắp đặt hộp nối dây, nối dây v à chôn ống vào tường
- Đo lường điện; an toàn lao động và an toàn điện
IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

- Bản vẽ thiết kế; bảng kê các thiết bị.
- Dụng cụ cắt ống; dây móc kéo dây dẫn
- Dụng cụ và vật liệu trát tường
- Bộ đồ nghề tháo lắp, máy đo chuyên dùng
V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH ĐÁNH GIÁ K Ỹ NĂNG

Tiêu chí đánh giá
- Xác định nhanh chóng, chính xác các
vị trí đặt hộp và ống
- Thành thạo trong việc luồn dây vào ống
- Đo kiểm chính xác các thông số điện
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Cách thức đánh giá
- So sánh, quan sát;
- Bản vẽ thiết kế, bảng kê các thiết bị,
dây móc kéo dây dẫn, đồng hồ đo
kiểm, công cụ hỗ trợ khác.

TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC
Tên công việc: Lắp bảng hoặc tủ điều khiển chiếu sáng
Mã số công việc: C6
I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC:

Lắp bảng điện, tủ điều khiển trong mạng điện chiếu sáng :
- Lắp đặt khí cụ điện đóng cắt mạng chiếu sáng trong tủ điện.
- Kiểm tra tổng quát các khí cụ điện.
- Lấy dấu vị trí lắp đặt các khí cụ điện; k hoan lỗ các vị trí lắp khí cụ điện.
- Lắp đặt: Khí cụ điện vào tủ; các kẹp nối dây.
- Kết nối khí cụ điện theo sơ đồ.
- Kiểm tra nguội; Định vị tủ điện.
II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN:

- Đủ số lượng, đúng chủng loại, thiết kế, kích thước
- Chính xác tại vị trí đã vạch dấu.
- Chắc chắn: Không rung lắc dao động; đảm bảo độ bền cơ học.
- Cách điện giữa các cầu nối dây của kẹ p với tủ điện đạt tiêu chuẩn kỹ thuật.
- Chắc chắn, đảm bảo độ bền c ơ học.
- Độ cách điện giữa tủ và khí cụ điện đạt tiêu chuẩn kỹ thuật.
- Các đầu nối không liên hệ nhau về điện có độ cách điện đạt tiêu chuẩn kỹ thuật.
- Dây dẫn và khí cụ điện tiếp xúc tốt (R TX không đáng kể).
- Không có hiện tượng hở mạch, chạm vỏ, ngắn mạch...
- Điện trở tiếp xúc và điện trở cách điện của các phần tử đạt tiêu chuẩn kỹ thuật.
III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU:

1. Kỹ năng:
- Sử dụng được các loại máy đo kiểm và dụng cụ cầm tay.
- Thuần thục: Các kỹ năng tháo lắp; thao tác c ơ khí; các nguyên tắc tháo
mạch điện.
2. Kiến thức:
- Vật liệu điện: Các loại vật liệu các h điện, dẫn điện dùng trong khí cụ
điện. Đo lường điện: Phương pháp đo thông mạch, chạm vỏ.
- Kỹ thuật nguội: Phương pháp vạch dấu, sử dụng dụng cụ vạch dấu
- Vẽ kỹ thuật cơ khí: Đọc các loại bản vẽ hình chiếu, hình cắt, vị trí, tính
năng các loại dụng cụ cơ khí.
- Phương pháp lắp đặt các loại đầu nối dây; an toàn điện.
IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

- Bản vẽ thiết kế.
- Dụng cụ tháo lắp, các máy đo chuyên dùng; công cụ hỗ trợ cần thiết.
V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH ĐÁNH GIÁ K Ỹ NĂNG

Tiêu chí đánh giá
- Cách điện giữa các cầu nối dây của
kẹp với tủ điện đạt tiêu chuẩn kỹ thuật.
- Đúng theo yêu cầu của sơ đồ đi dây
- Các đầu nối không liên hệ nhau về điện
có độ cách điện đạt tiêu chuẩn kỹ thuật.

Cách thức đánh giá
- Trực quan, so sánh;
- Bộ đồ nghề tháo lắp của thợ điện, các
máy đo chuyên dùng, bản vẽ thiết kế,
công cụ hỗ trợ cần thiết.
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TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC
Tên công việc: Lắp thiết bị chiếu sáng
Mã số công việc: C7
I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC:

Lắp đặt các thiết bị trong mạng điện chiếu sáng :
- Nhận và kiểm tra tổng quát các thiết bị.
- Lắp ráp các bộ phận của thiết bị chiếu sáng.
- Vận hành thử sau lắp ráp.
- Lấy dấu vị trí lắp đặt các thiết bị.
- Khoan lỗ để gá lắp các phụ kiện tại vị trí cần lắp đặt.
- Lắp đặt các thiết bị đúng vị trí.
- Định vị các hộp nối dây.
- Kết nối các thiết bị theo sơ đồ; mạch đến tủ điều khiển.
II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN:

- Đủ số lượng; đúng chủng loại; đúng nguyên lý của từng loại thiết bị.
- Điện trở tiếp xúc và điện trở cách điện của các phần tử đạt tiêu chuẩn kỹ thuật.
- Các thiết bị hoạt động đúng nguyên lý, thông số kỹ thuật trong phạm vi
cho phép.
- An toàn cho người và thiết bị.
- Đúng vị trí theo thiết kế, chính xác tại vị trí đ ã vạch dấu.
- Chắc chắn, đảm bảo độ bền c ơ học, không rung, lắc dao động.
- Thiết bị được cách điện với nền, trần đạt ti êu chuẩn kỹ thuật.
- Đúng theo yêu cầu của sơ đồ đi dây.
- Các đầu nối không liên hệ nhau về điện có độ cách điện đạt tiêu chuẩn
kỹ thuật; dây dẫn và các thiết bị tiếp xúc tốt (R TX không đáng kể).
III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU:

1. Kỹ năng:
- Sử dụng thuần thục, đúng các loại máy đo; dụng cụ; các kỹ năng tháo lắp.
2. Kiến thức:
- Kỹ thuật điện: Mạch điện AC, DC.
- Kỹ năng phân tích sơ đồ mạch điện; kỹ thuật nguội.
- Đo lường điện: Đo thông mạch, ngắn mạch, đo kiểm tiếp xúc điện.
- Thiết bị điện gia dụng: Chủng loại, kết cấu ngo ài các loại thiết bị gia dụng.
- Vẽ kỹ thuật cơ khí: Đọc các loại bản vẽ lắp ráp.
IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

- VOM, các máy đo chuyên dùng khác.
- Bản vẽ thiết kế; mũi vạch dấu, búa; đồ nghề tháo lắp điện.
V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH ĐÁNH GIÁ K Ỹ NĂNG

Tiêu chí đánh giá
- Thiết bị được cách điện với nền,
trần đạt tiêu chuẩn kỹ thuật.
- Đúng vị trí theo thiết kế.
- Chắc chắn, không rung lắc dao động.
Đúng theo yêu cầu của sơ đồ đi dây.

Cách thức đánh giá
- Quan sát, so sánh.
- Bản vẽ thiết kế, VOM, đạt tiêu chuẩn nhà
chế tạo, các máy đo chuyên dùng khác.
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TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC
Tên công việc: Kiểm tra nguội và hiệu chỉnh mạng điện chiếu sáng
Mã số công việc: C8
I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC:

Kiểm tra tình trạng không điện và hiệu chỉnh mạng điện chiếu sáng :
- Kiểm tra độ chắc chắn và khả năng hoạt động của thiết bị .
- Kiểm tra: Độ bền cơ khí của tủ điện; độ chắn chắn, an toàn của thiết bị
và đường dây sau khi gá lắp; độ tiếp xúc điện; cách điện; hoàn chỉnh.
II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN:

- Chắc chắn, không rung lắc dao động.
- Đúng vị trí theo thiết kế. Không cản trở giao thông
- Tiếp xúc điện ở các phần tử, điện trở cách đi ện đạt tiêu chuẩn kỹ thuật.
- Các thông số theo sơ đồ thiết kế, đúng tiêu chuẩn của kỹ thuật điện.
III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU:

1. Kỹ năng:
- Sử dụng đúng chức năng các dụng cụ hỗ trợ.
2. Kiến thức:
- Kỹ thuật điện: Đặc tính, điện trở tiế p xúc của các loại vật liệu khác nhau.
- Lắp đặt điện: Phương pháp kiểm tra, chọn vị trí thử mạch.
- Đo lường điện: Đo tiếp xúc, thông mạch, hở mạch.
- Vẽ điện: Đọc bản vẽ sơ đồ vị trí, sơ đồ nối dây.
- An toàn điện.
- An toàn lao động.
IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

- Bộ đồ nghề lắp đặt điện.
- Các máy đo chuyên dùng
V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH ĐÁNH GIÁ K Ỹ NĂNG

Tiêu chí đánh giá
- Tiếp xúc điện ở các phần tử đạt ti êu
chuẩn kỹ thuật.
- Điện trở cách điện phải đạt ti êu chuẩn
kỹ thuật.
- Các thông số theo sơ đồ thiết kế.

Cách thức đánh giá
- Kiểm nghiệm, quan sát;
- VOM, MΩ, bộ đồ nghề tháo lắp của thợ
điện, sơ đồ đi kèm, các máy đo chuyên
dùng.
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TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC
Tên công việc: Vận hành thử mạng điện chiếu sáng
Mã số công việc: C9
I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC:

Vận hành và kiểm tra các thông số kỹ thuật của mạng chiếu sáng:
- Cắt phụ tải chiếu sáng.
- Cấp nguồn cho tủ điều khiển.
- Vận hành toàn hệ thống.
II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN:

- Không có điện áp trên tải.
- Hoạt động đúng thiết kế.
- Điện áp đúng định mức.
- Đúng các thông số kỹ thuật.
III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU:

1. Kỹ năng:
- Sử dụng đúng các chức năng, nguyên tắc các loại máy đo.
- Thao tác mạch đúng nguyên lý.
2. Kiến thức:
- Đo lường điện: Đo thông mạch, đo điện áp , dòng điện.
- Cung cấp điện: Phương pháp thao tác khí cụ điện, các nguyên tắc cấp
nguồn.
- Thiết bị điện gia dụng: Nguyên lý các loại thiết bị gia dụng, các thông số
định mức của thiết bị.
- An toàn điện.
- An toàn lao động.
IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

VOM. Các máy đo chuyên dùng
V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH ĐÁNH GIÁ K Ỹ NĂNG

Tiêu chí đánh giá
- Hoạt động đúng thiết kế.
- Đúng các thông số kỹ thuật.
- Điện áp đúng định mức.

Cách thức đánh giá
- Quan sát, so sánh.
- VOM, các máy đo chuyên dùng,
Mêgômkế.
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TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC
Tên công việc: Phân tích bản vẽ
Mã số công việc: D1
I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC:

Phân tích bản vẽ để lắp đặt động cơ điện:
- Xác định vị trí và chủng loại của các thiết bị tr ên bản vẽ.
- Phân tích sơ đồ vị trí thiết bị; sơ đồ bố trí lắp đặt khí cụ điện; bản vẽ sơ
đồ nối dây tổng hợp; bản vẽ các đầu nối.
- Lập lại bảng kê thiết bị, vật tư.
II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN:

- Xác định đúng: Vị trí lắp đặt động cơ điện; chủng loại, vị trí lắp đặt khí cụ
điện để điều khiển động cơ
- Nắm chính xác phương án đi dây, đề ra phương án thi công tối ưu.
- Nắm được các đầu nối liên quan giữa bảng điều khiển, dây dẫn v à động
cơ điện.
- Xác lập đủ số lượng và đúng chủng loại theo yêu cầu kỹ thuật
III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU:

1. Kỹ năng:
- Nhận biết được các bản vẽ, các sơ đồ điện và các ký hiệu về khí cụ điện.
- Thống kê, lập biểu bảng biểu đúng.
2. Kiến thức:
- Vẽ kỹ thuật: Ký hiệu mặt bằng, các nét vẽ c ơ bản
- Lắp đặt điện: Các kiến thức v à kỹ năng cơ bản về lắp đặt điện
- Vẽ điện: Tiêu chuẩn, quy ước về ký hiệu
- Khí cụ điện: Tiêu chuẩn, cấu tạo, đặc tính kỹ thuật.
- Tin học
IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

- Bút, sổ tay tra cứu và ghi chép
V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH ĐÁNH GIÁ K Ỹ NĂNG

Tiêu chí đánh giá
Cách thức đánh giá
- Xác định đúng chủng loại, vị trí lắp - Quan sát, so sánh.
đặt khí cụ điện để điều khiển động c ơ. - Bản vẽ, sổ tay tra cứu sổ ghi chép ,
- Xác lập đủ số lượng và đúng chủng theo tiêu chuẩn Việt Nam.
loại theo yêu cầu kỹ thuật
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TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC
Tên công việc: Nhận vật tư
Mã số công việc: D2
I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC:

Nhận và kiểm tra các thiết bị, vật tư theo bảng kê:
- Kiểm tra theo số lượng, thông số và hoạt động của thiết bị theo bảng k ê.
- Kiểm tra sơ bộ hoạt động của các thiết bị, vật t ư.
- Vận chuyển thiết bị, vật tư từ kho đến nơi lắp đặt.
II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN:

- Nhận đúng chủng loại; số lượng thiết bị, vật tư.
- Các thiết bị, khí cụ điện hoạt động tốt.
- Các khí cụ điện phải có điện trở cách điện đạt yêu cầu.
- Đảm bảo tránh va đập, xây xát, bong sơn.
- Trong khi chờ đợi lắp đặt phải che đậy, để n ơi khô và cao ráo.
III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU:

1. Kỹ năng:
- Am hiểu các thiết bị, vật tư có trên thị trường.
2. Kiến thức:
- Khí cụ điện: Cấu tạo, nguyên lý hoạt động, thông số kỹ thuật
- Máy điện: Cấu tạo, nguyên lý hoạt động, thông số kỹ thuật
- Đo lường điện: Đo điện trở dẫn điện, cách điện, đo d òng điện
- An toàn điện; An toàn lao động
IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

- Danh sách thiết bị, vật tư.
- Bộ đồ nghề tháo lắp điện.
- VOM/DVOM. Mêgômkế.
- Xe đẩy nhỏ. Cẩu/Palăng.
V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH ĐÁNH GIÁ K Ỹ NĂNG

Tiêu chí đánh giá
- Các thiết bị, khí cụ điện hoạt động
tốt.
- Các khí cụ điện phải có điện trở cách
điện đạt yêu cầu.

Cách thức đánh giá
- Trực quan, VOM/DVOM.
- Quan sát, mêgômkế theo bản tiêu
chuẩn Việt Nam và tiêu chuẩn Quốc tế.
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TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC
Tên công việc: Kiểm tra động cơ trước khi lắp đặt
Mã số công việc: D3
I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC:

Kiểm tra tình trạng làm việc của động cơ trước khi lắp đặt:
- Kiểm tra tổng quát động cơ trước khi lắp đặt.
- Kiểm tra bên ngoài động cơ; điện trở cách điện; phần cơ; các thông số
của động cơ qua nhãn mác.
II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN:

- Động cơ không bị xây xát, bong sơn.
- Vỏ động cơ không bị dơ bẩn, động cơ phải có cách điện đạt tiêu chuẩn.
- Động cơ quay trơn khi dùng tay quay tr ục.
III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU:

1. Kỹ năng:
- Sử dụng đúng các dụng cụ đo l ường điện.
- Thao tác đúng, đảm bảo.
2. Kiến thức:
- Máy điện: Cấu tạo, thông số kỹ thuật của động c ơ, cấu tạo, nguyên lý,
tình trạng hoạt động của động cơ
- Đo lường điện: đo điện trở cách điện
- An toàn điện; an toàn lao động
- Sửa chữa và vận hành máy điện.
IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

- Bộ đồ nghề cơ khí dùng cho thợ điện để tháo lắp điện.
- VOM/DVOM.
- Mêgômkế.
- Cọ, giẻ lau
V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH ĐÁNH GIÁ K Ỹ NĂNG

Tiêu chí đánh giá
- Vỏ động cơ không bị dơ bẩn
- Động cơ phải có cách điện đạt tiêu
chuẩn.
- Động cơ quay trơn khi dùng tay quay
trục.

Cách thức đánh giá
- Quan sát, kiểm tra;
- Vải trắng sạch, VOM/DVOM,
Mêgômkế, bộ đồ nghề cơ khí dùng cho
thợ điện.
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TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC
Tên công việc: Lắp đặt động cơ điện
Mã số công việc: D4
I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC:

Lắp đặt các loại động cơ điện trong phân xưởng công nghiệp:
- Kiểm tra mặt bằng của bệ đặt độ ng cơ.
- Lắp động cơ vào bệ.
- Đấu dây vào hộp nối dây của động cơ.
- Xác định chiều quay của động cơ.
+) Tách động cơ ra khỏi máy công tác.
+) Đóng, cắt điện thử động cơ.
+) Đổi đầu dây để đảo chiều quay nếu đ ộng cơ quay ngược.
+) Nối lại động cơ với máy công tác.
II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN:

- Bệ đặt động cơ phải bằn phẳng, vững chắc.
- Trục động cơ và trục máy công tác phải đồng tâm.
- An toàn cho người và thiết bị.
- Bulông khớp nối và chân máy phải được xiết chặt ốc.
- Đấu đúng sơ đồ cấp điện cho động cơ.
- An toàn cho người và thiết bị.
- Chiều quay của động cơ phải phù hợp với yêu cầu của máy công tác.
III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU:

1. Kỹ năng:
- Thao tác đảm bảo đúng nguyên tắc.
- Sử dụng thước thẳng, cữ kiểm tra (móc định tâm)
2. Kiến thức:
- Lắp đặt điện: Các kiến thức v à kỹ năng cơ bản về lắp đặt điện
- Kỹ thuật nguội:
- Cách sử dụng thước thẳng, cữ kiểm tra (móc định tâm)
- Máy điện: Phương pháp đấu dây động cơ, phương pháp đảo chiều quay động cơ
- An toàn điện. An toàn lao động
IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

- Nivô (ống thuỷ tinh)
- Thước thẳng, cữ kiểm tra (móc định tâm)
- Bộ đồ nghề cơ khí dùng cho thợ điện để tháo lắp điện; nguồn điện để thử
V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH ĐÁNH GIÁ K Ỹ NĂNG

Tiêu chí đánh giá

Cách thức đánh giá

- Đấu dây vào hộp nối dây của động cơ
- Xác định chiều quay của động cơ.
+ Tách động cơ ra khỏi máy công tác
+ Đóng điện thử động cơ, Cắt điện
+ Đổi đầu dây để đảo chiều quay nếu
đ/cơ quay ngược

- So sánh, quan sát.
- Máy đo kiểm tra tốc độ. Nguồn điện,
động cơ hoạt động đúng nguyên lý.
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TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC
Tên công việc: Kiểm tra và hiệu chỉnh động cơ sau khi lắp đặt
Mã số công việc: D5
I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC:

Kiểm tra và hiệu chỉnh động cơ sau khi lắp đặt:
- Kiểm tra tổng quát sau khi lắp đặt động c ơ, loại trừ các lỗi nếu có.
- Kiểm tra nguội.
- Đo điện trở tiếp xúc.
- Kiểm tra nóng.
II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN:

- Lắp đúng kỹ thuật, không ngắn mạch .
- Nằm trong phạm vi cho phép .
- Không có sự cố.
- An toàn cho người và thiết bị.
III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU:

1. Kỹ năng:
Sử dụng thành thạo: Các dụng cụ cầm tay; các máy đo VOM/DVOM;
máy đo điện trở tiếp xúc.
2. Kiến thức:
- Máy điện: Phương pháp đấu dây động cơ.
- Lắp đặt điện: Các kiến thức v à kỹ năng cơ bản về lắp đặt điện.
- Đo lường điện: Đo điện trở cách điện, đo điện trở tiếp xúc, đo các đại
lượng điện.
- An toàn lao động.
IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

- Bộ dụng cụ tháo lắp điện.
- VOM/DVOM.
- Máy đo điện trở tiếp xúc.
V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH ĐÁNH GIÁ K Ỹ NĂNG

Tiêu chí đánh giá
- Nằm trong phạm vi cho phép
- Lắp đúng kỹ thuật.
- Không ngắn mạch.

Cách thức đánh giá
- Quan sát, so sánh.
- Sách tra cứu kỹ thuật điện, theo ti êu
chuẩn Việt Nam, bộ dụng cụ tháo lắp
điện, VOM/DVOM, máy đo điện trở
tiếp xúc.
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TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC
Tên công việc: Vận hành thử và nghiệm thu bàn giao
Mã số công việc: D6
I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC:

Vận hành và thử nghiệm động cơ sau lắp đặt:
- Vận hành thử động cơ sau khi lắp đặt.
- Cấp nguồn cho động cơ hoạt động và cho tải bằng định mức.
- Đo kiểm các thông số dòng điện, tốc độ.
- Nghiệm thu bàn giao.
II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN:

- Điện áp đúng định mức.
- An toàn cho người và thiết bị.
- Đúng các thông số kỹ thuật.
- Hoạt động đúng thiết kế.
- Đúng thủ tục bàn giao.
III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU:

1. Kỹ năng:
- Sử dụng các dụng cụ đo kiểm.
- Làm thủ tục bàn giao.
2. Kiến thức:
- Máy điện: Các thông số kỹ thuật của động c ơ.
- Sửa chữa và vận hành máy điện.
- Đo lường điện: Đo dòng điện, đo tốc độ.
- TC và QLSX, an toàn điện, an toàn lao động, tin học văn phòng.
- Các thủ tục hành chính và các qui định kỹ thuật của bàn giao công trình.
IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

- VOM/DVOM.
- Các máy đo chuyên dùng .
- TC và QLSX.
- Tin học văn phòng.
- Các thủ tục hành chính và các qui định kỹ thuật của bàn giao công trình.
V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH ĐÁNH GIÁ K Ỹ NĂNG

Tiêu chí đánh giá
- Hoạt động đúng thiết kế.
- Điện áp đúng định mức. đúng các
thông số kỹ thuật
- Đúng thủ tục bàn giao.

Cách thức đánh giá
- Trực quan, so sánh.
- Đồng hồ đo kiểm tra VOM/DVOM, các máy
đo chuyên dùng, theo tiêu chu ẩn Việt Nam và
Quốc tế, TC và QLSX, Tin học văn phòng,
các thủ tục hành chính và các qui định kỹ
thuật của bàn giao công trình.
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TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC
Tên công việc: Phân tích bản vẽ
Mã số công việc: E1
I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC

Phân tích được nguyên lý mạch động lực và mạch điều khiển. Vạch ra kế
hoạch thi công hợp lý:
- Phân tích các sơ đồ: Vị trí; mạch động lực; mạch điều khiển ; mạch tín
hiệu, bảo vệ.
- Phân tích các bản vẽ: Sơ đồ nối dây tổng hợp; các đầu nối.
- Phân tích bảng kê vật tư.
- Dự kiến và quyết định phương án thi công.
II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

- Xác định đúng, chính xác vị trí; số lượng thiết bị khí cụ điện.
- Phân tích đúng kết cấu và nguyên lý; phương án đi dây trong sơ đ ồ.
- Xác định chính xác: Số lượng dây dẫn; các đầu nối liên quan giữa mạch
động lực với tủ điều khiển v à các phần tử tín hiệu, bảo vệ trong sơ đồ.
- Dự kiến sơ bộ phương án thi công.
- Thống kê đầy đủ số lượng và chủng loại theo thiết kế.
- Bảng kê có tính khoa học, dễ kiểm tra.
- Lựa chọn phương án hợp lý nhất, đảm bảo an toàn điện, an toàn lao động.
III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng
- Nhận biết chính xác các ký hiệu: Điện; mặt bằng; c ơ khí.
- Kỹ năng: Thống kê lập biểu bảng; sử dụng máy vi tính; phân tích vấn đề.
- Tầm nhìn bao quát các vấn đề có thể xảy ra.
2. Kiến thức
- Vẽ điện: Phân tích các ký hiệu trên sơ đồ vị trí, đọc bản vẽ sơ đồ nối
dây, bản vẽ thiết kế, sơ đồ đơn tuyến, tổng hợp; thống kê vật tư từ bản vẽ thiết
kế, tổng hợp phân tích các vấn đề li ên quan.
- Anh văn: Nhận biết các chú thích, thuật ngữ chuyên môn trên sơ đồ vị
trí, đọc/hiểu các thông số kỹ thuật của thiết bị, khí cụ điện.
- Truyền động điện 1. Trang bị điện 1: Ph ương pháp đi dây, ký hiệu
đường dây.
- Mạch điện: Mạch điện DC, AC 1 pha, 3 pha.
- Tin học cơ bản, an toàn điện, an toàn lao động.
IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

- Bút, sổ tay; PC và phần mềm chuyên dùng.
V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH TH ỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

Tiêu chí đánh giá
- Xác định đúng vị trí lắp đặt của thiết bị
- Phân tích đúng kết cấu và nguyên lý:
Mạch động lực; mạch điều khiển, mạch
tín hiệu bảo vệ.
- Thống kê đầy đủ số lượng và chủng
loại theo thiết kế.
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Cách thức đánh giá
- Trực quan, đo kiểm.
- Bản vẽ chi tiết, sơ đồ nguyên lý, bản
vẽ thiết kế, bảng kê số lượng.
- Thước đo.

TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC
Tên công việc: Nhận và kiểm tra khí cụ điện
Mã số công việc: E2
I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC

Kiểm tra các thông số kỹ thuật của khí cụ điện:
- Nhận và kiểm tra số lượng và tình trạng tổng quát bên ngoài của khí cụ điện.
- Kiểm tra: Tiếp xúc điện; độ cách điện; các thông số của khí cụ điện.
II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

- Xác định đúng số lượng theo thiết kế.
- Nhận đầy đủ các phụ kiện đi k èm.
- Khí cụ điện: Không bị vỡ, bể hay h ư hỏng nào khác; tác động đúng với
các thông số điện áp, dòng điện định mức.
- Độ tiếp xúc, độ cách điện của khí cụ điện đạt ti êu chuẩn kỹ thuật (thông
mạch; R TX không đáng kể).
- Các thông số chỉnh định đúng thiết kế.
III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng
- Nhận biết được các chủng loại các khí cụ điện trên thị trường.
- Sử dụng được các loại dụng cụ đo.
2. Kiến thức
- Mạch điện: Mạch điện DC, AC 1 pha, 3 pha, phân tích nguy ên lý mạch điện.
- Khí cụ điện: Cấu tạo, hình dạng ngoài, các loại phụ kiện đi kèm của các
loại khí cụ điện, nguyên lý của các loại khí cụ điệ n, kết cấu ngoài, vị trí các tiếp
điểm của các loại khí cụ điện, trạng thái nghỉ, trạng thái tác động của các loại
khí cụ điện.
- Vật liệu điện: Tính năng của các loại vật liệu dẫn điện, cách điện.
- Kỹ thuật điện: Đặc tính, điện trở tiếp xúc, điện trở các h điện của các loại
vật liệu khác nhau.
- Đo lường điện: Đo thông mạch, đo điện trở tiếp xúc, đo điện áp, d òng điện.
- Anh văn: Nhận biết các thông số trên nhãn thiết bị.
- An toàn điện, an toàn lao động.
IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

- Bảng kê các thiết bị.
- Bộ đồ nghề tháo lắp.
- Máy đo VOM hoặc máy đo chuyên dùng.
V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH TH ỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

Tiêu chí đánh giá
- Xác định đúng số lượng theo thiết kế
- Khí cụ điện: Không bị vỡ, bể hay h ư
hỏng nào khác; tác động đúng với các
thông số điện áp, dòng điện định mức.
- Độ cách điện của thiết bị đạt ti êu
chuẩn kỹ thuật.
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Cách thức đánh giá
- Trực quan, đo kiểm.
- Bảng kê các thiết bị, bản vẽ chi tiết,
bút, sổ tay, máy đo VOM hoặc máy
đo chuyên dùng để đo điện áp, dòng
điện, điện trở cách điện.

TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC
Tên công việc: Lắp đặt mạch điều khiển theo s ơ đồ
Mã số công việc: E3
I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC

Lắp đặt mạch điện trong tủ điều khiển :
- Định vị các khí cụ điện: Điều khiển chính; đo l ường, tín hiệu, bảo vệ.
- Lắp các kẹp nối dây.
- Kết nối: Mạch điện chính theo s ơ đồ; từ mạch điện chính đến các kẹp nối
dây.
- Kiểm tra cách điện, điện trở tiếp xúc.
- Vận hành thử.
- Định vị tủ điện.
- Kiểm tra hoàn chỉnh.
II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

- Các khí cụ điện, các kẹp nối dây đ ược lắp đặt chắc chắn, không rung lắc
dao động.
- Cách điện giữa các khí cụ điện với tủ điện đạt ti êu chuẩn kỹ thuật.
- Định vị các khí cụ điện đúng yêu cầu kỹ thuật về tín hiệu, bảo vệ.
- Độ cách điện: Giữa các đầu nối dây v à tủ điện; ở các đầu nối không li ên
hệ đạt tiêu chuẩn kỹ thuật.
- Các đầu nối dây đúng theo yêu cầu của sơ đồ đi dây.
- Kết nối: Mạch điện; từ mạch điện chính đến các đầu nối đảm bảo đúng
sơ đồ đi dây, đúng số thứ tự, tiếp xúc tốt.
- Điện trở tiếp xúc và điện trở cách điện giữa các phần tử đạt ti êu chuẩn
kỹ thuật.
- Mạch điều khiển hoạt động đúng nguyên lý.
- Cơ cấu đo lường chỉ thị đúng thông số.
- Mạch tín hiệu, bảo vệ tác động đúng yêu cầu.
- Tủ điện lắp đặt đúng vị trí theo thiết kế, chắc chắn, đảm bảo độ bền c ơ
học.
- An toàn cho người và thiết bị.
III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng
- Sử dụng các dụng cụ cầm tay, các loại dụng cụ đo.
- Kỹ năng nhận biết sự cố.
- Nhận biết và phân tích được hiện tượng điện.
2. Kiến thức:
- Lắp đặt điện: Phương pháp lắp đặt các loại khí cụ điện, k hí cụ đo lường,
tín hiệu, bảo vệ, phương pháp lắp đặt các loại đầu nối dây, ph ương pháp định vị
các loại tủ điện.
- Khí cụ điện: Kết cấu ngoài, vị trí các đầu nối dây của các loại khí cụ điện.
- Vẽ điện: Đọc bản vẽ sơ đồ vị trí, sơ đồ nối dây, sơ đồ đơn tuyến.
- Kỹ thuật nguội: Tính năng của các loại dụng cụ c ơ khí. Đọc bản vẽ lắp
ráp, kết cấu các loại tủ điện. Tính năng các loại dụng cụ cơ khí.
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- Đo lường điện: Đo thông mạch, đo chạm vỏ, đo kiểm tiếp xúc điện, đo
dòng điện, điện áp.
- Truyền động điện 1.
- Mạch điện: Mạch điện DC, AC. Phân tích nguy ên lý mạch điện, kỹ năng
phân tích sơ đồ mạch điện.
- Thực hành trang bị điện 1: Phương pháp kết nối dây mạch động lực,
mạch điều khiển, Ph ương pháp kiểm tra không điện mạch điều khiển, mạch
động lực, nguyên tắc thao tác mạch, nguyên tắc vận hành thử, nguyên tắc kiểm
tra các phần tử tín hiệu, bảo vệ.
- Anh văn: Các thuật ngữ chuyên môn. Đọc hiểu các thông số tr ên nhãn
thiết bị.
- An toàn lao động, an toàn điện.
IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

- Bộ đồ nghề cơ khí dùng cho thợ điện.
- Các máy đo chuyên dùng, VOM, Mêgaômét
- Công cụ hỗ trợ khác.
V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH TH ỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

Tiêu chí đánh giá
- Kết nối mạch đảm bảo đúng s ơ đồ
đi dây, đúng số thứ tự, cách điện tốt.
- Cơ cấu đo lường chỉ thị đúng
thông số.
- Mạch điều khiển hoạt động đúng
nguyên lý.

Cách thức đánh giá
- Trực quan, đo kiểm.
- Sơ đồ đi dây, bản vẽ chi tiết, bảng k ê
các thiết bị, máy đo VOM hoặc máy đo
chuyên dùng.
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TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC
Tên công việc: Lắp đặt mạch động lực theo sơ đồ
Mã số công việc: E4
I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC:

Lắp đặt đường dây từ tủ điều khiển đến tải :
- Định vị đường dây động lực chính, phân nhánh (nếu có).
- Kết nối đường dây vào các kẹp đầu nối, phụ tải.
- Kiểm tra điện trở cách điện v à điện trở tiếp xúc; kiểm tra hoàn chỉnh.
II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

- Đường dây động lực chính được lắp đặt chắc chắn, không rung lắc dao
động, đúng thứ tự pha theo thiết kế.
- Đường dây động lực phân nhánh (nếu có) đ ược lắp đặt chắc chắn, không
rung lắc dao động, đúng thứ tự pha theo thiết kế.
- Kết nối đường dây vào các kẹp đấu nối, phụ tải đúng sơ đồ, đúng số thứ
tự, đảm bảo không rò rỉ, chạm chập.
- Điện trở cách điện và điện trở tiếp xúc giữa: Đường dây và các đầu nối;
đường dây và phụ tải đạt tiêu chuẩn kỹ thuật.
- Mạch động lực đúng theo sơ đồ thiết kế.
III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng
- Sử dụng các dụng cụ cầm tay, các loại dụng cụ đo.
2. Kiến thức
- Lắp đặt điện: Phương pháp lắp đặt định vị đường dây.
- Đo lường điện; cung cấp điện: Phương pháp đi dây trên máng, đi dây
ngầm, đấu nối các loại cáp điện; phương pháp thực hiện mối nối đồng - nhôm
- Truyền động điện 1, truyền động điện 2
- Mạch điện: Mạch điện AC, DC; kỹ năng phân tích sơ đồ mạch điện.
- Thực hành trang bị điện 1: Nguyên tắc lắp đặt đường dây động lực, đánh
số trong sơ đồ; phương pháp kiểm tra không điện mạch động lực.
- Vẽ điện: Đọc, phân tích sơ đồ nối dây.
- Sửa chữa và vận hành máy điện; trang bị điện 1: Các nguyên tắc tự động
khống chế; nguyên tắc đo kiểm mạch mạch động lực.
- Máy điện; an toàn lao động, an toàn điện
IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

- Bộ đồ nghề lắp đặt điện, đồ nghề c ơ khí cần thiết; máy đo VOM, máy đo
chuyên dùng; Công cụ hỗ trợ khác.
V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH TH ỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

Tiêu chí đánh giá

Cách thức đánh giá

- Đường dây động lực chính được lắp
đặt chắc chắn, không rung lắc dao
động, đúng thứ tự pha theo thiết kế.
- Kết nối đường dây vào các kẹp đấu
nối, phụ tải đúng sơ đồ, đúng số thứ
tự, đảm bảo không rò rỉ, chạm chập.
- Các thông số đạt yêu cầu kỹ thuật.

- Trực quan, đo kiểm;
- Bộ đồ nghề lắp đặt điện, đồ nghề c ơ
khí, bản vẽ thiết kế, máy đo VOM đo
U, R,I theo thông số của máy.
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TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC
Tên công việc: Kiểm tra và hiệu chỉnh bộ điều khiển v à tải
Mã số công việc: E5
I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC

Kiểm tra tổng quát các thông số lắp đặt của tủ điều khiển; đ ường dây động lực:
- Kiểm tra: độ bền cơ khí của tủ điện; độ chắn chắn, an to àn của đường
dây động lực; tiếp xúc điện, cách điện.
- Kiểm tra hoàn chỉnh.
II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

- Bộ điều khiển chắc chắn, không rung lắc dao động.
- Đường dây động lực đúng vị trí theo thiết kế, không cản trở giao thông,
không rò rỉ, chạm chập.
- Độ cách điện, độ tiếp xúc đạt tiêu chuẩn kỹ thuật.
- Hệ thống hoạt động theo sơ đồ thiết kế.
III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng
- Sử dụng các loại dụng cụ đo, dụng cụ cầm tay, dụng cụ hỗ trợ.
2. Kiến thức
- Vẽ điện; truyền động điện 1, truyền động điện 2
- Đo lường điện: Đo thông mạch, ngắn mạch, đo kiểm tiếp xúc điện , đo
tiếp xúc, thông mạch, hở mạch
- Mạch điện: Đặc tính, điện trở tiếp xúc của các loại vật liệu khác nhau ;
đặc tính, độ cách điện của các loại vật liệu khác nhau; m ạch điện AC, DC; kỹ
năng phân tích sơ đồ mạch điện.
- Khí cụ điện: Kết cấu ngoài, vị trí các tiếp điểm của khí cụ điện.
- Vật liệu điện; máy điện: Thông số kỹ thuật các loại động c ơ điện.
- Trang bị điện 1: Các nguyên tắc tự động khống chế; nguyên tắc đo kiểm
mạch mạch động lực.
- Thực hành trang bị điện 1: Phương pháp kiểm tra không điện mạch mạch
động lực.
- An toàn lao động., an toàn điện.
IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

- Bộ đồ nghề lắp đặt điện, bộ đồ nghề điện cầm tay, đồ nghề c ơ khí cần thiết.
- Các máy đo chuyên dùng; d ụng cụ hỗ trợ khác.
V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH TH ỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

Tiêu chí đánh giá
- Hệ thống chắc chắn, không rung lắc
dao động.
- Lắp đặt đúng vị trí theo thiết kế.
- Độ cách điện đạt tiêu chuẩn kỹ thuật.
- Độ tiếp xúc đạt tiêu chuẩn kỹ thuật.
- Đường dây động lực không rò rỉ,
chạm chập

Cách thức đánh giá
- Trực quan, đo kiểm
- Bản vẽ thiết kế, máy đo điện trở chuyên
dùng.
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TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC
Tên công việc: Vận hành thử bộ điều khiển không tải v à có tải
Mã số công việc: E6
I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC

Vận hành và kiểm tra tổng quát các thông số kỹ thuật của tủ điều khiển v à tải:
- Vận hành: Không tải; có tải từng phần; có tải toàn hệ thống.
II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN.

- Điện áp của tủ điều khiển và tải đúng định mức.
- Thao tác đúng trình tự.
- Sự cố được mô phỏng đúng thiết kế, có tín hiệu, bảo vệ đúng y êu cầu.
- Bộ phận chưa vận hành phải không có điện áp, không được truyền động.
- Bộ phận được vận hành có điện áp cung cấp đúng định mức.
- Bộ phận vận hành được kết nối với bộ truyền động.
- Các thông số có tải của hệ thống đúng yêu cầu kỹ thuật.
- Hệ thống có tín hiệu, bảo vệ đúng yêu cầu kỹ thuật.
III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng
- Thao tác đúng kỹ thuật các loại khí cụ điện.
- Sử dụng các loại dụng cụ đo, dụng cụ cầm tay.
- Tháo lắp đúng kỹ thuật.
2. Kiến thức
- Cung cấp điện: Thao tác khí cụ điện đóng cắt.
- Đo lường điện: Đo điện áp, đo thông mạch, hở mạch, đo các đại lượng điện.
- Truyền động điện 1, truyền động điện 2
- Thực hành trang bị điện 1: Kết cấu mạch động lực, mạch điều khiển; các
hiện tượng sự cố
- Khí cụ điện; mạch điện: Nguyên lý mạch điện AC, DC.
- Trang bị điện 1: Nguyên lý hoạt động của mạch tự động khống chế ;
nguyên tắc phát hiện sự cố.
- Máy điện: Các trạng thái làm việc, sự cố của động cơ điện.
- An toàn lao động, an toàn điện.
IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

- Bản vẽ thiết kế; các thiết bị đo l ường; công cụ hỗ trợ cần thiết.
V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH TH ỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

Tiêu chí đánh giá
- Thao tác đúng trình tự.
- Sự cố được mô phỏng đúng thiết kế,
có tín hiệu, bảo vệ đúng yêu cầu.
- Bộ phận chưa vận hành phải không
có điện áp, không được truyền động.
- Các thông số có tải của hệ thống
đúng yêu cầu kỹ thuật.

Cách thức đánh giá
- Trực quan, đo kiểm.
- Bản vẽ thiết kế, máy đo chuyên
dùng.
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TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC
Tên công việc: Phân tích bản vẽ bộ điều khiển lập tr ình
Mã số công việc: F1
I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC

Mô tả được nguyên lý hoạt động của mạch động lực v à mạch điều khiển:
- Phân tích các bản vẽ: Máng sơ đồ đi dây; sơ đồ vị trí thiết bị.
- Giải thích các sơ đồ: nguồn cung cấp; sơ đồ vị trí thiết bị
- Mô tả: Sơ đồ ngõ vào/ra của PLC; bản vẽ các đầu nối, kết hợp với b ản
ký hiệu.
II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

- Xác định được: Kết cấu, kích thước của mạch; các thông số nguồn cung
cấp; số ngõ vào/ra.
- Xác định đúng: Vị trí lắp đặt của thiết bị; chính xác số l ượng thiết bị cần
phải lắp đặt.
- Phân tích được kết cấu và nguyên lý mạch động lực.
- Biết được thiết bị nào nối với I/O: Cảm biến, nút nhấn, công tắc…
- Xác định các: nguồn cung cấp cho các ng õ I/O; các ngõ ra nào cần được
bảo vệ.
- Nắm được các đầu nối liên quan ngõ ngoại vi và tủ điều khiển.
III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng
Nhận biết chính xác các ký hiệu: Điện; mặt bằng; c ơ khí.
2. Kiến thức
- Các tiêu chuẩn, kí hiệu của các thiết bị trong vẽ điện, vẽ c ơ khí, lắp đặt
điện, trang bị điện, PLC, kỹ thuật cảm biến.
- Anh văn
- Điều khiển lập trình PLC.
- Trang bị điện 1; vẽ điện.
- Vẽ kỹ thuật cơ khí.
IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

- Bút, sổ tay tra cứu
- Các bản vẽ kèm theo.
V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH TH ỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

Tiêu chí đánh giá
- Xác định đúng vị trí lắp đặt của thiết
bị.
- Phân tích được kết cấu và nguyên lý
mạch động lực.
- Xác định chính xác số lượng thiết bị
cần phải lắp đặt.

Cách thức đánh giá
- Vấn đáp, trực quan, quan sát;
- Bản vẽ chi tiết, sơ đồ nguyên lý,
bản danh mục thiết bị.
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TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC
Tên công việc: Kiểm tra khí cụ điện
Mã số công việc: F2
I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC

Kiểm tra khí cụ điện theo các b ước sau:
- Lập được danh mục và bảng kê thiết bị, vật tư.
- Nhận đúng, đủ vật tư, thiết bị.
- Kiểm tra trạng thái hoạt động của từng thiết bị.
- Sắp đặt các thiết bị.
II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

- Bảng kê thiết bị, vật tư đầy đủ theo thiết kế, có tính khoa học, dễ kiểm tra.
- Nhận thiết bị, vật tư đúng chủng loại, đủ số lượng và đầy đủ các phụ
kiện đi kèm.
- Các thiết bị, vật tư: Hoạt động tốt; không bị vỡ, bể hay h ư hỏng nào
khác; được sắp đặt theo đúng chủng loại, ngăn nắp, gọn g àng
III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng
- Kỹ năng: Thống kê lập biểu bảng; sử dụng máy vi tính.
- Lựa chọn nhanh chóng và chính xác các loại thiết bị
- Sử dụng các loại: Máy đo; đồ n ghề tháo lắp; dụng cụ khác.
2. Kiến thức
- Khí cụ điện: Các chủng lọai, kích th ước, hình dạng, đặc tính kỹ thuật,
nguyên lý họat động, chức năng của khí cụ điện.
- Phân biệt được các dạng thiết bị
- Biết cách kiểm tra nguội, kiểm tra nóng các thiết bị vật tư.
- An toàn lao động.
IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

- Bút, sổ tay, hướng dẫn sử dụng đi kèm thiết bị..
- PC và phần mền chuyên dùng
- Dụng cụ chứa các thiết bị, phương tiện vận chuyển.
- Bộ đồ nghề tháo lắp điện; c ác loại máy đo.
V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

Tiêu chí đánh giá
- Bảng kê thiết bị, vật tư đầy đủ theo
thiết kế.
- Nhận thiết bị, vật tư đúng chủng
loại, đủ số lượng.
- Các thiết bị, vật tư: Hoạt động tốt;
được sắp đặt theo đúng chủng loại,
ngăn nắp, gọn gàng.

Cách thức đánh giá
- Trực quan, đo kiểm.
- Máy đo chuyên dùng, bản danh mục
thiết bị.
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TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC
Tên công việc: Lắp đặt mạch điều khiển theo s ơ đồ
Mã số công việc: F3
I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC

Lắp đúng mạch điều khiển theo s ơ đồ thiết kế:
- Lắp các máng đi dây, giá đỡ thiết bị, các đầu nối dây.
- Lắp đặt và dán nhãn các thiết bị bảo vệ cho mạch điều khiển v à đánh số
cho các khởi động từ, các rơ le trung gian.
- Lắp đặt các CPU, các mô đun I/O.
- Kết nối mạch điều khiển cho các khởi động từ
- Lắp nguồn điều khiển
- Kết nối mạch ngõ vào, ra của PLC.
- Lắp mạch Emergency Stop.
II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

- Các máng đi dây được lắp đặt đúng vị trí; chắc chắn, không rung lắc dao động.
- Giá đỡ thiết bị được lắp đặt đúng vị trí; chắc chắn, không rung lắc dao động .
- Các đầu nối dây được lắp đặt đúng vị trí, chắc chắn, không rung lắc dao
động, cách điện tốt với tủ.
- Đánh số các đầu nối phù hợp với các số trên bản vẽ.
- Các thiết bị bảo vệ cho mạch điều khiển đ ược lắp đặt và dán nhãn đúng
vị trí, chắc chắn, không rung lắc dao động.
- Các khởi động từ, các rơ le trung gian được lắp đặt và dán nhãn, đánh số
đúng vị trí, chắc chắn không rung lắc dao động,
- Các CPU, các mô đun I/O đư ợc lắp đặt chắc chắn, đúng vị trí, đúng
khoảng cách.
- Đi dây đúng tiêu chuẩn, kết nối đúng trình tự, cách điện tốt ở những
phần tử không liên hệ.
- Nguồn điều khiển đúng chủng loại, đúng cực tính, đ ược gá lắp chắc
chắn, đi dây đúng sơ đồ.
- Kết nối mạch ngõ vào, ra của PLC: Đúng địa chỉ, đúng thông số điện áp.
- Mạch Emergency -Stop hoạt động tốt.
III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng
- Kỹ năng: Sử dụng dụng cụ cầm tay; đo kiểm
- Dịch được các thuật ngữ chuyên môn bằng tiếng Anh
- Sử dụng được: Các loại CPU; modul ng õ vào DI, DO, AI.
- Các dạng mạch bảo vệ khẩn cấp.
2. Kiến thức
- Tiêu chuẩn, kích thước các máng, các giá đỡ, vị trí các đầu nối, cách kí
hiệu các thiết bị trong lắp đặt điện, PLC
- Truyền động điện 1, truyền động điện 2
- Kỹ thuật đi dây: Tiêu chuẩn, kích thước, vị trí của các mô đun ng õ
vào/ra; tiêu chuẩn, kỹ thuật đi dây, kỹ thuật kết nối. Tiêu chuẩn, vị trí, lọai
nguồn điệu khiển.
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- PLC: Cấu tạo, số ngõ vào, số ngõ ra của CPU. Cách kết nối PLC; các
biện pháp bảo vệ tương ứng với các lọai ngõ ra
- Trang bị điện: Phân biệt các chủng lọai, kích thước, nguyên tắc họat
động của các lọai công tắc sử lý khi có sự cố khẩn cấp.
- Bộ đồ nghề cơ khí dùng cho thợ điện.
- An toàn lao động, an toàn điện
IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

- Bộ đồ nghề tháo lắp.
- Các máy đo chuyên dùng.
V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH TH ỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

Tiêu chí đánh giá
Cách thức đánh giá
- Đi dây đúng tiêu chuẩn, kết nối - Trực quan, quan sát, đo kiểm.
đúng trình tự, cách điện tốt ở những - Máy đo chuyên dùng, bản vẽ thiết
phần tử không liên hệ.
kế.
- Nguồn điều khiển đúng chủng loại,
đúng cực tính, được gá lắp chắc chắn,
đi dây đúng sơ đồ.
- Kết nối mạch ngõ vào, ra của PLC:
Đúng địa chỉ, đúng thông số điện áp.
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TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC
Tên công việc: Lắp đặt mạch động lực theo s ơ đồ
Mã số công việc: F4
I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC:

Lắp đặt và kiểm tra mạch động lực:
- Lắp các máng đi dây, các giá đỡ thiết bị, các kẹp đầu nối dây.
- Lắp và kiểm tra các thiết bị bảo vệ nh ư: Cầu chì, aptômát..
- Kết nối mạch động lực giữa các khởi động từ
- Lắp mạch điều khiển từ PLC đến khởi động từ.
II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

- Các máng đi dây, giá đỡ thiết bị các kẹp đầu nối dây đ ược lắp đặt đúng
vị trí, chắc chắn, không rung lắc dao động.
- Đánh số các đầu nối phù hợp với các số trên bản vẽ.
- Các đầu nối dây cách điện tốt với tủ.
- Các thiết bị bảo vệ, bộ nguồn động lực được lắp đặt đúng vị trí, chắc
chắn, không rung lắc dao động.
- Các thông số bảo vệ tác động đúng yêu cầu
- Cách điện tốt ở những đầu nối không li ên hệ.
- Điện áp cung cấp đúng yêu cầu của mạch
- Mạch động lực giữa các khởi động từ đ ược kết nối đúng, chính xác, cách
điện tốt, đúng thứ tự pha, dây kết nối đ ược chọn đúng cỡ.
- An toàn điện.
III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng
- Kỹ năng sử dụng: Dụng cụ cầm tay; đo kiểm; thao tác đi dây.
- Dịch được các thuật ngữ chuyên môn bằng tiếng Anh.
2. Kiến thức
- Truyền động điện 1
- Lắp đặt điện: Các phương pháp đi dây, vị trí dây
- Vẽ điện; đo lường điện; kỹ thuật nguội; anh văn; k ỹ thuật lập trình PLC.
- Thực hành PLC; an toàn lao động, an toàn điện.
IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

- Bộ đồ nghề cơ khí dùng cho thợ điện; Các máy đo chuyên dùng
- Các thiết bị ngõ ra.
V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH TH ỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

Tiêu chí đánh giá
Cách thức đánh giá
- Các thiết bị lắp đặt đúng vị trí,
- Trực quan, quan sát, đo kiểm.
chắc chắn, không rung lắc dao động. - Megômmét đo Rcđ, sơ đồ nguyên
- Cách điện tốt ở những đầu nối
lý, sơ đồ bố trí thiết bị.
không liên hệ.
- Mạch động lực giữa các khởi động
từ được kết nối đúng, chính xác,
cách điện tốt, đúng thứ tự pha, dây
kết nối được chọn đúng cỡ.
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TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC
Tên công việc: Kiểm tra kết nối phần cứng
Mã số công việc: F5
I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC

Kiểm tra tình trạng hoạt động của thiết bị tr ước khi cho hoạt động:
- Kiểm tra nguội, nóng (mở bảng để kiểm tra hoặc công cụ giám sát biến
ở phần mềm)
- Đo điện trở tiếp xúc.
II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

- Kiểm tra nguội đúng kỹ thuật
- Mạch điện không xảy ra hiện t ượng ngắn mạch.
- Điện trở tiếp xúc nằm trong phạm vi cho phép.
- Cổng vào/ra kết nối đúng với ngoại vi.
III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng
- Kỹ năng sử dụng: Dụng cụ cầm tay; đo kiểm.
- Sử dụng các máy đo, phần mềm để kiểm tra ngoại vi.
2. Kiến thức
- PLC: Kỹ thuật điều khiển có tiếp điểm v à không tiếp điểm.
- Đo lường: Các kiến thức về máy đo, nguyên lý họat động cũng như sử
dụng các thiết bị đo
- PLC: Các phần mềm PLC
IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

- Bộ dụng cụ tháo lắp điện.
- Máy đo chuyên dùng; VOM/DVOM.
- Thiết bị lập trình, phần mềm điều khiển liên quan.
V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH TH ỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

Tiêu chí đánh giá
- Điện trở tiếp xúc nằm trong phạm vi
cho phép.
- Cổng vào/ra kết nối đúng với ngoại
vi.

Cách thức đánh giá
- Trực quan, quan sát, đo kiểm.
- Megômmét đo Rcđ.
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TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC
Tên công việc: Lập trình theo yêu cầu kỹ thuật
Mã số công việc: F6
I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC

Lập được chương trình điều khiển ở một trong các dạng LAD, STL, FBD :
- Thiết lập giao tiếp giữa thiết bị lập tr ình và PLC.
- Lập bảng ký hiệu ngõ vào/ra.
- Nạp vào CPU, thử không tải.
II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

- Giao tiếp tốt giữa thiết bị lập trình và PLC
- Các ngõ vào/ra có ký hiệu tương ứng với thiết bị ngọai vi.
- Cấu trúc chương trình rõ ràng.
- Tìm lỗi rõ ràng.
- Chia nhỏ nhiệm vụ điều khiển dưới dạng các chương trình con.
- Hoạt động đúng yêu cầu.
III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng
- Sử dụng: Máy vi tính; ngôn ngữ lập trình.
- Ký hiệu điện, điện tử.
- Kỹ năng: Sử dụng dụng cụ cầm tay; phán đoán h ư hỏng
2. Kiến thức
- PLC: Cách kiểm tra bằng thiết bị lập tr ình; biết các phần mềm PLC
tương ứng; các phương pháp lập trình khác nhau.
- Tin học: Kiến thức tin học cơ bản.
- Trang bị điện: Kiến thức kỹ thuật điều khiển có tiếp điểm ; các kiến thức
về mở máy, điều khiển tốc độ, điều khiển tr ình tự.
- Truyền động điện 2
- Toán kỹ thuật
IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

- Thiết bị lập trình, CPU, phần mềm PLC.
V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH TH ỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

Tiêu chí đánh giá
- Giao tiếp tốt giữa thiết bị lập trình
và PLC
- Các ngõ vào/ ra có ký hiệu tương
ứng với thiết bị ngoại vi.
- Cấu trúc chương trình rõ ràng.
- Chương trình hoạt động đúng yêu
cầu.

Cách thức đánh giá
- Trực quan, quan sát.
- Thiết bị lập trình và PLC, CPU,
phần mềm PLC.
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TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC
Tên công việc: Vận hành thử không tải và có tải
Mã số công việc: F7
I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC

Thiết bị vận hành theo yêu cầu:
- Đóng nguồn điện.
- Chọn chế độ làm việc: Thủ công/tự động
- Cho hệ thống hoạt động.
II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

- Điện áp cung cấp đúng định mức.
- Các thiết bị bảo vệ hoạt động tốt.
- Quan sát xem đúng chế độ chưa.
- Hệ thống hoạt động đúng yêu cầu
- Các đèn báo hoạt động tốt.
- Mạch điều khiển theo chương trình hoạt động tốt.
- Sự hoạt động của các thiết bị theo đúng tr ình tự yêu cầu.
III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng
- Kỹ năng thao tác, quan sát, nhận biết, kết luận về hiện tượng điện.
- Sử dụng đồng hồ VOM/ DVOM.
2. Kiến thức
- Các lọai nguồn điện ngõ vào ra
- Các chế độ họat động
- Nguyên lý họat động của hệ thống
IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

- Bộ đồ nghề tháo lắp điện.
- VOM
- Quan sát bằng mắt tình trạng chung của hệ thống.
- Dụng cụ hổ trợ cần thiết cho việc thao tác mạch.
V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH TH ỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

Tiêu chí đánh giá

Cách thức đánh giá

- Điện áp cung cấp đúng định mức
- Mạch điều khiển theo chương trình
hoạt động tốt.
- Hệ thống hoạt động đúng trình tự
yêu cầu.

- Trực quan, quan sát, đo kiểm.
- Đồng hồ VOM đo điện áp, thiết bị lập
trình.
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TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC
Tên công việc: Làm sạch thiết bị theo định kì
Mã số công việc: G1
I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC :
Vệ sinh thiết bị định kỳ của tủ điện phân phối:
- Xác định thiết bị cần làm sạch.
- Cắt điện nguồn.
- Nối đất mạng động lực.
- Kiểm tra môi trường đặt thiết bị.
- Làm sạch bụi; chống ẩm.
- Nghiệm thu/bàn giao.
II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN:

- Xác định đúng thiết bị cần bảo trì.
- Thiết bị đóng cắt tổng phải cắt .
- Điện áp đo được trên đường dây bằng không.
- Xác định được môi trường có hiện tượng ẩm, bụi hay không.
- Môi trường đặt thiết bị và trên thiết bị không còn bụi, ẩm.
- An toàn cho người và thiết bị.
- Bàn giao kết quả công việc cho nhóm sau thực hiện đúng y êu cầu.
III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU:

1. Kỹ năng:
- Nhận dạng thiết bị.
- Thao tác nhanh, đảm bảo; Sử dụng đúng thiết bị dụng cụ.
- Thực hiện các thủ tục hành chính và các qui định kỹ thuật về bàn giao công việc.
2. Kiến thức:
- Cung cấp điện: Các khái niệm về h ệ thống cung cấp điện, các loại bản
vẽ, sơ đồ hệ thống cung cấp điện .
- Khí cụ điện: Công dụng, tính năng, h ình dáng của các khí cụ điện đóng
cắt, bảo vệ.
- Anh văn: Đọc được các ký hiệu, ghi chú bằng thuật ngữ chuyên ngành.
- Vẽ điện: Các ký hiệu điện; đọc s ơ đồ điện.
- Lắp đặt điện: Qui trình lắp đặt, bảo trì hệ thống điện.
- Trang bị điện 1: Các mạch động lực.
- Đo lường điện; an toàn lao động.
IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

- Máy đo VOM; dụng cụ cơ khí cầm tay.
- Máy nén khí; chổi mềm, đèn sấy, sổ ghi chép, bút.
V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH ĐÁNH GIÁ K Ỹ NĂNG

Tiêu chí đánh giá
- Xác định được môi trường có hiện
tượng ẩm, bụi hay không.
- Xác định đúng thiết bị cần bảo trì
- Điện áp đo được trên đường dây
bằng không.

Cách thức đánh giá
- Theo dõi, quan sát, so sánh.
- Thiết bị đo kiểm tra không khí, bản
vẽ, khí cụ điện, vôn kế, máy đo VOM.
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TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC
Tên công việc: Kiểm tra khí cụ điện
Mã số công việc: G2
I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC:

Kiểm tra khí cụ điện ở mạng động lực v à tủ phân phối:
- Xác định thiết bị/khí cụ điện cần tháo .
- Tháo thiết bị/khí cụ điện.
- Kiểm tra tiếp điểm của khí cụ điện; kiểm tra cuộn dây các khí cụ điện; l ò
xo và các chi tiết còn lại của khí cụ.
- Thay thế các chi tiết của khí cụ/thiết bị không đạt ti êu chuẩn kỹ thuật.
- Lắp lại các khí cụ/thiết bị điện .
- Nghiệm thu/bàn giao.
II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN:

- Xác định đúng thiết bị cần tháo.
- Đảm bảo an toàn cho khí cụ/thiết bị điện.
- Đánh dấu được các chi tiết.
- An toàn cho người và thiết bị.
- Tiếp điểm phải tiếp xúc tốt, không bị h ư hỏng nhiều.
- Cuộn dây không bị hở, đứt mạch .
- Các chi tiết còn bảo đảm chất lượng.
- Thay mới phải phù hợp với yêu cầu kỹ thuật. Lắp đúng vị trí.
- Bàn giao kết quả công việc cho nhóm sau thực hiện đúng yêu cầu.
III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU:

1. Kỹ năng:
- Quan sát hiện trạng thiết bị.
- Sử dụng dụng cụ đúng, đảm bảo.
- Thực hiện các thủ tục hành chính và các qui định về bàn giao công việc.
2. Kiến thức:
- Vẽ điện: Các ký hiệu điện, phân tích sơ đồ điện.
- Lắp đặt điện: Qui trình bảo trì mạng điện.
- Cung cấp điện: Các khái niệm về hệ thống cung cấp điện, các loại bản
vẽ, sơ đồ hệ thống cung cấp điện .
- Trang bị điện 1; Khí cụ điện.
- An toàn lao động; thủ tục bàn giao công trình.
IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

- Dụng cụ cơ khí cầm tay; giấy, bút viết, sổ ghi chép .
V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH ĐÁNH GIÁ K Ỹ NĂNG

Tiêu chí đánh giá
Cách thức đánh giá
- Tiếp điểm phải tiếp xúc tốt, không bị - Quan sát, kiểm tra, so sánh.
hư hỏng nhiều.
- Bản vẽ, dụng cụ cơ khí cầm tay, sổ tay
- Đảm bảo an toàn cho khí cụ/thiết bị điện. tra cứu kỹ thuật điện, theo tiêu chuẩn.
- Thay mới phải phù hợp với yêu cầu kỹthuật.
- Lắp đúng vị trí.
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TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC
Tên công việc: Kiểm tra đường dây mạng động lực
Mã số công việc: G3
I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC:

Kiểm tra dây dẫn ra, vào mạng động lực và tủ phân phối:
- Xác định đường dây cần kiểm tra.
- Cắt điện nguồn; quan sát mạng động lực .
- Làm vệ sinh đường dây và môi trường xung quanh .
- Kiểm tra hệ thống cách điện; kiểm tra các mối nối trong hộp nối .
- Thay các phụ kiện của đường dây không đạt ti êu chuẩn kỹ thuật.
- Cấp lại điện nguồn; Nghiệm thu/b àn giao.
II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN:

- Xác định đúng đường dây cần kiểm tra.
- Thiết bị đóng cắt tổng phải cắt; có khe hở an to àn tại dao cách ly.
- Tìm ra được các tình trạng bất thường của mạng động lực .
- Không còn bụi, ẩm ở môi trường xung quanh.
- Sứ và các hệ thống giá đỡ phải chắc chắn, cách điện tốt với đ ường dây.
- Các mối nối phải có điện trở tiếp xúc đạt tiêu chuẩn,điện trở cách điện giữa
các mối nối phải lớn hơn 0,5 M.
- Thay mới phải phù hợp với yêu cầu kỹ thuật, đảm bảo an to àn.
- Bàn giao kết quả công việc cho nhóm sau thực hiện đúng y êu cầu.
III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU:

1. Kỹ năng:
- Quan sát hiện trạng thiết bị.
- Sử dụng dụng cụ thuần thục .
- Thực hiện các thủ tục h ành chính và các qui đ ịnh về bàn giao công việc.
2. Kiến thức:
- Vẽ điện: Các ký hiệu điện. Đọc s ơ đồ điện.
- Lắp đặt điện: Qui trình bảo trì mạng điện.
- Cung cấp điện: Các khái niệm về hệ thống cung cấp điện. Các loại bản vẽ, s ơ
đồ hệ thống cung cấp điện.
- Trang bị điện 1; Khí cụ điện: Công dụng, tính năng, h ình dáng của các khí cụ
điện đóng cắt, bảo vệ.
- Vật liệu điện; an toàn lao động; thủ tục bàn giao công trình.
IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

- VOM; dụng cụ cơ khí cầm tay; giấy, bút viết, sổ ghi chép .
V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH ĐÁNH GIÁ K Ỹ NĂNG

Tiêu chí đánh giá
- Các mối nối phải có điện trở tiếp xúc đạt
tiêu chuẩn.
- Điện trở cách điện giữa các mối nối phải
lớn hơn 0,5 M
- Tìm ra được các tình trạng bất thường
của mạng động lực.
- Điện áp trên thiết bị phải đúng điện áp
danh định.

Cách thức đánh giá
- Trực quan, so sánh;
- Dụng cụ cơ khí cầm tay, VOM, đồng hồ
Mêgômét, theo tiêu chuẩn.
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TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC
Tên công việc: Kiểm tra thiết bị đo lường
Mã số công việc: G4
I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC:

Kiểm tra, thay thế và lắp đặt các thiết bị đo lường của tủ phân phối:
- Xác định các thiết bị đo lường của tủ cần kiểm tra .
- Cắt điện nguồn.
- Quan sát hình dạng bên ngoài các thiết bị đo.
- Làm vệ sinh môi trường xung quanh.
- Tháo các thiết bị đo.
- Kiểm tra Vôn kế; ampe kế; tần số kế; cos  kế; điện năng kế; oát kế; BI.
- Thay thế thiết bị đo không đạt tiêu chuẩn kỹ thuật.
- Lắp lại các thiết bị đo điện.
- Cấp lại điện nguồn.
- Nghiệm thu/bàn giao.
II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN:

- Xác định đúng thiết bị đo cần kiểm tra .
- Thiết bị đóng cắt tổng phải cắt .
- Có khoảng hở an toàn tại dao cách ly.
- Tìm ra được các tình trạng bất thường của các thiết bị đo.
- Không còn bụi, ẩm quanh môi trường xung quanh.
- Các thiết bị đo được tháo an toàn.
- Đánh dấu các đầu dây vào thiết bị đo.
- Phát hiện được tình trạng bất thường của thiết bị.
- An toàn cho người và thiết bị.
- Thiết bị đo thay thế phải đạt tiêu chuẩn kỹ thuật.
- Lắp đúng vị trí và đấu nối đúng các đầu dây.
- Bàn giao kết quả công việc cho nhóm sau thực hiện đúng y êu cầu.
III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU:

1. Kỹ năng:
- Quan sát hiện trạng thiết bị nhanh chóng .
- Thao tác đúng.
- Vệ sinh môi trường sạch.
- Sử dụng đúng các dụng cụ đo kiểm.
- Thực hiện các thủ tục hành chính và các qui định kỹ thuật về bàn giao công việc.
2. Kiến thức:
- Vẽ điện: Các ký hiệu điện, đọc s ơ đồ điện.
- Lắp đặt điện: Qui trình bảo trì mạng điện.
- Cung cấp điện: Các khái niệm về h ệ thống cung cấp điện, các loại bản
vẽ, sơ đồ hệ thống cung cấp điện.
- Đo lường điện: Các thiết bị, dụng cụ đo.
- An toàn lao động.
- Thủ tục bàn giao công trình
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IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

- Dụng cụ đo điện: Vôn kế, ampe kế, tần số kế mẫu
- Dụng cụ cơ khí cầm tay
- Máy nén khí, đèn sấy, chổi mềm
V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH ĐÁNH GIÁ K Ỹ NĂNG

Tiêu chí đánh giá
- Các thiết bị đo được tháo an toàn.
- Đánh dấu các đầu dây vào thiết bị đo
- Tìm ra được các tình trạng bất thường
của các thiết bị đo.
- Thiết bị đo thay thế phải đạt ti êu
chuẩn kỹ thuật.
- Lắp đúng vị trí và đấu nối đúng các đầu
dây.
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Cách thức đánh giá
- Quan sát, theo dõi, so sánh.
- Bản vẽ, bút vạch dấu, dụng cụ tháo
lắp cơ khí, VOM, theo tiêu chu ẩn.

TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC
Tên công việc: Xiết lại ốc hãm các linh kiện
Mã số công việc: G5
I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC:

Xiết lại ốc hãm các linh kiện của mạng động lực và tủ phân phối:
- Xác định chủng loại thiết bị.Cắt điện nguồn; nối đất mạng động lực .
- Quan sát, kiểm tra hiện trạng các linh kiện/c ực đầu nối.
- Mở ốc hãm từ 0,5 đến 1 vòng.
- Đặt lại đúng vị trí linh kiện/dây nối .
- Xiết chặt các ốc hãm.
- Tháo nối đất mạng động lực.
- Cấp lại điện nguồn; nghiệm thu/b àn giao.
II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN:

- Xác định đúng thiết bị cần bảo d ưỡng
- Thiết bị đóng cắt tổng phải cắt. Có khoảng hở an to àn tại dao cách ly.
- Điện áp đo được trên đường dây bằng không.
- Xác định được các linh kiện/cực đầu nối có chắc chắn hay không.
- Các đầu ốc không bị biến dạng.
- Đặt đúng vị trí linh kiện/dây nối.
- Các linh kiện sau khi xiết ốc phải chắc chắn.
- Điện trở cách điện với đất phải đảm bảo
- An toàn cho người và thiết bị.
- Bàn giao kết quả công việc cho nhóm sau thực hiện đúng y êu cầu.
III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU:

1. Kỹ năng:
- Thao tác nhanh.
- Sử dụng đúng thiết bị dụng cụ.
- Thực hiện các thủ tục h ành chính và các qui đ ịnh về bàn giao công việc.
2. Kiến thức:
- Vẽ điện: Các ký hiệu điện, đọc sơ đồ điện.
- Lắp đặt điện: Qui trình lắp đặt, bảo trì hệ thống điện.
- Cung cấp điện; Trang bị điện 1: Các mạch động lực.
- Khí cụ điện: Công dụng, tính năng, h ình dáng của các khí cụ điện đóng cắt, bảo
vệ.
- Anh văn: Đọc được các ký hiệu, ghi chú bằng thuật ngữ chuy ên ngành.
- An toàn lao động; qui trình lắp đặt, bảo trì
- Tin học văn phòng; thủ tục bàn giao công trình
IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

- Dụng cụ cơ khí cầm tay; VOM; giấy, bút viết, sổ ghi
V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH ĐÁNH GIÁ K Ỹ NĂNG

Tiêu chí đánh giá
- Điện áp đo được trên đường dây bằng không.
- Xác định được các linh kiện/cực đầu nối có chắc
chắn hay không.
- Điện trở cách điện với đất phải đảm bảo
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Cách thức đánh giá
- Trực quan, so sánh;
- Đồng hồ VOM, bản vẽ, dụng cụ c ơ
khí cầm tay, đồng hồ M êgômét.

TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC
Tên công việc: Kiểm tra cách điện và tiếp đất
Mã số công việc: G6
I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC :
Kiểm tra cách điện và tiếp đất của tủ điện phân phối:
- Đo điện trở cách điện và tiếp đất mạng động lực và tủ phân phối.
- Xác định thiết bị cần kiểm tra cách điện; cắt điện nguồn.
- Đo điện trở cách điện giữa thiết bị với vỏ tủ.
- Cấp lại điện nguồn.
- Nghiệm thu/bàn giao.
II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN:

- Xác định đúng thiết bị cần bảo dưỡng.
- Thiết bị đóng cắt tổng phải cắt; có khoảng hở an to àn tại dao cách ly.
- An toàn cho người và thiết bị.
- Điện trở cách điện với đất  0,5 M.
- Điện áp đo tại đầu cực của thiết bị phải bằng điện áp nguồn.
- Bàn giao kết quả công việc cho nhóm sau thực hiện đúng y êu cầu.
III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU:

1. Kỹ năng:
- Quan sát hiện trạng thiết bị nhanh chóng, đảm bảo
- Sử dụng dụng cụ thuần thục.
- Thực hiện các thủ tục hành chính và các qui định kỹ thuật về bàn
giao công việc.
2. Kiến thức:
- Vẽ điện.
- Các ký hiệu điện: Đọc sơ đồ điện.
- Lắp đặt điện: Qui trình bảo trì mạng điện.
- Cung cấp điện: Các khái niệm về h ệ thống cung cấp điện, các loại
bản vẽ, sơ đồ hệ thống cung cấp điện.
- Trang bị điện 1: Các mạch động lực.
- An toàn lao động.
- Thủ tục bàn giao công trình; tin học văn phòng
IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

- Mêgômmét
- Dụng cụ cơ khí cầm tay, búa, clê, kìm...
V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH ĐÁNH GIÁ K Ỹ NĂNG

Tiêu chí đánh giá
- Điện trở cách điện với đất  0,5
M.
- Điện áp đo tại đầu cực của thiết bị
phải bằng điện áp nguồn.
- Thiết bị đóng cắt tổng phải cắt.

Cách thức đánh giá
- Quan sát, theo dõi;
- Đồng hồ Mêgômét, nguồn điện, đồng
hồ đo điện áp, bản vẽ, găng tay, ủng
sao su, mũ cứng.
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TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC
Tên công việc: Vận hành thử mạng động lực và tủ phân phối
Mã số công việc: G7
I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC:

Vận hành thử mạng động lực và tủ phân phối:
- Vận hành, kiểm tra các thông số kỹ thuật sau khi bảo trì mạng động lực
và tủ phân phối.
- Kết nối tủ điện vào nguồn, lần lượt đóng các tải cho tới khi tải bằng định
mức
- Kiểm tra điện áp, dòng điện, dòng dò; tần số; độ phát nóng.
- Nghiệm thu/bàn giao
II.CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN:

- Điện áp, dòng điện đúng định mức.
- Trị số dòng điện rò phải nhỏ hơn giá trị cho phép.
- An toàn cho người và thiết bị.
- Tần số chỉ thị bằng với tần số nguồn.
- Phát nóng của tủ và của các khí cụ/thiết bị, đường dây phải nằm trong
giới hạn phát nóng cho phép.
- Bàn giao được kết quả công việc.
III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU:

1. Kỹ năng:
- Thao tác nhanh. Sử dụng dụng cụ thuần thục.
- Phân tích đúng các trị số trên dụng cụ đo
2. Kiến thức:
- Vẽ điện, Các ký hiệu điện, đọc sơ đồ điện.
- Toán, lý kỹ thuật
- Lắp đặt điện, qui trình bảo trì mạng điện.
- Cung cấp điện: Các khái niệm về hệ thống cung cấp điện, các loại
bản vẽ, sơ đồ hệ thống cung cấp điện.
- An toàn lao động.
- Thủ tục bàn giao công trình
IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

- Dụng cụ đo điện; dụng cụ cơ khí cầm tay
- Bút viết, sổ ghi chép
V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH ĐÁNH GIÁ K Ỹ NĂNG

Tiêu chí đánh giá
- Điện áp đúng định mức.
- Dòng điện bằng định mức.
- Phát nóng của tủ và của các khí
cụ/thiết bị, đường dây phải nằm trong
giới hạn phát nóng cho phép.

Cách thức đánh giá
- Trực quan, theo dõi và so sánh;
- Đồng hồ vôn kế, bút thử điện, đồng hồ
Ampe kế, bút thử điện, nhiệt kế, theo bản
tiêu chuẩn.

71

TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC
Tên công việc: Xác định hư hỏng ở mạng động lực, tủ điện phân phối
Mã số công việc: H1
I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC:

Xác định hư hỏng của mạng động lực v à tủ phân phối:
- Cắt nguồn, treo biển báo; nối đất an to àn.
- Quan sát bên ngoài; khoanh vùng hư h ỏng.
- Tháo thiết bị hư hỏng cho nhóm sau sửa chữa.
- Nghiệm thu/bàn giao.
II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN:

- Thiết bị đóng cắt tổng phải cắt; có khe hở an to àn tại dao cách ly.
- Không còn điện áp trên thiết bị; điện trở của hệ thống tiếp đất tối thiểu l à 10
- Phát hiện các tình trạng bất thường của thiết bị.
- Xác định được thiết bị hư hỏng trên cơ sở bản vẽ nguyên lý để phân tích
- Tháo thiết bị an toàn và không ảnh hưởng đến các thiết bị khác; đánh
dấu các đầu dây nối vào thiết bị.
- An toàn cho người và thiết bị.
- Bàn giao kết quả công việc cho nhóm sau thực hiện đúng yêu cầu
III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU:

1. Kỹ năng:
- Thao tác cắt nhanh, chuẩn xác; sử dụng dụng cụ đúng theo yêu cầu
- Quan sát nhanh chóng, phán đoán chu ẩn xác được các dạng hư hỏng của
mạng động lực
- Thực hiện các thủ tục hành chính và các qui định kỹ thuật về bàn giao công việc.
2. Kiến thức:
- Vẽ điện: Các ký hiệu điện, s ơ đồ nguyên lý, sơ đồ vị trí, sơ đồ nối dây...
- Cung cấp điện: Mạng điện động lực v à hệ thống phân phối.
- Khí cụ điện: Tính năng, hình dáng các khí cụ điện trong hệ thống phân
phối và mạng động lực.
- Lắp đặt điện: Các qui tắc v à qui trình lắp đặt, sửa chữa hệ thống điện.
- Trang bị điện: Kết cấu mạng động lực.
- Các thủ tục bàn giao
IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC .
- Dụng cụ cơ khí cầm tay: Kìm, búa, giũa, clê, mỏ lết; VOM; bút, sổ ghi chép
V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH ĐÁNH GIÁ K Ỹ NĂNG

Tiêu chí đánh giá
Cách thức đánh giá
- Phát hiện các tình trạng bất thường của - Trực quan, quan sát.
thiết bị.
- VOM; bút thử điện, đồng hồ Mêgômét,
- Không còn điện áp trên thiết bị.
theo bản tiêu chuẩn Việt Nam.
- Điện trở của hệ thống tiếp đất tối thiểu
là 10
- Tháo thiết bị an toàn và không ảnh
hưởng đến các thiết bị khác.
- Đánh dấu các đầu dây nối vào thiết bị.
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TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC
Tên công việc: Sửa chữa khí cụ điện đóng cắt
Mã số công việc: H2
I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC:

Sửa chữa khí cụ điện đóng cắt mạng động lực v à tủ phân phối:
- Tháo rời các chi tiết của khí cụ điện hư hỏng.
- Kiểm tra: Các tiếp điểm hệ thống tạo áp lực (l ò xo); hệ thống truyền
động; cuộn hút; buồng dập hồ quang; lau ch ùi tiếp điểm
- Thay thế: Tiếp điểm; lò xo; cuộn hút; buồng dập hồ quang (nếu cần thiết)
- Thay mới khí cụ điện bị hư hỏng.
- Nghiệm thu/bàn giao
II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN:

- Không ảnh hưởng đến bộ phận khác của thiết bị.
- Phát hiện: Được tình trạng hư hỏng của tiếp điểm; áp lực đặt l ên tiếp
điểm đạt tiêu chuẩn kỹ thuật hay không; tình trạng hư hỏng của cuộn hút
- Tiếp điểm thay thế phải đạt yêu cầu kỹ thuật.
- Cuộn hút thay thế phải đảm bảo yêu cầu kỹ thuật; hồ quang phải được
dập tắt hoàn toàn.
- Khí cụ điện thay thế phải đảm bảo yêu cầu kỹ thuật
- Bàn giao kết quả công việc cho nhóm sau thực hiện đúng y êu cầu
III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU:

1. Kỹ năng:
- Quan sát hiện trạng thiết bị.
- Nhanh chóng, chính xác và s ử dụng dụng cụ đúng yêu cầu kỹ thuật.
- An toàn cho người và thiết bị.
- Thực hiện các thủ tục hành chính và các qui định kỹ thuật về bàn giao
công việc.
2. Kiến thức:
- Vẽ điện: Các ký hiệu điện, các loại s ơ đồ nguyên lý...
- Cung cấp điện: Mạng điện động lực v à hệ thống phân phối.
- Khí cụ điện: Tính năng, hình dáng các khí cụ điện đóng cắt, sửa chữa khí
cụ điện.
- Lắp đặt điện: Các qui tắc v à qui trình lắp đặt, sửa chữa hệ thống điện.
- Thủ thục làm văn bản hành chính về bàn giao
IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

- Dụng cụ cơ khí cầm tay: kìm, búa, giũa, clê, mỏ lết; VOM; bút, sổ ghi chép
V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH ĐÁNH GIÁ K Ỹ NĂNG

Tiêu chí đánh giá
- Phát hiện được tình trạng hư hỏng
của tiếp điểm.
- Hệ thống truyền động phải trơn,
không bị kẹt.
- Cuộn hút thay thế phải đảm bảo yêu
cầu kỹ thuật.

Cách thức đánh giá
- Trực quan, quan sát.
- Bản vẽ, đồng hồ VOM, dụng cụ c ơ
khí cầm tay, đồng hồ VOM, theo bản
tiêu chuẩn Việt Nam.
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TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC
Tên công việc: Sửa chữa khí cụ điện bảo vệ
Mã số công việc: H3
I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC:

Sửa chữa khí cụ điện bảo v ệ mạng động lực và tủ phân phối:
- Tháo các chi tiết của khí cụ điện hư hỏng
- Kiểm tra: tình trạng và xử lý hư hỏng của các tiếp điểm; cuộn hút;
hệ thống truyền động; buồng dập hồ quang.
- Thay thế: Dây chảy; rơle nhiệt.
- Nghiệm thu/bàn giao
II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN:

- Tháo phải an toàn không ảnh hưởng đến các chi tiết còn lại; cuộn hút
phải đảm bảo yêu cầu kỹ thuật; hệ thống truyền động phải tr ơn, không bị kẹt; hồ
quang phải được dập tắt hoàn toàn.
- Dây chảy có dòng điện định mức và rơle nhiệt thay thế phải phù hợp với
yêu cầu kỹ thuật của thiết bị.
- Bàn giao kết quả công việc cho nhóm sau thực hiện đúng y êu cầu.
III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU:

1. Kỹ năng:
- Quan sát hiện trạng thiết bị; sửa chữa nhanh chóng, đúng yêu cầu các
loại khí cụ điện; sử dụng dụng cụ đúng yêu cầu.
- Thực hiện các thủ tục hành chính và các qui định kỹ thuật về bàn giao
công việc.
2. Kiến thức:
- Vẽ điện: Các ký hiệu điện, các loại sơ đồ nguyên lý, sơ đồ vị trí, sơ đồ
nối dây...
- Cung cấp điện: Mạng điện động lực v à hệ thống phân phối.
- Khí cụ điện: Tính năng, hình dáng các khí cụ điện đóng cắt, sửa chữa khí
cụ điện.
- Lắp đặt điện: Các qui tắc v à qui trình lắp đặt, sửa chữa hệ thống điện.
- Thủ thục làm văn bản hành chính về bàn giao
IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

- Dụng cụ cơ khí cầm tay: Kìm, búa, giũa, clê, mỏ lết; VOM; giấy, bút, sổ
ghi chép
V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH ĐÁNH GIÁ K Ỹ NĂNG

Tiêu chí đánh giá
- Dây chảy có dòng điện định mức phù
hợp với yêu cầu kỹ thuật của thiết bị.
- Thiết bị thay thế phải phù hợp với
yêu cầu kỹ thuật
- Rơle nhiệt thay thế phải phù hợp với
yêu cầu kỹ thuật của thiết bị.
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Cách thức đánh giá
- Trực quan, quan sát;
- Bản vẽ, đồng hồ VOM, dụng cụ cơ khí
cầm tay, đồng hồ VOM, theo bản tiêu
chuẩn Việt Nam.

TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC
Tên công việc: Sửa chữa thiết bị đo lường
Mã số công việc: H4
I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC:

Sửa chữa thiết bị đo lường của mạng động lực v à tủ phân phối:
- Tháo thiết bị đo hư hỏng.
- Xác định bộ phận hư hỏng của thiết bị.
- Sửa chữa mạch đo; bộ phận chỉ thị.
- Nghiệm thu/bàn giao.
II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN:

- Thiết bị tháo ra phải an toàn; không ảnh hưởng đến các thiết bị còn
lại; phát hiện các bộ phận hư hỏng.
- Mạch đo phải đạt yêu cầu kỹ thuật; bộ phận chỉ thị phải đạt yêu cầu
kỹ thuật; thiết bị thay thế phải phù hợp với yêu cầu kỹ thuật.
- An toàn cho người và thiết bị
- Bàn giao kết quả công việc cho nhóm sau thực hiện đúng y êu cầu
III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU:

1. Kỹ năng:
- Quan sát hiện trạng thiết bị; sửa chữa nhanh chóng, chính xác được các
dạng sai hỏng; sử dụng dụng cụ thành thạo.
- Thực hiện các thủ tục hành chính và các qui định kỹ thuật về bàn giao
công việc.
2. Kiến thức:
- Vẽ điện: Các ký hiệu điện, các loạ i sơ đồ nguyên lý, sơ đồ vị trí, sơ đồ
nối dây...
- Cung cấp điện: Mạng điện động lực v à hệ thống phân phối.
- Đo lường điện: Tính năng, hình dáng các thiết bị/dụng cụ đo
- Lắp đặt điện.
- Thủ thục làm văn bản hành chính về bàn giao
IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

- Dụng cụ cơ khí cầm tay; VOM; giấy, bút, sổ ghi chép
V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH ĐÁNH GIÁ K Ỹ NĂNG

Tiêu chí đánh giá
- Thiết bị thay thế phải phù hợp với yêu
cầu kỹ thuật.
- Mạch đo phải đạt yêu cầu kỹ thuật
- Phát hiện các bộ phận hư hỏng.
- Bộ phận chỉ thị phải đạt yêu cầu kỹ thuật
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Cách thức đánh giá
- Trực quan, quan sát;
- Bản vẽ, đồng hồ VOM, dụng cụ c ơ khí
cầm tay, đồng hồ VOM, theo bản tiêu
chuẩn Việt Nam

TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC
Tên công việc: Sửa chữa đường dây mạng động lực
Mã số công việc: H5
I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC:

Sửa chữa đường dây mạng động lực và tủ điện phân phối:
- Thay thế: Cách điện; sứ đỡ; hộp nối dựa vào kết quả kiểm tra hư hỏng
- Sửa chữa mối nối trong hộp nối ; thay thế mới đường dây.
- Nghiệm thu/bàn giao
II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN:

- Không ảnh hưởng đến các thiết bị còn lại; phát hiện các bộ phận hư
hỏng; cách điện đường dây phải đạt yêu cầu.
- Các mối nối phải đạt các tiêu chuẩn về điện trở tiếp xúc v à điện trở cách
điện theo tiêu chuẩn kỹ thuật.
- Thiết bị thay thế phải phù hợp với yêu cầu kỹ thuật.
- An toàn cho người và thiết bị
- Bàn giao được kết quả công việc đúng yêu cầu
III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU:

1. Kỹ năng:
- Quan sát hiện trạng thiết bị.
- Sửa chữa nhanh chóng, đúng được các dạng sai hỏng; sử dụng dụng cụ
đúng yêu cầu.
- Thực hiện các thủ tục hành chính và các qui định kỹ thuật về bàn giao
công việc.
2. Kiến thức
- Vẽ điện: Các ký hiệu điện, các loại s ơ đồ nguyên lý, sơ đồ vị trí, sơ
đồ nối dây...
- Cung cấp điện: Mạng điện động lực v à hệ thống phân phối.
- Khí cụ điện: Tính năng, hình dáng các loại trạm nối.
- Vật liệu điện: Tính năng, h ình dáng các loại vật liệu cách điện.
- Lắp đặt điện: Các qui tắc v à qui trình lắp đặt, sửa chữa hệ thống điện
- Thủ thục làm văn bản hành chính về bàn giao
IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

- Dụng cụ cơ khí cầm tay; VOM; mêgômét; giấy, bút, sổ ghi chép
V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH ĐÁNH GIÁ K Ỹ NĂNG

Tiêu chí đánh giá
- Các mối nối phải đạt các tiêu chuẩn
về điện trở tiếp xúc và điện trở cách
điện theo tiêu chuẩn kỹ thuật.
- Thiết bị thay thế phải phù hợp với
yêu cầu kỹ thuật.

Cách thức đánh giá
- Trực quan, quan sát;
- Bản vẽ, đồng hồ VOM, dụng cụ c ơ khí
cầm tay, đồng hồ VOM, theo bản tiêu
chuẩn Việt Nam.
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TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG V IỆC
Tên công việc: Làm sạch vỏ động cơ và môi trường xung quanh
Mã số công việc: I1
I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC

Vệ sinh vỏ động cơ và môi trường xung quanh:
- Ngắt động cơ ra khỏi nguồn điện.
- Làm sạch vỏ động cơ, môi trường xung quanh.
II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

- Điện áp xoay chiều trên động cơ bằng không.
- Vỏ động cơ sạch sẽ, không có bụi.
- Môi trường xung quanh sạch sẽ, không có hoá chất.
- An toàn cho người và thiết bị.
III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng
- Sử dụng máy đo VOM/DVOM.
- Vệ sinh công nghiệp.
2. Kiến thức
- Đo lường điện: Đo điện áp.
- An toàn điện.
- An toàn lao động: Vệ sinh công nghiệp.
IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

- Máy đo VOM.
- Bộ dụng cụ điện.
- Chổi các loại.
V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH TH ỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

Tiêu chí đánh giá

Cách thức đánh giá

- Vỏ động cơ sạch sẽ không có bụi.

- Quan sát vỏ động cơ và môi trường
xung quanh.

- Môi trường xung quanh sạch sẽ.
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TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC
Tên công việc: Bảo dưỡng cấp 1 động cơ điện
Mã số công việc: I2
I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC

Bảo dưỡng thường xuyên các bộ phận, chi tiết liên quan của động cơ điện:
- Ngắt động cơ ra khỏi nguồn điện.
- Vệ sinh bên ngoài, đo điện trở cách điện.
- Lau vành trượt hoặc cổ góp, căn lại lò xo của chổi than.
- Dùng hơi ép thổi khô sạch bụi.
- Xiết chặt: Bulông, mũ ốc ở bệ máy, nắp máy, xiết chặt dây nối đất; các
đầu dây điện, giá chổi than v à dây nối thiết bị mở máy.
- Kiểm tra: Mỡ ở vòng bi và hiệu chỉnh rơle, cầu chì và các thiết bị bảo vệ khác.
II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

- Điện áp xoay chiều trên động cơ bằng không; Rcđ đạt tiêu chuẩn.
- Đảm bảo tiếp xúc giữa chổi than v à cổ góp.
- Chổi than được lắp vào khít, dẫn điện tốt.
- Động cơ sạch sẽ, không có bụi bên trong, hoạt động tốt.
- Các đầu nối dây tiếp xúc tốt; Mỡ cần nhét đầy 2/3 thể tích ở ổ trụ c.
- Động cơ tác động đúng với các thông số định mức, tác động kịp thời khi
có sự cố xảy ra.
- Các thông số hiệu chỉnh đúng thiết kế; An toàn cho người và thiết bị.
III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng
- Sử dụng: Máy đo VOM; dụng cụ tay; máy thổi khí.
- Phương pháp tháo, lắp chổi than và giá đỡ.
2. Kiến thức
- Đo lường điện; máy điện: Cấu tạo, nguyên lý hoạt động của động cơ.
- Lắp đặt điện: Các kiến thức v à kỹ năng cơ bản về lắp đặt điện.
- Khí cụ điện: Cấu tạo, tiêu chuẩn, ký hiệu, nguyên lý hoạt động của các
khí cụ điện.
- An toàn điện; An toàn lao động: Vệ sinh công nghiệp.
IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

- Bộ dụng cụ cầm tay, bộ đồ nghề tháo lắp.
- Các loại máy đo chuyên dùng; VOM/DVOM; mêgôm kế; máy thổi khí.
- Chổi, giẻ lau, máy thổi khí; mỡ phù hợp với vòng bi.
V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH TH ỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

Tiêu chí đánh giá
- Rcđ đạt tiêu chuẩn.
- Động cơ hoạt động tốt.
- Các thông số hiệu chỉnh
đúng thiết kế.

Cách thức đánh giá
- Dùng Mêgôm kế, máy đo chuyên dùng đo Rcđ
≥ 0,5 M.
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TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC
Tên công việc: Bảo dưỡng cấp 2 động cơ điện
Mã số công việc: I3
I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC

Bảo dưỡng theo định kỳ các bộ phận, chi tiết li ên quan của động cơ điện:
- Ngắt động cơ ra khỏi nguồn điện.
- Lau chùi, vệ sinh bên ngoài, đo điện trở cách điện.
- Sấy tẩm phục hồi cách điện cuộn dây.
- Lau chổi than, vòng tiếp xúc, căn lại lò xo của chổi than.
- Dùng hơi ép thổi khô sạch bụi.
- Kiểm tra: Vòng bi hoặc bạc đỡ, hiệu chỉnh rơle, cầu chì và các thiết bị
bảo vệ khác.
- Xiết chặt bulông, mũ ốc ở bệ máy, nắp máy, xiết chặt dây nối đất và các
đầu dây điện, giá chổi than v à dây nối thiết bị mở máy.
II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

- Điện áp xoay chiều trên động cơ bằng không.
- Vỏ động cơ sạch sẽ không có bụi.
- Rcđ đạt tiêu chuẩn.
- Điện trở cách điện nằm trong phạm vi cho phép.
- Đảm bảo tiếp xúc giữa chổi và vòng tốt.
- Chổi than được lắp vào khít, dẫn điện tốt.
- Động cơ hoạt động tốt.
- Vòng bi được lắp đúng vị trí, chắc chắn.
- Trục quay trơn, không bị kẹt, sát cốt.
- Dầu mỡ không dính vào phần điện.
- Các đầu nối tiếp xúc tốt.
- Mỡ cần nhét đầy 2/3 thể tích ở ổ trục.
- Động cơ tác động đúng với các thông số định mức, tác động kịp thời khi
có sự cố xảy ra.
- Các thông số hiệu chỉnh đúng thiết kế.
- An toàn cho người và thiết bị.
III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng
- Sử dụng: VOM; mê gôm mét; vam; dụng cụ cầm tay; dụng cụ đo.
- Tháo lắp chổi than và giá đỡ.
- Nhận định đúng chất lượng về dầu mỡ bôi trơn động cơ.
- Nhận biết chủng loại các khí cụ điện tr ên thị trường.
- Kiểm tra và hiệu chỉnh các loại khí cụ điện.
2. Kiến thức
- Đo lường điện: Đo điện áp.
- Máy điện: Cấu tạo, sửa chữa.
- Lắp đặt điện: Các kiến thức v à kỹ năng cơ bản về lắp đặt điện.
- Khí cụ điện: Tiêu chuẩn, ký hiệu, nguyên tắc hoạt động.
- An toàn điện.
- An toàn lao động: Vệ sinh công nghiệp.
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IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

- Bộ dụng cụ điện, bộ đồ nghề tháo lắp.
- Các loại máy đo chuyên dùng: Máy đo VOM; mê gôm mét;
- Chổi, giẻ lau, máy thổi khí.
- Vam và dụng cụ cầm tay.
- Mỡ phù hợp.
V. TIÊU CHÍ VÀ CÁC H THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

Tiêu chí đánh giá
Cách thức đánh giá
- Điện trở cách điện nằm trong phạm - Trực quan, quan sát, đo kiểm.
vi cho phép.
- Máy đo chuyên dùng đo đi ện trở,
- Trục quay trơn, không bị kẹt, sát cốt. tốc độ, dòng điện động cơ.
- Động cơ hoạt động tốt.
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TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC
Tên công việc: Bảo dưỡng động cơ trong kho
Mã số công việc: I4
I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC

Bảo dưỡng động cơ trong kho theo định kỳ:
- Vệ sinh môi trường để động cơ.
- Kiểm tra tổng quát động cơ.
- Sấy động cơ.
II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

- Kho để động cơ không dột, không đọng nước, phải thông hơi, thoáng
gió, sạch sẽ, không bụi...
- Xác định được hư hỏng động cơ (nếu có). Ví dụ như: Động cơ không bị
han rỉ, ẩm ướt...
- Điện trở cách điện nằm trong phạm vi cho phép.
III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng
- Vệ sinh công nghiệp.
- Sử dụng dụng cụ đo.
- Sấy tẩm động cơ và sử dụng mê gôm mét.
2. Kiến thức
- Tổ chức và quản lý quản xuất.
- Máy điện: Cấu tạo, sửa chữa máy điện.
- Đo lường điện: Đo điện trở dẫn điện , điện trở cách điện.
- An toàn điện.
- An toàn lao động.
IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

- Bộ dụng cụ điện.
- Mê gôm mét.
- Thiết bị sấy.
- Chổi.
V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH TH ỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

Tiêu chí đánh giá
Cách thức đánh giá
- Xác định được hư hỏng động cơ - Đo kiểm.
(nếu có).
- Mê gôm mét.
- Điện trở cách điện nằm trong phạm
vi cho phép.
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TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC
Tên công việc: Xác định hư hỏng động cơ điện xoay chiều
Mã số công việc: J1
I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC

Xác định được hư hỏng, tìm ra sự cố, phương án sửa chữa:
- Thu thập thông tin về tình trạng động cơ từ người sử dụng.
- Kiểm tra phần điện, phần cơ.
II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

- Thông tin lấy được phải chính xác.
- Xác định chính xác vị trí và mức độ hư hỏng của phần điện, phần c ơ của
động cơ cần phải sửa chữa.
- An toàn cho người và thiết bị.
III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng
- Giao tiếp khách hàng, thu thập thông tin.
- Sử dụng dụng cụ đo VOM/DVOM; mêgômkế.
2. Kiến thức
- Tổng quan về máy điện.
- Máy điện: Sửa chữa máy điện.
- Đo lường điện: Đo điện trở dẫn điện; điện trở cách điện.
- An toàn lao động.
IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

- Sổ ghi chép.
- Bộ dụng cụ thợ điện, bộ dụng cụ c ơ khí.
- VOM/DVOM, mêgômkế.
V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH TH ỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

Tiêu chí đánh giá
- Xác định chính xác vị trí và mức
độ hư hỏng của phần điện, phần
cơ của động cơ cần phải sửa chữa.

Cách thức đánh giá
- Đo kiểm bằng máy đo chuyên dụng.
- VOM/DVOM, Mêgômkế.
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TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC
Tên công việc: Sửa chữa phần cơ và phần điện động cơ điện xoay chiều
Mã số công việc: J2
I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC

Sửa chữa các bộ phận, chi tiết động c ơ điện xoay chiều:
- Tháo động cơ.
- Sửa chữa: Nắp vỏ máy; cánh quạt l àm mát; giá đỡ chổi than và cổ góp;
công tắc ly tâm.
- Bôi trơn ổ trục.
- Sửa chữa: Dây quấn stato; rôto dây quấn.
II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

- Động cơ phải hoàn toàn cách ly khỏi các bộ phận làm việc.
- Lắp được, sửa nắp vừa khít vỏ máy.
- Nắp đặt đúng vị trí đánh dấu, không chạm vào cuộn dây bên trong máy,
chắc chắn, cố định với trục quay.
- Trục rôto phải quay trơn, êm, không phát sinh ti ếng động, động cơ
không kêu do cọ xát.
- Cánh quạt cân bằng.
- Giá đỡ được lắp chắc chắn, cố định v à cách điện với vỏ máy.
- Chổi than được lắp vào khít, dẫn điện tốt.
- Động cơ hoạt động tốt.
- Rãnh giữa các nêm đồng đủ sâu để thoát bụi than.
- Công tắc có tiếp điểm dẫn điện tốt, đóng mở dễ d àng.
- Lực căng lò xo đồng đều.
- Khi động cơ hoạt động đạt định mức, công tắc phải ngắt phần khởi
động.
- Ổ trục phải sạch sẽ, đ ược tra dầu/mỡ vừa đủ.
- Dây quấn stato có điện trở cách điện nằm trong phạm vi cho phép.
- Rô to không bị chập mạch, không chạm vỏ.
- Cổ góp tiếp xúc tốt với chổi than.
- Khi hoạt động không có tia lửa đỏ, không nóng, tốc độ đạt định mức.
- An toàn cho người và thiết bị
III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng
- Sử dụng đồ nghề tháo lắp động c ơ, dụng cụ cơ khí cầm tay, êtô, rô nha,
VOM/ DVOM.
- Sửa chữa nắp vỏ động cơ, cánh quạt, rôto.
- Tháo lắp chổi than và giá đỡ.
- Tháo lắp, sửa chữa động cơ.
- Làm vệ sinh ổ trục.
- Nhận biết đúng chất lượng các loại dầu/mỡ bôi trơn động cơ.
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2. Kiến thức
- Máy điện: Cấu tạo, phương pháp tháo lắp, sửa chữa động cơ 1 pha và 3
pha có chổi than; động cơ 1 pha khởi động bằng ngắt điện ly tâm; cấu tạo,
nguyên lý hoạt động của công tắc ly tâm.
- Kỹ thuật nguội: Sử dụng Êtô.
- Đo lường điện: Đo điện trở dẫn điện; điện trở cách điện.
- An toàn điện.
- An toàn lao động.
IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

- Bộ dụng cụ cơ khí, bộ dụng cụ cầm tay.
- Búa cao su, êtô, Rô nha.
- VOM/DVOM.
V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

Tiêu chí đánh giá
Cách thức đánh giá
- Khi quay động cơ không kêu do cọ - Máy đo chuyên dùng đo điện trở.
sát.
- Dây quấn stato có điện trở cách điện
nằm trong phạm vi cho phép.
- Rô to không bị chập mạch,
không chạm vỏ.
- Động cơ hoạt động tốt.
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TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC
Tên công việc: Thay thế diode
Mã số công việc: J3
I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC:

Thay thế mới diode động cơ vạn năng:
- Xác định đúng tình trạng động cơ cần thay diode.
- Đọc các thông số kỹ thuật trên nhãn máy Uđm, Pđm, Iđm.
- Tháo nắp che phía dưới động cơ để có thể thao tác bên trong
- Xác định đúng vị trí diode cần thay v à cực P,N
- Xả diode cũ ra, chấm mỏ h àn vào mối hàn đồng thời dùng nhíp hoặc kẹp
để kéo linh kiện ra.
- Đọc ký hiệu trên diode, chọn đúng linh kiện mới hoặc tương đương.
- Đo kiểm tra chính xác, chắc chắn diode cũ bị h ư hỏng.
- Đo kiểm tra diode mới, xác định cực P, N v à cắt chân cho đúng kích
thước để hàn chì.
- Đặt 1 đầu diode mới vào, chú ý đúng cực P, N; chấm mỏ hàn và chì hàn cho chắc.
- Hàn đầu còn lại. Kiểm tra lắp lại cho chắc chắn nắp che.
- Cắm đúng điện áp cho động cơ hoạt động, thử tốc độ có thay đổi là hoàn tất.
II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

- Nhận biết chính xác các thông số kỹ thuật của động c ơ, diode.
- Diode được đặt đúng vị trí, đúng cực P/N.
- Xác định đúng: Tình trạng của diode; cực P, N
- Chân diode phải đúng kích thước để hàn, mối hàn chắc, đẹp, dẫn điện tốt.
- Động cơ thay đổi tốc độ, diode không nóng.
- An toàn cho người và thiết bị.
III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng

- Phương pháp sử dụng VOM, mỏ hàn và phương pháp đo kiểm tra.
- Xác định các thông số nhãn máy và các loại diode có trên thị trường.
- Tháo lắp, nhận định tình trạng động cơ.
2. Kiến thức

- Máy điện: Cấu tạo, nguyên lý động cơ vạn năng, các thông số kỹ thuật.
- Đo lường điện; Anh văn chuyên ngành; kỹ thuật nguội.
- Điện tử căn bản: Cấu tạo, kích th ước, hình dạng, đặc tính kỹ thuật,
phương pháp kiểm tra diode.
- An toàn điện; an toàn lao động.
IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

- VOM/DVOM; dụng cụ cầm tay; Mỏ hàn và thiếc hàn; bút, sổ tay.
V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH TH ỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

Tiêu chí đánh giá
- Chọn đúng thông số kỹ thuật diode.
- Xác định đúng tình trạng của diode.
- Động cơ thay đổi tốc độ, diode
không nóng.

Cách thức đánh giá
- Đo kiểm.
- Đồng hồ VOM/DVOM, nhiệt kế để
đo kiểm.
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TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC
Tên công việc: Thay thế tụ điện
Mã số công việc: J4
I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC

Thay mới tụ điện:
- Đọc sơ đồ nối dây động cơ và các thông số kỹ thuật ghi trên nhãn.
- Xác định tình trạng ban đầu của động cơ.
- Ngắt nguồn điện cung cấp cho động c ơ.
- Xác định vị trí của tụ điện, đánh dấu các đầu dây nối v ào tụ điện
- Tháo tụ điện cũ ra bằng cách nới lỏng đầu nối hoặc nhả mối h àn
- Dùng đồng hồ VOM bật về thang đo điện trở Rx100 kiểm tra tụ điện
vừa tháo.
- Xác định hư hỏng tụ điện cũ, ghi lại thông số của tụ.
- Thay tụ điện mới, có các thông số kỹ thuật nh ư tụ điện cũ.
- Xiết hoặc hàn lại các mối nối rồi băng lại bằng băng dính cách điện.
- Đậy nắp che chắn vỏ máy.
- Cắm nguồn điện đúng định mứ c, nếu động cơ quay bình thường là hoàn
tất công việc.
II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

- Nhận biết chính xác sơ đồ, các thông số kỹ thuật của động c ơ.
- Xác định chính xác tình trạng của động cơ xem động cơ có bị quay
chậm, ồn, nóng, các cuộn dây có tốt hay khô ng.
- Điện áp xoay chiều trên nguồn bằng không.
- Các công tắc nguồn ở trạng thái OFF.
- Xác định đúng: Vị trí cần gắn tụ điện v à đánh dấu chính xác các đầu dây
nối vào tụ điện; tình trạng của tụ điện vừa tháo.
- Ghi lại đúng điện dung, điện áp l àm việc xoay chiều, một chiều của tụ
điện bị hư hỏng.
- Chọn đúng thông số kỹ thuật của tụ điện.
- Tụ điện được đặt đúng vị trí, gọn gàng, hoạt động tốt khi thiết bị được
nối nguồn, không sinh nhiệt.
- Các đầu nối được cách điện tốt và chắc chắn.
- Nắp che chắn hoặc vỏ máy phải được cố định tốt.
- An toàn cho người và thiết bị.
III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng
- Đọc sơ đồ.
- Tháo, lắp.
- Phương pháp kiểm tra, phán đoán tình trạng động cơ, tụ điện.
- Sử dụng mỏ hàn thiếc, dụng cụ cầm tay và thành thạo các loại máy đo;
VOM.
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2. Kiến thức
- Máy điện: Động cơ 1 pha dùng tụ.
- Anh văn chuyên ngành.
- Đo lường điện: Phương pháp đo kiểm tra tụ điện; đo điện áp.
- Điện tử cơ bản: Cấu tạo, hình dạng, kích thước, đặc tính tụ điện.
- An toàn điện.
- An toàn lao động.
IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

- Bút, sổ tay, băng keo cách điện.
- VOM/DVOM.
- Dụng cụ cầm tay.
V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH TH ỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

Tiêu chí đánh giá
- Chọn đúng thông số kỹ thuật của tụ
điện.
- Tụ điện được đặt đúng vị trí, gọn
gàng. Tụ điện hoạt động tốt khi thiết
bị được nối nguồn, không sinh nhiệt.
- Các đầu nối được cách điện tốt và
chắc chắn.
- Xác định chính xác tình trạng của
động cơ xem động cơ có bị quay
chậm, ồn, nóng, các cuộn dây có tốt
hay không.

Cách thức đánh giá
- Máy đo chuyên dụng VOM/DVOM,
Mêgômmét để đo kiểm.
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TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC
Tên công việc: Thay thế chổi than
Mã số công việc: J5
I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC:

Thay thế mới chổi than cho động c ơ điện:
- Tháo động cơ ra ngoài, gỡ dây dẫn (nếu có), tháo cá c ốc vít
- Mở nắp đậy phía sau động c ơ che chắn cổ góp; tháo chổi than cũ ra.
- Rà cổ góp (vành trượt) bằng giấy ráp mịn và lau lại bằng vải sạch.
- Cạo các rãnh cách điện bằng dao cắt rãnh cổ góp.
- Đặt chổi than mới vào giá đỡ, kiểm tra độ dịch chuyển tr ong ống.
- Rà mặt tiếp xúc của chổi than cho thật khít với cổ góp (hoặc v ành trượt).
- Kiểm tra sự đàn hồi của lò xo, ấn vào bung tay ra.
- Đánh dấu các chổi than trái, phải, h ướng phía nào cho khít với mặt cổ góp.
- Đặt than và lò xo vào giá đỡ đúng theo vị trí đã đánh dấu rồi lắp chặt các
phần đậy kín chổi than để giữ chổi than.
- Xoay nhẹ rô to để kiểm tra sự phù hợp giữa cổ góp và chổi than.
- Gắn nắp đậy vào vỏ máy, theo đúng dấu đã đánh.
- Cấp nguồn điện đúng định mức v ào động cơ để kiểm tra hoạt động.
- Gắn động cơ vào thân máy và gắn dây dẫn cho phù hợp (nếu có).
II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

- Cổ góp sạch, không trầy xước.
- Các rãnh giữa các lá góp phải cách điện tốt; l ò xo đàn hồi.
- Các cặp chổi than phải dài bằng nhau, cấu tạo như nhau.
- Mặt chổi than tiếp xúc tốt với cổ góp; Rô to phải quay đ ược nhẹ khi lắp.
- Động cơ hoạt động mạnh, tia lửa xanh rất ít, không có m ùi khét.
- An toàn cho người và thiết bị.
III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng
- Tháo lắp các loại động cơ, chổi than.
- Sử dụng các dụng cụ cầm tay, căn lá để kiểm tra.
- Mài, rà chổi than, làm vệ sinh cổ góp thành thạo.
- Kiểm tra chính xác tình hình các loại động cơ, lò xo.
2. Kiến thức
- Kỹ thuật nguội; an toàn lao động.
- Máy điện: Động cơ có cổ góp chổi than.
IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

- Bộ dụng cụ cầm tay; giấy nhám mịn, vải; dao, căn lá.
V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH TH ỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

Tiêu chí đánh giá
Cách thức đánh giá
- Cổ góp sạch, không trầy xước.
- Trực quan, quan sát.
- Các rãnh giữa các lá góp phải cách - Mêgômmét đo điện trở cách điện.
điện tốt.
- Mặt chổi than tiếp xúc tốt với cổ góp.
- Động cơ hoạt động mạnh, tia lửa
xanh rất ít, không có mùi khét.
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TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC
Tên công việc: Thay thế vòng bi (bạc đạn)
Mã số công việc: J6
I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC:

Thay thế mới vòng bi:
- Tháo động cơ rời ra ngoài, gỡ cánh quạt hay khoang bơm nước (nếu có)
- Đánh dấu giữa vỏ nắp và thân động cơ.
- Mở các nắp đậy trước, sau đó lấy rôto.
- Dùng vam tháo các vòng bi cũ.
- Vệ sinh vị trí lắp vòng bi.
- Lắp vòng bi mới vào, dùng ống chụp hoặc đồ gá ép mạnh cho bạc v ào
đúng vị trí cũ.
- Đặt rôto vào lòng stato rồi gá nắp đậy; lắp 2 nắp đậy của động cơ vào thân.
- Kiểm tra tổng thể rồi đóng điện thử; lắp động c ơ vào vị trí.
II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

- Các vị trí đánh dấu chính xác.
- Vòng bi được lắp đúng vị trí, chắc chắn.
- Trục quay trơn, không bị kẹt, ma sát.
- Dầu mỡ không dính vào phần điện.
- Vị trí gắn vòng bi phải sạch sẽ.
- Nắp đậy động cơ đúng vị trí đánh dấu.
- Rôtor phải quay được trơn nhẹ sau khi lắp
- Động cơ hoạt động êm, không rung, không ồn.
- An toàn cho người và thiết bị.
III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng
- Khả năng sử dụng cảo và dụng cụ cầm tay.
- Khả năng sử dụng bạc đạn, các loại động cơ.
- Kiểm tra, vận hành động cơ.
2. Kiến thức
- Máy điện: Động cơ xoay chiều 1 pha, 3 pha; phương pháp tháo lắp động cơ.
- Kỹ thuật nguội; an toàn lao động.
IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC
- Bộ dụng cụ cầm tay.
- Búa, đục, vam, bộ chìa khoá, đột dấu, ống chụp.

- Vải, dầu; đồng hồ VOM.
V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH TH ỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

Tiêu chí đánh giá
Cách thức đánh giá
- Vòng bi được lắp đúng vị trí, chắc chắn. - Máy đo chuyên dùng để đo kiểm.
- Rôtor phải quay được trơn nhẹ sau
khi lắp.
- Động cơ hoạt động êm, không rung,
không ồn.
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TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC
Tên công việc: Tẩm sấy tăng cường cách điện
Mã số công việc: J7
I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC

Tẩm sấy tăng cường cách điện dây quấn động c ơ điện đã được tháo và
kiểm tra cách điện không đạt :
- Sấy khô trước khi tẩm.
- Tẩm sơn cách điện động cơ.
- Sấy cách điện động cơ.
- Đo điện trở cách điện của động c ơ
II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

- Cuộn dây không còn hơi nước, được tẩm sơn đều từ trong ra ngoài.
- Sử dụng sơn tẩm phù hợp.
- Bề mặt sơn cách điện sau khi sấy phải bóng, không bị rộp, nứt.
- Điện trở cách điện giữa cuộn dây và lõi thép phải đạt yêu cầu sau khi sấy
khô.
III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng
- Phương pháp sấy động cơ.
- Tẩm sơn cách điện.
- Sử dụng Mêgômkế.
2. Kiến thức
- Đo lường điện: Cấu tạo, nguyên lý làm việc của Mêgômkế.
- Máy điện: Các tiêu chuẩn cách điện trong động c ơ; sửa chữa và vận
hành máy điện; quy trình tẩm sơn cách điện động cơ; cấu tạo tủ sấy.
- Vật liệu điện.
- An toàn điện.
- An toàn lao động.
IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

- Tủ sấy.
- Sơn tẩm động cơ.
- Mêgômkế.
V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH TH ỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

Tiêu chí đánh giá
Cách thức đánh giá
- Dây quấn được tẩm sơn đều từ trong - Mêgômkế để đo điện trở cách điện.
ra ngoài.
- Điện trở cách điện đạt yêu cầu sau
khi sấy khô.
- Bề mặt sơn cách điện sau khi sấy
phải bóng, không bị rộp, nứt.
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TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC
Tên công việc: Kiểm tra sau sửa chữa
Mã số công việc: J8
I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC:

Kiểm tra tổng quát tình trạng động cơ sau sửa chữa:
- Kiểm tra không tải, có tải: Cường độ dòng điện; tiếng động; tốc độ của
động cơ không đồng bộ rôto lồng sóc.
- Kiểm tra chiều quay, nhiệt độ khi có tải của động c ơ.
II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

- Dòng điện không tải nằm trong phạm vi cho phép trị số d òng điện trên 3
pha phải bằng nhau và không dao động.
- Tốc độ động cơ cao hơn tốc độ định mức ghi trên nhãn máy khoảng 10% - 15%
- Cường độ dòng điện bằng giá trị định mức khi tải định mức nh ư đã ghi
trên nhãn máy và cân bằng ở cả 3 pha.
- Tốc độ quay bằng giá trị định mức khi tải định mức nh ư được ghi trên
nhãn máy.
- Động cơ quay với tốc độ đều, đúng chiều quay quy định, không tăng
hoặc giảm đột ngột, không có tiếng k êu bất thường, không bị rung động mạnh,
không bị dịch chuyển trên mặt phẳng khi quay có tải.
- Nhiệt độ đo được thường phải nằm trong phạm vi cho ph ép.
- An toàn cho người và thiết bị.
III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng
- Sử dụng thành thạo Ampe kìm, đồng hồ đo tốc độ, nhiệt kế.
- Có kinh nghiệm phát hiện nguyên nhân gây ra tiếng kêu bất thường.
- Nhận định đúng tình hình.
2. Kiến thức
- Máy điện: Động cơ điện xoay chiều; đặc tính tốc độ của động c ơ không
đồng bộ; độ thay đổi tốc độ của động c ơ không đồng bộ.
- Đo lường điện; an toàn điện; an toàn lao động.
- Các loại nhiệt kế dùng trong việc đo nhiệt độ của động cơ.
IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

- Dụng cụ đo dòng điện, ampekìm, đồng hồ đo tốc độ, nhiệt kế.
V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH TH ỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

Tiêu chí đánh giá
Cách thức đánh giá
- Cường độ dòng điện bằng giá trị định
- Đo kiểm bằng ampekìm, đồng hồ
mức khi tải định mức như đã ghi trên nhãn đo tốc độ, nhiệt kế.
máy và cân bằng ở cả 3 pha.
- Động cơ quay với tốc độ đều, đúng chiều
quay quy định, không tăng hoặc giảm đột
ngột, không có tiếng kêu bất thường,
không bị rung động mạnh, không bị dịch
chuyển trên mặt phẳng khi quay có tải.
- Nhiệt độ đo được thường phải nằm trong
phạm vi cho phép.
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TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC
Tên công việc: Xác định hư hỏng động cơ điện một chiều
Mã số công việc: K1
I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC

Xác định được mức độ hư hỏng của động cơ điện một chiều:
- Tìm ra phương án sửa chữa.
- Thu thập thông tin từ người sử dụng về tình trạng động cơ
- Kiểm tra phần điện, phần cơ
II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

- Có những thông tin ban đầu về t ình trạng động cơ.
- Xác định chính xác vị trí và mức độ hư hỏng về cơ, điện cần sửa chữa.
III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng
- Sử dụng được VOM/DVOM, các dụng cụ cầm tay.
2. Kiến thức
- Máy điện: Đông cơ điện 1 chiều.
- Đo lường điện: Đo các đại lượng điện.
- Điện tử cơ bản.
- An toàn điện.
- An toàn lao động.
IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

- Bút, sổ tay ghi chép.
- Bộ dụng cụ thợ điện.
- VOM/DVOM, mêgômkế.
V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH TH ỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

Tiêu chí đánh giá
Cách thức đánh giá
- Xác định chính xác vị trí và mức - Trực quan, quan sát, đo kiểm.
độ hư hỏng về cơ cần sửa chữa.
- VOM/DVOM, Mêgômkế. Đánh giá
theo quy trình công nghệ.
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TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC
Tên công việc: Sửa chữa phần cơ động cơ điện một chiều
Mã số công việc: K2
I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC

Sửa chữa phần cơ động cơ điện một chiều:
- Sửa chữa các bộ phận, chi tiết máy điện một chiều.
- Vệ sinh tổng quát.
- Sửa chữa: Trục và ổ đỡ bạc hoặc vòng bi.
- Thay bạc hoặc vòng bi.
- Bôi trơn ổ trục.
- Cân bằng động phần quay.
- Sửa chữa: Cổ góp; giá đỡ chổi than; cánh quạt l àm mát; gông từ; nắp vỏ máy.
- Lắp ráp các chi tiết của động c ơ.
- Thử động cơ.
II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

- Thiết bị và các chi tiết được sạch.
- Không làm hư hỏng các lớp cách điện trong quá tr ình làm vệ sinh.
- Trục rôto không cong.
- Các răng rãnh phù hợp với các chi tiết, bộ phận đ ộng cơ gắn trên trục.
- Vòng bi đúng mã số, đặt đúng vị trí trên trục.
- Ổ trục, bi được tra dầu/ mỡ vừa đủ, không có bẩn bám v à quay trơn, êm,
không phát sinh tiếng động.
- Ổ đỡ: Giữ chặt vòng ngoài bạc đạn khi rô to quay và đặt bạc hoặc vòng
bi trục đúng tâm quay của động cơ.
- Trọng tâm rô to phải luôn nằm đúng tr ên đường tâm trục quay.
- Thận trọng, tỉ mỉ và chắc chắn trong từng thao tác.
- Cổ góp chổi than phù hợp, không sinh lửa khi làm việc.
- Chổi than đúng vị trí, lò xo ép chặt than vào cổ góp.
- Động cơ hoạt động êm, không có tia lửa chỗ tiếp xúc giữa chổi than và cổ góp
- Các cách cân bằng, quay êm, hút đẩy thông gió cho các bộ phận của
động cơ.
- Gông từ được ép chặt.
- Nắp máy lắp khớp với thân của động c ơ và giữ trục quay đúng tâm.
- Các chi tiết được lắp ráp đúng sơ đồ thiết kế.
- Thiết bị hoạt động êm, đúng công suất thiết kế.
- An toàn cho người và thiết bị.
III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng
- Sửa chữa trục.
- Tháo lắp được động cơ, cổ góp chổi than.
- Cân bằng động rô to động cơ điện.
- Sử dụng đúng dụng cụ tay, êtô, đồng hồ VOM/DVOM, ampe k ìm.
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2. Kiến thức
- Kỹ thuật nguội.
- Máy điện: Cấu tạo động cơ; phương pháp tháo lắp động cơ, chổi than và
giá đỡ, làm vệ sinh ổ trục, cân bằng động rô to động c ơ điện; kiến thức cơ bản
về dầu mỡ bôi trơn động cơ.
- Đo lường điện.
- Kỹ thuật điện.
- Vật liệu điện.
- An toàn điện.
- An toàn lao động.
IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

- Vải mềm, xăng, giấy nhám, đ èn thử.
- Giũa, bàn chải sắt, cây vặn vít, thước kẹp, thước nivô, đục, búa, vam,
khoan điện, chìa khoá các loại, ê tô, dao cắt rãnh, búa cao su, kìm các loại.
- Dụng cụ cơ khí cầm tay của thợ điện.
- Mỡ phù hợp, xăng.
- Trục giá đỡ cân bằng tĩnh, máy cân bằng động, máy tiện, b àn ép thép.
- Đồng hồ VOM/DVOM, ampe kìm.
V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

Tiêu chí đánh giá
- Không làm hư hỏng các lớp cách
điện trong quá trình làm vệ sinh.
- Chổi than đúng vị trí, lò xo ép chặt
than vào cổ góp.
- Động cơ hoạt động êm, không có tia
lửa chỗ tiếp xúc giữa c hổi than và cổ
góp, đúng công suất thiết kế.
- Các chi tiết được lắp ráp đúng sơ đồ
thiết kế.

Cách thức đánh giá
- Trực quan, quan sát, nghe, đo kiểm
Mêgômkế đo Rcđ. Đồng hồ
VOM/DVOM, ampe kìm. Đánh giá
theo quy trình công nghệ. Bản vẽ thiết
kế.
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TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC
Tên công việc: Tẩm sấy tăng cường cách điện
Mã số công việc: K3
I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC

Tẩm sấy tăng cường cách điện của động cơ điện một chiều:
- Tẩm sấy tăng cường cách điện, dây quấn động c ơ điện đã được tháo và
kiểm tra cách điện không đạt.
- Sấy khô trước khi tẩm.
- Tẩm sơn cách điện động cơ.
- Sấy cách điện động cơ.
- Đo điện trở cách điện của động c ơ.
II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

- Cuộn dây không còn hơi nước, được tẩm sơn đều từ trong ra ngoài.
- Sử dụng sơn tẩm phù hợp.
- Bề mặt sơn cách điện sau khi sấy phải bóng, không bị rộp, nứt.
- Điện trở cách điện giữa cuộn dây và lõi thép phải đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.
III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng
- Phương pháp sấy động cơ.
- Tẩm sơn cách điện một cách thành thạo.
- Sấy cách điện.
- Sử dụng Mêgôm kế.
2. Kiến thức
- Sửa chữa và vận hành máy điện: Kỹ thuật tẩm sấy cu ộn dây, quy trình
tẩm sơn cách điện động cơ; kỹ thuật tháo lắp cơ khí của động cơ; các tiêu chuẩn
cách điện trong động cơ.
- Vật liệu điện: Vật liệu cách điện.
- Kỹ thuật nguội.
- Đo lường điện: Cấu tạo, nguyên lý làm việc của Mêgômkế.
- Kỹ thuật điện.
- An toàn điện.
- An toàn lao động.
IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

- Tủ sấy; sơn tẩm động cơ, xăng.
- Mêgômkế.
V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH TH ỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

Tiêu chí đánh giá
- Dây quấn được tẩm sơn đều từ trong
ra ngoài.
- Điện trở cách điện đạt yêu cầu sau
khi sấy khô.
- Bề mặt sơn cách điện sau khi sấy
phải bóng, không bị rộp, nứt.

Cách thức đánh giá
- Trực quan, quan sát, đo kiểm.
Mêgômkế đo Rcđ ≥ 0,5 M. Đánh
giá theo thang điểm chuẩn, theo quy
trình công nghệ.
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TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC
Tên Công việc: Quấn lại cuộn dây kích từ
Mã số Công việc: K4
I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC

Quấn lại cuộn dây kích từ của động cơ điện một chiều:
- Tháo động cơ, cực từ, cuộn dây kích từ.
- Lấy số liệu dây quấn kích từ.
- Làm khuôn quấn dây cho cuộn dây kích từ.
- Quấn dây mới dây quấn kích từ.
- Băng cách điện các bối dây vừa quấn.
- Sấy, tẩm cuộn dây kích từ.
- Cách điện cực từ.
- Lồng dây vào thân cực từ.
- Gắn cực từ vào thân cực.
- Đấu dây giữa các cuộn dây kích từ với nhau.
- Đo thông mạch dây quấn kích từ.
- Kiểm tra cực tính cực từ.
- Đo độ cách điện của dây quấn kích từ với vỏ máy
II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

- Tháo đúng trình tự.
- Không làm hư hỏng cực từ khi tháo dây cũ ra; dây cũ phả i còn nguyên
vẹn; cực từ phải được làm sạch sơn cách điện.
- Các số liệu về số vòng dây, cỡ dây lấy được phải chính xác.
- Kích thước khuôn quấn phù hợp với chu vi của cực từ.
- Bề mặt khuôn quấn đủ rộng để chứa được nhiều vòng dây trong một bối dây
- Bối dây được quấn phải lắp vừa thân cực từ, các v òng dây trong bối dây
không chồng chéo lên nhau, không có mối nối trong một bối dây, bối dây phải
được băng kín cách điện, không l àm hư hỏng cách điện cuộn dây.
- Điện trở cách điện nằm trong phạm vi cho ph ép.
- Cách điện phải phủ đều thân cực.
- Loại giấy và bề dày giấy cách điện phù hợp với điện áp và công suất
máy.
- Cực từ được gá chắc chắn vào thân cực; các cực tính của cực từ li ên tiếp
trái dấu nhau, đảm bảo số cực từ theo yêu cầu đề ra.
- Các mối nối được hàn chắc chắn, các đầu đấu dây phải có ống (gen)
cách điện.
- Dây quấn giữa các cuộn dây thông mạch với nhau.
- Trị số điện trở cách điện giữa dây quấn v à vỏ máy phải bảo đảm yêu cầu
kỹ thuật.
III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng
- Sử dụng đúng đồ nghề của thợ điện, các dụng cụ: c ưa, đục, khoan tay,
thiết bị tháo dây động cơ điện, máy đo, đèn thử, Mêgômkế.
- Tháo lắp động cơ.
- Phương pháp làm chảy sơn cách điện trước khi tháo dây.
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- Quấn thành thạo dây và làm khuôn quấn dây cho các bối dây.
- Thực hiện thành thạo sấy, tẩm cách điện.
- Lót cách điện.
- Lồng dây thành thạo.
- Hàn mối nối thành thạo.
2. Kiến thức
- Máy điện: Cấu tạo, nguyên lý làm việc của động cơ điện một chiều; số
liệu kỹ thuật của dây điện từ; kỹ thuật quấn d ây và làm khuôn quấn dây cho các
bối dây; phương pháp băng cách đi ện cuộn dây, lót cách điện cực từ, gắn cực từ
vào thân cực; các loại giấy cách điện; các ti êu chuẩn cách điện trong động cơ.
- Kỹ thuật nguội: Phương pháp tháo cực từ.
- Đo lường điện: Cấu tạo, nguyên lý làm việc của Mêgômkế.
- An toàn điện.
- An toàn lao động.
IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

- Bộ dụng cụ cầm tay của thợ điện: Cưa, đục, khoan tay, pan me.
- Băng vải, thiếc hàn, đèn thử.
- Tủ sấy, bàn quấn dây, mỏ hàn, cân đồng hồ.
- Các loại giấy cách điện, ống cách điện.
- Các cuộn dây đã được quấn hoàn chỉnh, được cách điện và tẩm sấy
xong.
- Máy đo VOM/DVOM, mêgôm kế.
V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH TH ỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

Tiêu chí đánh giá
Cách thức đánh giá
- Không làm hư hỏng cực từ khi tháo - Trực quan, đo kiểm. Đánh giá theo
dây cũ ra.
thang điểm chuẩn, theo quy tr ình
- Các số liệu về số vòng dây, cỡ dây công nghệ.
lấy được phải chính xác.
- Bối dây được quấn phải lắp vừa thân
cực từ.
- Không làm hư hỏng cách điện cuộn
dây.
- Đấu đúng cực tính.
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TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC
Tên công việc: Sửa chữa chổi than và cổ góp
Mã số công việc: K5
I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC

Sửa chữa chổi than và cổ góp của động cơ điện một chiều:
- Xác định tình trạng hỏng chổi than và cổ góp.
- Xác định tình trạng hỏng chổi than và cổ góp.
- Sửa chữa: cổ góp; giá đỡ chổi than; chổi than.
- Thay chổi than (xem công việc J3).
II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

- Xác định chính xác phải sửa chữa thay thế bộ phận n ào.
- Cổ góp chổi than phù hợp, không sinh lửa khi làm việc.
- Giá đỡ được lắp chắc chắn, cố định v à cách điện với vỏ máy.
- Chổi than được lắp vào khít, đúng vị trí, dẫn điện tốt, lò xo ép chặt than
vào cổ góp.
- Động cơ hoạt động êm, không có tia lửa chỗ tiếp xúc giữa chổi than và cổ góp
- Các cặp chổi than phải dài bằng nhau, cấu tạo như nhau.
- Động cơ hoạt động mạnh, tia lửa xanh rất ít, không có m ùi khét
- An toàn cho người và thiết bị.
III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng
- Sử dụng đúng đồng hồ đo, dụng cụ tay.
- Tháo lắp đúng cổ góp chổi than và giá đỡ.
- Vận dụng đúng phương pháp lắp ráp, mài, rà chổi than, làm vệ sinh cổ góp
2. Kiến thức
- Máy điện: Cấu tạo, sửa chữa, ph ương pháp tháo lắp cổ góp, chổi than và
giá đỡ.
- Kỹ thuật nguội; đo lường điện.
- An toàn điện; an toàn lao động.
IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

- VOM/DVOM.
- Sử dụng dụng cụ cơ khí cầm tay của thợ điện: Dao cắt r ãnh, cây vặn vít,
kềm các loại.
- Giấy nhám mịn; đèn thử.
V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH TH ỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

Tiêu chí đánh giá
Cách thức đánh giá
- Cổ góp chổi than phù hợp, không sinh lửa - Trực quan. Đánh giá theo quy
khi làm việc.
trình công nghệ.
- Chổi than được lắp vào khít, đúng vị trí,
dẫn điện tốt, lò xo ép chặt than vào cổ góp,
mặt chổi than tiếp xúc tốt với cổ góp.
- Động cơ hoạt động êm, không có tia lửa
chỗ tiếp xúc giữa chổi than v à cổ góp.
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TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC
Tên công việc: Kiểm tra sau sửa chữa
Mã số công việc: K6
I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC

Kiểm tra tổng quát động cơ điện một chiều sau sửa chữa:
- Kiểm tra không tải, có tải: C ường độ dòng điện; tiếng động; tốc độ; của
động cơ điện một chiều.
- Kiểm tra chiều quay, nhiệt độ khi có tải của động c ơ.
- Vận hành có tải để nghiệm thu.
II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

- Dòng điện không tải bảo đảm theo lý lịch.
- Động cơ quay đúng chiều quay quy định với tốc độ đều, khôn g tăng
hoặc giảm đột ngột, không có tiếng k êu bất thường.
- Tốc độ động cơ cao hơn tốc độ định mức ghi trên nhãn máy khoảng
10% 15%.
- Cường độ dòng điện bằng giá trị định mức khi tải định mức nh ư đã ghi
trên nhãn máy.
- Tốc độ quay bằng giá trị định mức khi tải định mức như được ghi trên
nhãn máy.
- Nhiệt độ đo được thường phải nằm trong phạm vi cho phép.
- Động cơ hoạt động tốt, thoả mãn các thông số định mức.
III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng
- Cách sử dụng Ampe kìm, đồng hồ đo tốc độ, nhiệt kế.
- Đấu đảo chiều quay động cơ.
- Kiểm tra, nhận định chính xác t ình trạng động cơ.
2. Kiến thức
- Máy điện: Các thông số kỹ thuật trong máy điện một chiều; các loại ổ bi,
ổ đỡ trong máy điện.
- Đo lường điện: Các loại nhiệt kế dùng trong việc đo nhiệt độ của động cơ.
- An toàn điện, an toàn lao động.
IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

- Ampekìm, đồng hồ đo tốc độ, nhiệt kế.
V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH TH ỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

Tiêu chí đánh giá
Cách thức đánh giá
- Cường độ dòng điện bằng giá trị - Trực quan, quan sát, đo kiểm. Đồng
định mức khi tải định mức như đã ghi hồ đo tốc độ. Đánh giá theo quy trình
trên nhãn máy
công nghệ.
- Động cơ quay với tốc độ đều, không
tăng hoặc giảm đột ngột, không có
tiếng kêu bất thường.
- Nhiệt độ đo được thường phải nằm
trong phạm vi cho phép.
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TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC
Tên công việc: Làm vệ sinh tủ điều khiển v à đường dây động lực
Mã số công việc: L1
I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC

Vệ sinh tủ điều khiển và đường dây động lực đảm bảo tr ên bề mặt tủ và
các khí cụ điện, đầu nối, máng, ống và đường dây động lực sạch sẽ, khô ráo:
- Thực hiện vệ sinh môi trường của tủ điều khiển và đường dây động lực.
- Ngắt điện toàn bộ thiết bị (cắt nguồn); cô lập mạch động lực.
- Vệ sinh bên ngoài, bên trong tủ điều khiển, đường dây động lực.
- Tra dầu mỡ, bôi trơn các bản lề, khóa của tủ điện.
II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

- Điện áp tại tủ điều khiển và tải bằng không, hở mạch tại các đầu nối dây mạch động lực
- Bên ngoài, bên trong tủ điều khiển không còn bụi bẩn, bề mặt sạch sẽ khô
ráo. Không còn mạng nhện bám vào các khí cụ điện. mặt các tiếp điểm, đầu nối
sạch sẽ, các khí cụ điện, máng, ống và đường dây động lực sạch sẽ, khô ráo.
- Cửa tủ đóng mở dễ dàng, các chốt khóa tác động tốt.
- Đảm bảo an toàn điện, an toàn lao động.
III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng
- Sử dụng thành thạo các loại máy đo.
- Thao tác đúng kỹ thuật các loại khí cụ điện.
- Sử dụng thành thạo dụng cụ, phương tiện trong vệ sinh công nghiệp .
2. Kiến thức
- Đo lường điện: Đo điện áp, dòng điện.
- Kỹ thuật nguội: Kết cấu cơ khí của tủ điện.
- Khí cụ điện: Kết cấu ngoài, vị trí các tiếp điểm của các loại khí cụ điện.
Cấu tạo các kiểu chốt, khóa của tủ điện.
- Lắp đặt điện: Cấu tạo các loại máng, ống, các loại cáp
- An toàn điện.
IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VI ỆC

- Máy đo VOM/DVOM.
- Bộ đồ nghề tháo lắp điện
- Chổi quét, bàn chải các cỡ, giẻ lau khô
- Dầu bôi trơn, mỡ bò.
V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH TH ỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

Tiêu chí đánh giá
Cách thức đánh giá
- Bên ngoài, bên trong tủ điều khiển - Đánh giá theo quy trình
không còn bụi bẩn, bề mặt sạch sẽ khô - Trực quan thao động tác điều khiển
ráo. Không còn mạng nhện bám vào các đóng mở.
khí cụ điện. mặt các tiếp điểm, đầu nối
sạch sẽ, các khí cụ điện, máng, ống và
đường dây động lực sạch sẽ, khô ráo.
- Cửa tủ đóng mở dễ dàng, các chốt khóa
tác động tốt
- Đảm bảo an toàn điện, an toàn lao động
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TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC
Tên công việc: Xiết lại các đai ốc
Mã số công việc: L2
I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC

Xiết lại đai ốc, ốc vít tủ điện, các khí cụ điện trong tủ, các đầu nối dây , các
máng và ống đi dây động lực chắc chắn. Các ốc vít đủ độ bôi tr ơn để xiết mở dễ
dàng:
- Xiết lại các ốc vít định vị khí cụ điện, tủ điện v à các mối nối dây sau khi
đã ngắt điện cho tủ
- Tra dầu mỡ các ốc vít trước và sau bảo trì
- Xiết chặt lại tủ điện.
- Xiết định vị lại các khí cụ điện trong tủ, vị lại các đầu nối dây, vị lại các
máng, ống đi dây động lực.
II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

- Các ốc vít đủ độ bôi trơn để xiết mở dễ dàng
- Tủ điện được xiết ốc chắc chắn, trở lại đúng vị trí ban đầu
- Các khí cụ điện trong tủ, các đầu nối dây, máng và ống đi dây động lực
được xiết ốc chắc chắn, trở lại đúng vị trí ban đầu
- Đảm bảo an toàn điện
III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng
- Sử dụng thành thạo đồ nghề cơ khí.
- Thao tác đúng kỹ thuật
- Biết cách sử dụng, pha chế các chất bôi tr ơn trong vệ sinh công nghiệp.
2. Kiến thức
- Kỹ thuật nguội: Cấu tạo các kiểu chốt, khóa của tủ điện, các kiểu ốc, vít
cơ khí.; kết cấu cơ khí của tủ điện; tính năng các loại dụng cụ cơ khí.
- Lắp đặt điện: Phương pháp định vị tủ điện; cấu tạo các loại máng, ống đi dây
- Cung cấp điện: Kết cấu các loại đường dây.
- An toàn lao động, an toàn điện
IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

- Bộ đồ nghề tháo lắp cơ khí.
- Bộ đồ nghề điện cầm tay.
- Dầu bôi trơn, mỡ bò
- Giẻ lau khô
V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH TH ỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

Tiêu chí đánh giá
Cách thức đánh giá
- Các ốc vít đủ độ bôi trơn để xiết - Trực quan so sánh, thao tác kiểm tra
mở dể dàng
bằng dụng cụ cơ khí.
- Tủ điện, các khí cụ điện trong tủ,
các đầu nối dây, các máng v à ống
đi dây động lực được xiết ốc chắc
chắn, trở lại đúng vị trí ban đầu
- Đảm bảo an toàn điện
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TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC
Tên công việc: Chống ẩm và chống rò điện
Mã số công việc: L3
I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC

Chống ẩm, chống rò điện, tăng cường cách điện cho các phần tử trong
mạch điều khiển dùng rơle, công tắc tơ sau khi đã ngắt điện cho tủ:
- Xác định đúng phần tử bị ẩm, rò điện (tủ điện, khí cụ điện).
- Chống ẩm, chống rò cho tủ điện, các khí cụ điện, máng v à đường dây
động lực.
- Sấy tẩm, tăng độ cách điện
- Thay thế các phần tử bị rò nặng (nếu có )
II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

- Xác định đúng phần tử bị ẩm, bị r ò điện (cách điện không đạt yêu cầu,
bề mặt bị ẩm mốc).
- Khí cụ điện, tủ điện, máng, đ ường dây động lực sau khi đ ược chống ẩm,
chống rò phải có cách điện giữa các phần tử với nhau, giữa các phần tử với tủ
điện đạt yêu cầu, bề mặt khí cụ, tủ điện khô ráo.
- Sau khi tẩm sấy đảm bảo cách điện tốt giữa các phần tử với nhau, bề mặt
các phần tử khô ráo, sạch sẽ
- Các phần tử thay thế (nếu có) phải có chất lượng kỹ thuật tương đương mới
- Đảm bảo an toàn điện, an toàn lao động.
III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng
- Biết lựa chọn đúng chủng loại các khí cụ điện trên thị trường.
- Đo kiểm và kết luận được cường độ cách điện.
- Thuần thục kỹ năng sấy tẩm, lót cách điện.
- Thuần thục kỹ năng lắp đặt điện.
2. Kiến thức
- Khí cụ điện: Cấu tạo, kết cấu ngo ài của các loại khí cụ điện.
- Vật liệu điện: Đặc tính của các loại vật liệu cách điện.
- Đo lường điện: Đo tiếp xúc, chạm vỏ, đo điện trở các h điện.
- TC và QLSX
- Cung cấp điện: Kết cấu các loại đường dây; cấu tạo các loại máng ống,
ống đi dây
- Mạch điện: Từ trường, khả năng chịu nhiệt của các loại vật liệu.
- Lắp đặt điện
- An toàn điện.
IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

- Mmét.
- Quan sát bằng mắt, trực tiếp kiểm tra bằng tay các thiết bị
- Máy sấy khô, giẻ lau khô.
- Vật liệu cách điện các loại.
- Bộ đồ nghề tháo lắp.
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V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH TH ỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

Tiêu chí đánh giá
- Khí cụ điện, tủ điện, máng, đường
dây động lực sau khi được chống
ẩm, chống rò phải có cách điện giữa
các phần tử với nhau, giữa các phần
tử với tủ điện đạt yêu cầu, bề mặt
khí cụ, tủ điện khô ráo.
- Sau khi tẩm sấy đảm bảo cách
điện tốt giữa các phần tử với nhau,
bề mặt các phần tử khô ráo, sạch sẽ
- Các phần tử thay thế (Nếu có) phải
có chất lượng kỹ thuật tương đương
mới
- Đảm bảo an toàn điện, an toàn lao
động

Cách thức đánh giá
- Đo kiểm: Dùng Mmét đo R cđ.
- Quan sát, đánh giá quy trình.
- Không xảy ra mất an toàn cho người
và thiết bị.
- Thao tác linh hoạt, chuẩn xác. Có thể
hiện sáng tạo trong quá trình thực hiện
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TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC
Tên công việc: Thay thế phụ kiện không đạt y êu cầu
Mã số công việc: L4
I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC

Thay thế các phụ kiện bị hư hỏng trong mạch điều khiển, bộ phận cấp
nguồn, phần tử bảo vệ, tín hiệu, các khí cụ điện, kẹp nối dây v à dây nối:
- Thay thế các phụ kiện bị hư hỏng trong mạch điều khiển dùng rơle, công tắc tơ.
- Xác định phần tử bị hư hỏng; Thay thế bộ phận cấp nguồn, phần tử bảo
vệ, tín hiệu, các khí cụ điện, kẹ p nối dây và dây nối.
II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

- Xác định đúng các phần tử có thông số kỹ thuật không đạt y êu cầu, có
những hư hỏng về mặt kết cấu.
- Bộ phận cấp nguồn đã thay thế: Đóng cắt đúng yêu cầu kỹ thuật, bộ
phận bảo vệ tác động tốt.
- Các khí cụ điện, phần tử bảo vệ, tín hiệu đã thay thế tác động đúng yêu
cầu kỹ thuật, đảm bảo các thông số kỹ thuật
- Kẹp nối dây, dây nối đã thay thế có độ tiếp xúc điện đạt ti êu chuẩn kỹ
thuật, không chạm chập; Đảm bảo an toàn điện, an toàn lao động
III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng
- Sử dụng đúng các loại máy đo.
- Nhận biết chính xác các dấu hiệu về ngắn mạch, cháy nổ ...
- Tháo lắp đúng kỹ thuật.
- Am hiểu về các loại thiết bị bảo vệ, tín hiệu, các loại khí cụ điện, dây dẫn
2. Kiến thức
- Mạch điện; khí cụ điện: Cấu tạo, kết cấu các bộ phận của các loại khí cụ điện.
- Đo lường điện: Đo tiếp xúc, chạm vỏ, đo điện trở cách điện.
- Thực hành trang bị điện 1: Nguyên tắc lắp đặt mạch cấp nguồn.
- Lắp đặt điện; vật liệu điện: Đặc tính của các loại vật liệu cách điện dùng
làm võ bọc dây dẫn; An toàn lao động, an toàn điện
IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

- Máy đo chuyên dụng; Bộ đồ nghề tháo lắp của thợ điện.
- Quan sát bằng mắt, thao tác bằng tay để kiểm tra chất l ượng thiết bị
V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

Tiêu chí đánh giá
Cách thức đánh giá
- Xác định đúng các phần tử có thông - Trực quan.
số kỹ thuật không đạt yêu cầu, có - Đo kiểm bằng máy đo chuyên dụng.
những hư hỏng về mặt kết cấu.
- Bộ phận cấp nguồn, các khí cụ điện,
phần tử bảo vê, tín hiệu đã thay thế
hoạt động đúng yêu cầu kỹ thuật.
- Thay thế dây nối đúng nguyên lý, độ
tiếp xúc điện đạt tiêu chuẩn kỹ thuật,
không chạm chập
- Đảm bảo an toàn điện, an toàn LĐ
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TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC
Tên công việc: Kiểm tra và vận hành thử sau bảo dưỡng.
Mã số công việc: L5
I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC

Kiểm tra tổng quát và vận hành thử mạch điều khiển dùng rơle, công tắc
tơ sau bảo trì:
- Kiểm tra: Độ chắc chắn gá lắp của to àn bộ hệ thống.
- Kiểm tra các thông số khi không điện.
- Vận hành không tải.
- Vận hành: Có tải từng phần; có tải toàn hệ thống.
II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

- Hệ thống chắc chắn, không rung lắc dao động, úng vị trí ban đầu.
- Kiểm tra các thông số khi không điện: Độ tiếp xúc và độ cách điện đạt
tiêu chuẩn kỹ thuật, không rò rỉ, chạm chập.
- Vận hành không tải: Tủ điều khiển và tải được cung cấp điện áp đúng
định mức, thao tác vận hành tủ điều khiển đúng qui trình
- Mô phỏng sự cố đúng thiết kế, tín hiệu bảo vệ đúng y êu cầu.
- Khi vận hành có tải từng phần: Bộ phận chưa vận hành không có điện áp,
không được truyền động. Các bộ phận cần vận h ành được cấp điện áp đúng định
mức. Khi thao tác bộ truyền động được kết nối. Thao tác vận hành đúng qui trình
- Vận hành có tải toàn hệ thống: Các thông số có tải của hệ thống đúng
định mức, tín hiệu, bảo vệ đúng yêu cầu
- Đảm bảo an toàn điện, an toàn lao động
III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng
- Sử dụng thành thạo các loại dụng cụ đo kiểm; dụng cụ cầm tay; dụng cụ
hỗ trợ.
- Thao tác đúng kỹ thuật các loại khí cụ điện.
- Nhận biết chính xác sự cố.
- Sử dụng thành thạo dụng cụ cầm tay
- Thao tác vận hành hệ thống điện chuẩn xác
2. Kiến thức
- Lắp đặt điện: Phương pháp kiểm tra độ bền cơ của tủ điện, đường dây;
phương pháp kết nối các loại đường dây.
- Trang bị điện 1: Nguyên tắc đi dây, nguyên tắc lắp đặt đường dây trong tủ
điện; nguyên lý hoạt động của mạch tự động khống chế; nguyên tắc phát hiện sự cố
- Đo lường điện: Đo tiếp xúc, chạm vỏ, đo điện trở cách điện. , đo điện áp,
đo thông mạch, hở mạch.
- Cung cấp điện: Thao tác khí cụ điện đóng cắt.
- Thực hành trang bị điện 1: Kết cấu mạch động lực, mạch điều khiển,
mạch động lực, mạch điều khiển; các hiện t ượng sự cố.
- Khí cụ điện: Kết cấu, hình dạng ngoài của các loại khí cụ điện.
- Mạch điện: Nguyên lý mạch điện AC, DC.
- An toàn lao động, an toàn điện
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IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

- Máy đo chuyên dụng.
- Các thiết bị đo lường trong tủ.
- Công cụ hỗ trợ cần thiết khác.
- Nhật ký vận hành.
V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH TH ỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

Tiêu chí đánh giá
Cách thức đánh giá
- Kiểm tra các thông số khi không - Trực quan, quan sát
điện: Độ tiếp xúc và độ cách điện - Đo kiểm bằng máy đo chuyên dụng
đạt tiêu chuẩn kỹ thuật, không rò rỉ, đo Rcđ.
chạm chập.
- Vận hành không tải: Tủ điều khiển
và tải được cung cấp điện áp đúng
định mức. Thao tác vận h ành tủ điều
khiển đúng qui trình
- Vận hành có tải toàn hệ thống:
Các thông số có tải của hệ thống
đúng định mức, tín hiệu, bảo vệ
đúng yêu cầu
- Đảm bảo an toàn điện, an toàn lao
động
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TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC
Tên công việc: Vệ sinh công nghiệp bộ điều khiển lập tr ình
Mã số công việc: M1
I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC

- Vệ sinh sạch sẽ các tủ động lực, tủ điều khiển của bộ điều khiển lập tr ình;
Phát hiện các hư hỏng trong quá trình làm vệ sinh công nghiệp:
- Ngắt điện toàn bộ thiết bị (cắt nguồn).
- Làm sạch tủ động lực, tủ điều khiển.
- Vặn chặt lại tất cả các đầu nối.
II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

- Điện áp xoay chiều trên nguồn bằng không, nguồn ở trạng thái OFF.
- Tủ động lực, tủ điều khiển không còn bụi bẩn, khô ráo, không hỏng các
thiết bị khác.
- Các đầu nối bảo đảm tiếp xúc tốt
- Đảm bảo an toàn điện, an toàn lao động
III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng
- Sử dụng thuần thục Bộ dụng cụ tháo lắp nghề điện, điện tử..
- Sử dụng các loại máy đo thành thạo, đo đúng.
2. Kiến thức
- Cung cấp điện: Kết cấu các loại đường dây, đo lường điện; an toàn điện.
- Truyền động điện 2
- Lắp đặt điện: Cấu tạo các loại đầu nối dây.
- Kỹ thuật nguội:
IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC
- Máy đo VOM/DVOM

- Bộ dụng cụ tháo lắp nghề điện, điện tử.
- Chổi quét, giẻ lau khô, máy hút bụi.
V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH TH ỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

Tiêu chí đánh giá
- Tủ động lực, Tủ điều khiển không còn
bụi bẩn, khô ráo, Không hỏng các linh
kiện, thiết bị khác. Các đầu nối bảo đảm
tiếp xúc tốt.
An toàn điện, an toàn lao động
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Cách thức đánh giá
- Trực quan đánh giá theo quy trình.
- Đo kiểm bằng máy đo
VOM/DVOM.

TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC
Tên công việc: Bảo dưỡng các mạch điện tử của hệ thống điều khiển lập tr ình
Mã số công việc: M2
I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC

Bảo dưỡng mạch điện tử của CPU; mạch điện tử của các ng õ vào/ra:
- Ngắt điện toàn bộ thiết bị (cắt nguồn).
- Tháo các đầu dây kết nối mạch và bo mạch.
- Làm sạch bảng (bo) mạch và linh kiện, lau bằng hóa chất
- Thay thế các linh kiện kém chất lượng, hàn chắc lại các chân linh kiện bị lỏng.
- Gắn bo mạch trở lại
II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

- Điện áp xoay chiều trên nguồn bằng không, nguồn ở trạng thái OFF.
- Tháo đúng các đầu dây cần tháo.
- Đưa bo mạch của CPU ra ngoài đảm bảo an toàn.
- Bo mạch không còn bụi bẩn, không làm hỏng linh kiện, bề mặt khô ráo.
- Thay thế đúng linh kiện hư hỏng, nối đúng kỹ thuật, tiếp xúc tốt, Không
chạm chân các linh kiện. Không r ò rỉ, chạm chập, đảm bảo an toàn.
III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng
- Sử dụng các loại máy đo, dụng cụ cầm tay đúng, chính xác, th ành thạo
- Biết cách sử dụng chổi, hoá chất tẩy rửa trong vệ sinh công nghiệp.
- Lấy được chân linh kiện ra khỏi mạch đúng kỹ thuật (sử dụng hút thiếc
hoặc các biện pháp khác).
- Sử dụng trạm hàn hàn mạch nhanh chóng, tiếp xúc tốt.
- Lắp ráp, đúng, chính xác các thiết bị theo các đầu đã đánh dấu
2. Kiến thức
- Đo lường điện: Đo điện áp, đo dòng điện, đo chạm mạch, cách điện...
- PLC: Cấu tạo của bo mạch, nguyên lý họat động, vị trí của các tấm linh
kiện trong bo.
- Vật liệu điện; điện tử cơ bản: Các lọai linh kiện, tính năng, tác dụng.
- Khí cụ điện: Các lọai linh kiện, kích th ước, tính năng, tác dụng...
- An toàn điện; kỹ thuật cảm biến: Các lọai cảm biến, tính năng, tác dụng.
- Kỹ thuật hàn: Đặc tính của các vật liệu, linh kiện điện khi hàn.
IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

VOM/DVOM; Bộ dụng cụ tháo lắp nghề điện, điện tử; công cụ hỗ trợ
khác; chổi quét và bàn chải các cỡ; trạm hàn, thiếc hàn.
V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH TH ỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

Tiêu chí đánh giá
- Tháo đúng các đầu dây cần tháo, đảm đưa
bo mạch của CPU ra ngoài an toàn.
- Thay thế đúng linh kiện hư hỏng. Nối
đúng kỹ thuật, tiếp xúc tốt, Không chạm
chân các linh kiện. Không rò rỉ, chạm chập
- An toàn điện, an toàn lao động
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Cách thức đánh giá
- Trực quan, quan sát
- Đo kiểm bằng máy đo
VOM/DVOM.

TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC
Tên công việc: Bảo dưỡng các thiết bị PLC
Mã số công việc: M3
I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC

Thay pin dự phòng, các khối tín hiệu SM, cầu chì của các ngõ ra:
- Thay bộ pin lưu điện (nếu có)
- Thay các khối tín hiệu SM hoặc môđun mở rộng.
- Thay cầu chì khối ngõ ra digital (DO) nếu có.
II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

- Pin lưu điện đúng chủng loại, hoạt động tốt.
- Các khối tín hiệu hoạt động lại tốt.
- Thực hiện việc thay cầu ch ì đúng qui trình
- An toàn điện
III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng
- Sử dụng thành thạo các loại máy đo.
- Sử dụng thành thạo dụng cụ cầm tay, chính xác, sử dụng đúng .
2. Kiến thức
- PLC:
+ Qui trình thay thế pin,thời hạn cần thay thế, cách lấy pin ra khỏi máy
+ Qui trình thay thế các mô đun.
+ Các tiêu chuẩn về tiếp đất, dụng cụ cơ khí.
+ Vị trí các mô đun.
+ Qui trình thay thế cầu chì
+ Chủng lọai cầu chì.
- Lắp đặt điện
- An toàn điện:
IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

- VOM/DVOM
- Bộ dụng cụ tháo lắp nghề điện, đi ện tử.
- Công cụ hỗ trợ khác.
V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH TH ỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

Tiêu chí đánh giá
- Pin lưu điện đúng chủng loại, hoạt
động tốt.
- Các khối tín hiệu hoạt động lại tốt.
- Thao tác linh hoạt.
- Đảm bảo an toàn điện

Cách thức đánh giá
- Trực quan, quan sát; Đánh giá
theo quy trình.
- Đo kiểm bằng VOM/DVOM.
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TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC
Tên công việc: Bảo dưỡng các cơ cấu chấp hành của hệ thống
điều khiển lập trình
Mã số công việc: M4
I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC

Bảo dưỡng động cơ điện, rơ le, khởi động từ, sensor, van... của hệ thống
điều khiển lập trình:
- Bảo dưỡng động cơ điện: Tháo động cơ Vệ sinh động cơ, Kiểm tra phần
cơ khí, Sấy, tẩm dây quấn động cơ điện, lắp động cơ
- Bảo dưỡng bộ tiếp điểm của công tắc t ơ và lõi thép; thay thế lò xo do lực
ép không đủ lớn; sửa chữa Kết cấu giá đỡ tiếp điểm bị cong v ênh, lắp ghép bị
lệch; sửa mặt tiếp xúc bị m òn, bị rỗ hoặc bề mặt lõi thép bị rỉ sét; khắc phục hậu
quả của sự cố ngắn mạch hoặc sự cố nghi êm trọng khác.
- Bảo trì cuộn dây: Khắc phục ngắn mạch cục bộ một số vòng dây do cách
điện kém sau quá trình làm việc hay bị sự cố; khắc phục các hư hỏng khác (đứt
dây quấn, cuộn dây bị hư hỏng do va đập cơ khí, cuộn dây quá nóng do tính toán
sai hoặc luôn làm việc với điện áp quá lớn, lõi thép bị kẹt...)
II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

- Tháo đúng trình tự; động cơ được vệ sinh sạch sẽ không còn bụi bám,
trục quay trơn, điện trở cách điện nằm trong phạm vi cho phép; động c ơ được
lắp đúng vị trí ban đầu, bộ truyền động hoạt động tốt.
- Tiếp điểm công tắc tơ sau bảo dưỡng: Đúng kích thước, lực ép đủ lớn
cho các tiếp điểm, không cong, v ênh, tiếp điểm động chuyển động tốt, mặt tiếp
xúc bóng, tiếp xúc tốt, hoạt động tốt.
- Cuộn dây hoạt động tốt, không nóng quá nhiệt độ cho phép, các thông số
kỹ thuật đạt yêu cầu.
- Đảm bảo an toàn điện, an toàn lao động
III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng
- Sử dụng các loại máy đo th ành thạo, kỹ năng đo kiểm đúng.
- Sử dụng chổi, giẻ lau trong vệ sinh công nghiệp th ành thạo.
- Sử dụng thành thạo dụng cụ cầm tay.
- Pha chế và sử dụng đúng các dung môi cách đi ện.
- Thành thạo kỹ năng sử dụng các dụng cụ tháo lắp c ơ khí.
2. Kiến thức
- Máy điện: Qui trình tháo lắp động cơ, tẩm sấy động cơ; trạng thái họat
động tốt của động cơ.
- Kỹ thuật nguội: Các loại ốc, vít của động cơ; các loại bạc đệm, vam.
- Vật liệu điện: Tác dụng, tính năng của các lọai hóa chất v à dung môi
- Khi cụ điện: Đặc tính kỹ thuật của l ò xo, của tiếp điểm; kích thước tiếp
điểm
- An toàn điện, an toàn cho người và thiết bị.
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IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

- Các loại máy đo; VOM/DVOM.
- Bộ dụng cụ tháo lắp nghề điện, điện tử.
- Công cụ cơ khí hỗ trợ khác.
- Dung môi cách điện; tủ sấy.
- Mặt tiếp điểm mới, lò xo mới.
- Dũa mịn, giấy nhám mịn, chổi quét, giẻ lau.
V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH TH ỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

Tiêu chí đánh giá
- Tháo đúng trình tự; động cơ được vệ
sinh sạch sẽ không còn bụi bám, trục
quay trơn, điện trở cách điện nằm trong
phạm vi cho phép; động cơ được lắp
đúng vị trí ban đầu, bộ truyền động hoạt
động tốt.
- Tiếp điểm công tắc tơ sau bảo dưỡng:
Đúng kích thước, lực ép đủ lớn cho các
tiếp điểm, không cong, v ênh, tiếp điểm
động chuyển động tốt, mặt tiếp xúc
bóng, tiếp xúc tốt, hoạt động tốt.
- Đảm bảo an toàn điện, an toàn lao động
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Cách thức đánh giá
- Đo kiểm bằng các máy đo,
VOM/DVOM.
- Trực quan, quan sát; đánh giá
theo quy trình.

TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC
Tên công việc: Xác định hư hỏng ở máy biến áp
Mã số công việc: N1
I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC

Xác định được bộ phận hư hỏng của máy biến áp công suất nhỏ:
- Tìm sự, phương án sửa chữa.
- Quan sát tình trạng làm việc của máy biến áp.
- Kiểm tra điện áp sơ, thứ cấp của máy biến áp.
- Kiểm tra: Cầu chì; rơle; cuộn dây; đèn báo; đồng hồ chỉ thị; bộ chuông
báo; công tắc chuyển mạch (galette); lõi thép.
- Kiểm tra độ cách điện.
II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

- Nhận biết được tình trạng hoạt động của máy biến áp.
- Xác định được vị trí và các bộ phận hư hỏng của máy biến áp.
- Nguồn điện cấp cho máy biến áp phải đủ điện áp, ổn định.
- Cầu chì phải đặt ở dây pha, không bị phát nóng.
- Dây chì phải đúng qui cách và dẫn điện tốt.
- Đầu dây nối phải chắc chắn, đảm bảo an to àn điện.
- Xác định được phần hư hỏng của rơle; cuộn dây; đèn báo; đồng hồ chỉ
thị; bộ phận báo quá áp; công tắc chuyển mạch; l õi thép.
- Kiểm tra độ cách điện giữa dây dẫn v à vỏ.
III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng
- Quan sát, nhận định tình hình.
- Sử dụng được VOM/DVOM, ampekìm, mêgôm mét.
- Kiểm tra sửa chữa chuông báo, công tắc chuyển mạch.
2. Kiến thức
- Máy điện: Cấu tạo, nguyên lý làm việc của máy biến áp.
- Cung cấp điện: Hệ thống điện 1 pha và 3 pha.
- Đo lường điện: Đo điện áp.
- Khí cụ điện: Rơle điều khiển và bảo vệ.
- Vật liệu điện.
- An toàn điện.
IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

- VOM/DVOM, ampe kìm, mêgôm mét.
- Bộ dụng cụ điện.
V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH TH ỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂ NG

Tiêu chí đánh giá
- Nhận biết được tình trạng hoạt động
của máy biến áp: Đủ điện áp, điện áp
ổn định.
- Xác định được vị trí và các bộ phận
hư hỏng của máy biến áp.
- Đảm bảo an toàn.

Cách thức đánh giá
- Trực quan, quan sát, đo kiểm.
- VOM/DVOM, Ampe kìm,
Mêgômmét. Đánh giá theo quy trình
công nghệ.
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TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC
Tên công việc: Sửa chữa ngõ vào/ra của máy biến áp
Mã số công việc: N2
I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC

Sửa chữa công tắc chu yển mạch ngõ vào/ra (galette) của máy biến áp:
- Kiểm tra điện áp nguồn cấp cho máy biến áp.
- Tháo nắp máy biến áp.
- Sửa chữa công tắc chuyển mạch ng õ vào/ra (galette).
II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

- Nguồn điện đúng định mức, ổn định, không dao động.
- Tháo nắp máy biến áp đúng trình tự.
- Công tắc chuyển mạch đặt đúng vị trí, chắc chắn.
- Vận hành công tắc dễ dàng, có tác động bật/tắt. Tăng giảm từng nấc,
điện áp ngõ ra tăng giảm theo.
- Nút điều chỉnh đặt đúng vị trí khi tắt.
III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng
- Sử dụng VOM/DVOM, dụng cụ đồ nghề.
2. Kiến thức
- Máy điện: Máy biến áp.
- Cung cấp điện: Hệ thống điện 1 pha v à 3 pha.
- Đo lường điện.
- An toàn điện.
IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

- Bộ dụng cụ thợ điện, dụng cụ c ơ khí của thợ điện.
- VOM/DVOM.
V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH TH ỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂ NG

Tiêu chí đánh giá
Cách thức đánh giá
- Công tắc chuyển mạch đặt đúng vị trí, - Trực quan, quan sát, đo kiểm.
chắc chắn
VOM/DVOM đo điện áp ngõ ra đúng
- Vận hành công tắc dễ dàng, có tác
định mức.
động bật/tắt. Tăng giảm từng nấc, điện
áp ngõ ra tăng giảm theo.
- Đảm bảo an toàn cho người và thiết bị.
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TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC
Tên công việc: Sửa chữa cuộn dây máy biến áp
Mã số công việc: N3
I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC

Sửa chữa cuộn dây sơ cấp, thứ cấp của máy biến áp công suất nhỏ:
- Tháo dây dẫn đến cuộn dây.
- Tháo cuộn dây ra khỏi lõi thép.
- Chống ẩm; tăng cường cách điện.
- Xử lý các đầu dây ra.
- Lắp ráp.
- Kiểm tra.
- Vận hành.
II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

- Cuộn dây không còn kết nối với dây dẫn, không bị trầy x ước lớp cách
điện, cách điện tốt giữa các vòng dây.
- Bề mặt cuộn dây khô ráo, đ ược cách điện tốt.
- Đầu nối chắc chắn, tiếp xúc tốt, đấu đúng vị trí.
- Lắp ráp đầy đủ và đúng vị trí ban đầu.
- Điện trở tiếp xúc và điện trở cách điện đạt ti êu chuẩn kỹ thuật.
- Các thông số đúng tiêu chuẩn kỹ thuật của máy lúc ban đầu.
III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng
- Cách tháo cuộn dây ra khỏi lõi thép.
- Cách sử dụng đồ nghề cơ khí, tủ sấy cách điện.
- Kỹ năng thao tác, đo kiểm.
2. Kiến thức
- Máy điện: Máy biến áp; sửa chữa v à vận hành máy điện.
- Vật liệu điện.
- Đo lường điện; an toàn điện.
- An toàn lao động.
IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

- Bộ dụng cụ cầm tay của thợ điện
- Tủ sấy.
- Vécni cách điện.
- Các máy đo chuyên d ụng; mêgôm mét.
V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH TH ỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

Tiêu chí đánh giá
- Cuộn dây không còn kết nối với dây
dẫn, không bị trầy xước lớp cách
điện, cách điện tốt giữa các vòng dây.
- Cuộn dây đạt các thông số đúng ti êu
chuẩn kỹ thuật của máy lúc ban đầu

Cách thức đánh giá
- Trực quan, quan sát, đo kiểm.
- Mêgôm mét, các máy đo chuyên
dụng. Đánh giá theo thang điểm
chuẩn, theo quy trình công nghệ.
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TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC
Tên công việc: Sửa chữa mạch từ của máy biến áp
Mã số công việc: N4
I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC

Kiểm tra, sửa chữa mạch từ của máy biến áp:
- Tháo lõi thép ra khỏi cuộn dây.
- Chỉnh sửa lá thép.
- Vệ sinh lá thép.
- Lắp lõi thép vào cuộn dây.
II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

- Lá thép được lấy ra từng lá một không chạm v ào cuộn dây, không bị
biến dạng, gãy gập, sạch sẽ, không bị rỉ sét.
- Đưa từng lá thép xen kẽ ngược chiều nhau vào lõi cuộn dây.
- Mạch từ kín và bề mặt lõi thép sau khi ghép phải bằng phẳng không
nhấp nhô.
- Gông từ phải được xiết chặt.
- Lõi thép sau khi ghép không được chạm vào dây quấn.
III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng
- Tháo lắp lõi thép máy biến áp.
- Chỉnh sửa lá thép.
- Sử dụng dụng cụ cầm tay, chổi, giẻ lau, b àn chải trong vệ sinh công
nghiệp.
- An toàn điện.
2. Kiến thức
- Máy điện: Cấu tạo mạch từ và cuộn dây máy biến áp
- Kỹ thuật nguội.
- An toàn lao động.
IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

- Bộ dụng cụ cầm tay.
- Chổi quét, giẻ lau.
- Đồng hồ Mêgômkế.
V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH TH ỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

Tiêu chí đánh giá
- Mạch từ kín và bề mặt lõi thép sau
khi ghép phải bằng phẳng không nhấp
nhô.
- Gông từ phải được xiết chặt.
- Lõi thép không được chạm vào dây
quấn.
- An toàn lao động; thao tác chuẩn xác

Cách thức đánh giá
- Trực quan, đo kiểm.
- Đồng hồ Mêgômkế. Đánh giá theo
quy trình công nghệ.
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TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC
Tên công việc: Kiểm tra sau khi sửa chữa máy biến áp
Mã số công việc: N5
I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC

Kiểm tra tổng quát máy biến áp sau khi sửa chữa:
- Kiểm tra đường dây sơ và thứ cấp máy biến áp.
- Kiểm tra: tiếp xúc điện; cách điện.
- Kiểm tra hoàn chỉnh.
II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

- Cỡ dây phù hợp với cường độ dòng điện trong dây quấn sơ cấp và thứ
cấp máy biến áp.
- Cách điện của dây không bị tróc, bị chảy.
- Các đầu dây tiếp xúc tốt.
- Điện trở cách điện nằm trong phạm vi cho phép.
- Dây quấn không rò rỉ điện, chạm chập mạch.
- Các thông số theo sơ đồ thiết kế.
III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng
- Sử dụng máy đo, dụng cụ cầm tay.
- Đo kiểm.
2. Kiến thức
- Máy điện: Các số liệu định mức của máy biến áp.
- Cung cấp điện: Thông số kỹ thuật của dây dẫn điện.
- Đo lường điện: Đo các đại lượng điện.
- An toàn điện; an toàn lao động.
IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

- Các máy đo chuyên d ụng; DVOM/VOM.
- Bộ đồ nghề lắp đặt của thợ điện.
V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH TH ỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

Tiêu chí đánh giá
Cách thức đánh giá
- Điện trở cách điện nằm trong phạm - Trực quan, đo kiểm.
vi cho phép.
- DVOM/VOM, máy đo chuyên d ụng.
- Các đầu dây tiếp xúc tốt.
Đánh giá theo quy trình công nghệ.
- Dây quấn không rò rỉ điện, chạm
chập mạch.
- An toàn lao động, an toàn điện
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TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC
Tên công việc: Vận hành thử máy biến áp
Mã số công việc: N6
I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC

Vận hành thử máy biến áp để loại trừ các lỗi nếu có:
- Cấp nguồn cho máy biến áp.
- Kiểm tra điện áp, nhiệt khi không tải của máy biến áp.
- Kiểm tra điện áp khi có tải của máy biến áp.
II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

- Điện áp nguồn cấp cho máy biến áp đúng định mức.
- Điện áp đo được khi không tải lớn hơn điện áp định mức khoảng từ 5%
đến 15%.
- Nhiệt độ đo được trên lõi thép và dây quấn của máy biến áp khi không
tải phải nhỏ hơn 60 0C.
- Điện áp đo được khi có tải định mức phải bằng trị số điện áp định mức.
III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng
- Đo kiểm.
- Sử dụng vôn kế xoay chiều, nhiệt kế.
2. Kiến thức
- Máy điện: Máy biến áp; tổn hao khi không tải của máy biến áp.
- Đo lường điện: Đo điện áp.
- An toàn điện.
- An toàn lao động.
IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

- VOM/DVOM, vôn kế xoay chiều, nhiệt kế.
V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH TH ỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

Tiêu chí đánh giá
- Nhiệt độ đo được trên lõi thép và
dây quấn của máy biến áp khi không
tải phải nhỏ hơn 60 0C
- Điện áp đo được khi có tải định mức
phải bằng trị số điện áp định mức.
- An toàn điện

Cách thức đánh giá
- Trực quan, đo kiểm.
- Vôn kế xoay chiều. Đánh giá theo
thang điểm chuẩn, theo quy tr ình
công nghệ.
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TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC
Tên công việc: Xác định hư hỏng ở bộ điều khiển dùng rơ le, công tắc tơ
Mã số công việc: O1
I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC

Xác định được đúng phần tử hư hỏng ở mạch điều khiển v à đường dây
động lực, tháo thiết bị hư hỏng ra khỏi mạch:
- Xác định được đúng phần tử hư hỏng ở mạch điều khiển và đường dây
động lực.
- Sơ bộ phán đoán hư hỏng.
- Cô lập mạch, khoanh vùng để dò tìm hư hỏng, kiểm tra từng phần mạch
để xác định chính xác hư hỏng.
- Tháo thiết bị hư hỏng ra khỏi mạch: Đánh dấu các đầu dây nối đến thiết
bị hư hỏng, tháo các đầu dây ra khỏi thiết bị h ư hỏng, tháo thiết bị hư hỏng.
II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

- Tổng hợp phân tích hiện tượng để có quyết định chính xác hiện t ượng
hư hỏng.
- Kiểm tra từng phần mạch điện hoạt động theo đúng yêu cầu kỹ thuật,
phát hiện đúng hư hỏng của mạch điện.
- Hở mạch tại các đầu nối dây cần cô lập, k iểm tra từng phần mạch hoạt
động đúng yêu cầu kỹ thuật, đánh dấu các đầu dây nối đến thiết bị h ư hỏng đúng
sơ đồ, các đầu dây nối được đánh dấu rõ ràng, cụ thể có tính phân biệt cao.
Không làm mất các ốc vít, hỏng các đầu vặn vít hoặc bể vỡ vỏ hộp.
- Đảm bảo an toàn điện, an toàn lao động
III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng
- Sử dụng thành thạo các loại dụng cụ đo kiểm
- Sử dụng thành thạo đồ nghề của thợ điện.
- Tổng hợp, phân tích chính xác hiện t ượng điện.
- Kỹ năng tháo lắp.
- Thao tác cơ khí.
2. Kiến thức
- Mạch điện: Mạch điện DC, AC; từ trường, khả năng chịu nhiệt của các
loại vật liệu; phân tích nguyên lý mạch điện.
- Đo lường điện: Đo tiếp xúc, chạm vỏ, đo điện trở cách điện. :
- Trang bị điện 1:Các nguyên tắc tự động khống chế; các nguyên tắc điều
chỉnh tốc độ.
- Máy điện: Sơ đồ đấu dây các loại động c ơ. Nguyên lý làm việc của động
cơ điện.
- Vật liệu điện: Đặc tính của các loại vật liệu cách điện.
- Khí cụ điện: Cấu tạo, kết cấu ngo ài của các loại khí cụ điện.
- Thực hành trang bị điện 1: Các nguyên tắc kết nối mạch điều khiển,
mạch động lực
- Lắp đặt điện: Kết cấu các loại đường dây…
- An toàn điện
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IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

- Máy đo chuyên dụng.
- Bộ đồ nghề tháo lắp của thợ điện.
- Nhật ký vận hành, bút, sổ tay
- Vòng số, băng keo.
- An toàn điện; an toàn lao động
V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH TH ỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

Tiêu chí đánh giá
- Tổng hợp phân tích hiện t ượng để có
quyết định chính xác hiện tượng hư
hỏng.
- Kiểm tra từng phần mạch điện, phát
hiện đúng hư hỏng của mạch điện.
- Đảm bảo an toàn điện, an toàn lao động
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Cách thức đánh giá
䩏 Trực quan hiện tượng của mạch
điện
- Đo kiểm tra bằng máy đo chuyên
dụng, đánh giá theo quy trình.

TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC
Tên công việc: Sửa chữa bộ phận cấp nguồn của tủ (bảng) điều khiển
Mã số công việc: O2
I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC

Sửa chữa hư hỏng, thay thế mới, thay thế t ương đương các thiết bị đường
dây cấp nguồn cho bộ điều khiển dùng rơle, công tắc tơ:
- Sửa chữa: Máy biến áp nguồn; các mạch nắn lọc; bộ phận đóng cắt
chính.
- Sửa chữa: Đường dây cấp nguồn, hộp nối dây.
- Thay mới: Đường dây cấp nguồn; bộ phận đóng cắt chính; hộp nối dây.
II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

- Biến áp nguồn có điện áp, dòng điện vào/ra đúng định mức, không chạm
chập, không quá nhiệt.
- Mạch nắn lọc có điện áp, d òng điện ra U DC đúng định mức, độ dợn sóng
trong phạm vi cho phép.
- Bộ phận đóng cắt tiếp xúc điện tốt, thông mạch đạt ti êu chuẩn kỹ thuật,
không có các hỏng hóc cơ khí, bộ phận bảo vệ tác động tốt, chất l ượng tương
đương mới
- Đường dây cấp nguồn không rò rỉ điện, chạm chập mạch, chất l ượng dây
tương đương như cũ.
- Đảm bảo chất lượng hộp nối tương đương như cũ, xiết mở dể dàng
- Đảm bảo an toàn điện, an toàn lao động
III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng
- Sử dụng thành thạo các loại máy đo.
- Thuần thục các thao tác sửa chữa điện.
- Thuần thục các thao tác sửa chữa cơ khí.
- Nối dây đúng kỹ thuật.
2. Kiến thức
- Máy điện: Cấu tạo, kết cấu các bộ phận của các loại máy biến áp.
- Đo lường điện: Đo tiếp xúc, chạm vỏ, đo điện trở cách điện ; đo điện trở,
diode tụ điện...
- Điện tử ứng dụng: Hình dạng, sơ đồ chân, cách đo kiểm diode tụ điện,
SCR …Đặc tính kỹ thuật chính của các loại nói tr ên.
- Khí cụ điện: Kết cấu ngoài, vị trí các tiếp điểm của các loại khí cụ điện;
tháo lắp các loại khí cụ điện.
- Kỹ thuật nguội: Phương pháp cưa, dũa... Sử dụng dụng cụ kiểm tra cơ
khí.
- Cung cấp điện: Kết cấu các loại đường dây.
- Vật liệu điện: Đặc tính của các loại vật liệu cách điện, dẫn điện.
- An toàn điện, an toàn lao động.
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IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

- Máy đo chuyên dụng.
- Đồ nghề điện cầm tay.
- Đồ nghề cơ khí cần thiết.
V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH TH ỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

Tiêu chí đánh giá
- Biến áp nguồn có điện áp, d òng điện
vào/ra đúng định mức, không chạm
chập, không quá nhiệt.
- Mạch nắn lọc có điện áp, d òng điện ra
UDC đúng định mức, độ dợn sóng trong
phạm vi cho phép.
- Bộ phận đóng cắt tiếp xúc điện tốt,
thông mạch đạt tiêu chuẩn kỹ thuật,
không có các hỏng hóc cơ khí, bộ phận
bảo vệ tác động tốt, chất lượng tương
đương mới.
- Đảm bảo an toàn điện, an toàn lao động
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Cách thức đánh giá
- Trực quan, quan sát.
- Đo kiểm bằng máy đo chuyên
dụng đo điện áp U v, Ur đạt định
mức.

TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC
Tên công việc: Sửa chữa khi cụ điện của bộ điều khiển
Mã số công việc: O3
I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC

Sửa chữa phục hồi hoặc thay thế mới các khí cụ điện của bộ điều khi ển:
- Sửa chữa phục hồi hoặc thay thế mới các loại r ơle, công tắc tơ.
- Xác định bộ phận hư hỏng của khí cụ điện.
- Tháo bộ phận hư hỏng ra khỏi khí cụ điện.
- Sửa chữa tiếp điểm: Làm sạch lớp oxy hóa hoặc rỉ sét; uốn nắn l àm
thẳng tiếp điểm; gia công lại bề mặt tiếp điểm.
- Sửa chữa cuộn dây: Hàn nối, tăng cường tiếp xúc đầu dây ra, sấy tẩm ,
lót lại cách điện cho cuộn dây, quấn lại cuộn dây.
- Sửa chữa mạch từ, bộ phận đàn hồi.
- Thay thế cuộn dây, bộ phận đàn hồi, tiếp điểm
- Hiệu chỉnh lại các thông số kỹ thuật.
- Lắp ráp lại khí cụ điện.
II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

- Tổng hợp/phân tích hiện tượng hư hỏng để có quyết định chính xác.
- Tháo đúng chi tiết hư hỏng, các bộ phận tháo ra khỏi khí cụ điện phải
xếp theo một trật tự nhất định, không l àm hư, mất, thất lạc các bộ phận đ ã tháo.
- Bề mặt tiếp điểm sạch bóng, tiếp xúc điện đạt ti êu chuẩn kỹ thuật, tiếp
điểm tĩnh và động ăn khớp tốt, đảm bảo lực tác động, độ tiếp xúc của tiếp điểm
đạt tiêu chuẩn kỹ thuật, chất lượng tương đương mới.
- Mối hàn nối ở cuộn dây tiếp xúc tốt, chắc chắn, an to àn, cuộn dây được
cách điện tốt, tác động đúng yêu cầu kỹ thuật, đảm bảo lực hút, c hất lượng
tương đương mới.
- Bộ phận đàn hồi cách điện tốt với các phần tử mang điện, đảm bảo lực
nén và đàn hồi khi tác động và không tác động, đúng kích cỡ, chất lượng tương
đương mới.
- Mạch từ không rung, không có tiếng kêu khi hoạt động.
- Khí cụ điện tác động đúng yêu cầu, có sai số trong phạm vi cho phép,
được lắp ráp đúng vị trí của từng bộ phận, không sót, thiếu các chi tiết, hoạt
động tốt
- Đảm bảo an toàn điện, an toàn lao động
III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾ U

1. Kỹ năng
- Sử dụng thành thạo các dụng cụ đo kiểm.
- Tổng hợp, phân tích chính xác hiện t ượng điện
- Tháo lắp thành thạo các loại khí cụ điện.
- Hàn nối mạch điện tiếp xúc tốt.
- Lót, tẩm sấy cách điện đúng qui tr ình.
- Thuần thục thao tác quấn dây.
- Am hiểu về hiện tượng nén và đàn hồi cơ khí.
- Thao tác cơ khí chuẩn xác.
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2. Kiến thức
- Mạch điện: Mạch điện DC, AC; từ trường, khả năng chịu nhiệt của các
loại vật liệu; phân tích nguyên lý mạch điện.
- Đo lường điện: Đo tiếp xúc, chạm vỏ, đo điện trở cá ch điện.
- Vật liệu điện: Đặc tính các vật liệu dùng làm tiếp điểm, dùng làm bộ
phận đàn hồi; đặc tính của vật liệu dẫn từ.
- Khí cụ điện: Cấu tạo, nguyên lý, kết cấu ngoài của các loại khí cụ điện;
kết cấu các bộ phận của các loại khí cụ điện; h ình dạng các loại tiếp điểm; kích
thước, hình dạng các loại lò xo đàn hồi; hình dạng của các loại mạch từ trong
khí cụ điện.
- Kỹ thuật nguội: Phương pháp cưa, dũa... Sử dụng dụng cụ kiểm tra cơ
khí. Phương pháp uốn nắn, làm phẳng...; phương pháp dũa phẳng, đánh bóng...
- Anh văn: Đọc, hiểu các thuật ngữ chuyên môn. Đọc, hiểu các thông sô
trên nhãn thiết bị.
- Điện tử ứng dụng: Phương pháp hiệu chỉnh các thông số của mạch điện
tử.
- An toàn lao động, an toàn điện.
IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC
- Máy đo chuyên dụng, Mmét, VOM/DVOM

- Dấu hiệu còn lưu lại sau sự cố.
- Đồ nghề tháo lắp của thợ điện, tháo lắp c ơ khí
- Đồ nghề quấn dây.
- Etô, bàn kẹp
- Dao, dũa mịn, giấy nhám.
- Mỏ hàn, chì hàn.
- Giấy, dung môi cách điện.
- Tủ sấy.
V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH TH ỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG
Tiêu chí đánh giá
Cách thức đánh giá
- Sửa chữa tiếp điểm: Bề mặt ti ếp điểm
- Trực quan, quan sát.
sạch bóng, tiếp xúc điện đạt ti êu chuẩn
- Đo kiểm bằng máy đo chuyên
kỹ thuật. Tiếp điểm tĩnh và động ăn khớp dùng.
tốt, đảm bảo lực tác động,
- Cuộn dây được cách điện tốt, tác động
đúng yêu cầu kỹ thuật, đảm bảo lực hút.
- Khí cụ điện tác động đúng yêu cầu, có
sai số trong phạm vi cho phép
- Đảm bảo an toàn điện, an toàn lao động

12
3

TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC
Tên công việc: Sửa chữa hộp nối dây
Mã số công việc: O4
I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC

- Sửa chữa phục hồi hoặc thay thế mới các hộp nối dây trong mạch điều
khiển dùng rơle, công tắc tơ:
- Vệ sinh bên ngoài hộp nối dây; làm sạch gỉ oxy các cầu nối dây.
- Uốn nắn làm thẳng cầu nối, gia công lại bề mặ t cầu nối.
- Thay thế các vít vặn bị hỏng của cầu nối dây.
- Lắp ráp lại các bộ phận đã tháo đúng vị trí cũ và đấu dây lại theo sơ đồ
của hộp nối dây...
II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

- Bề mặt hộp nối dây sạch sẽ, không bụi bám.
- Bề mặt trạm cầu nối dây... sạ ch bóng, tiếp xúc tôt; trạm nối thẳng trục,
vít vặn nhẹ nhàng, bề mặt bằng phẳng, không còn các vết rỗ, nám
- Thao tác tháo vít nhẹ nhàng, ăn khớp tốt, phù hợp ren lỗ
- Các bộ phận của hộp nối dây đ ã tháo được lắp ráp lại đúng vị trí, lắp ráp
lại chắc chắn, an toàn, đấu dây đúng sơ đồ, mạch hoạt động đúng nguyên lý
- Đảm bảo an toàn điện, an toàn lao động
III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng
- Sử dụng thành thạo máy đo chuyên dụng
- Sử dụng chổi, giẻ lau, bàn chải trong vệ sinh công nghiệp.
- Sử dụng dũa, giấy nhám ứng với từng kim loại khác nhau.
- Tháo lắp chuẩn xác.
- Thuần thục các thao tác lắp ráp cơ khí.
- Thành thạo các thao tác lắp đặt điện.
2. Kiến thức
- Khí cụ điện: Hiện tượng oxy hóa bề mặt kim loại , hiện tượng cong vênh,
lệch, bề mặt kim loại bị rổ, nám; kết cấu ốc vít của các loại khí cụ điện.
- Kỹ thuật nguội: Phương pháp uốn nắn làm thẳng; tarô ren vít; phương
pháp uốn nắn làm thẳng; tính năng của các loại dụng cụ c ơ khí.
- An toàn điện, an toàn lao động.
V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH TH ỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

Tiêu chí đánh giá
Cách thức đánh giá
- Trạm cầu nối dây... sạch bóng, tiếp xúc - Trực quan thao tác sửa chữa,
tôt, trạm nối thẳng trục, bằng phẳng, không thao tác mạch hoạt động.
còn các vết rỗ, nám...
- Các bộ phận của hộp nối dây đ ã tháo được
lắp ráp lại đúng vị trí, lắp ráp lại chắc chắn ,
an toàn, đấu dây đúng sơ đồ, mạch hoạt
động đúng nguyên lý
- Đảm bảo an toàn điện, an toàn lao động.
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TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC
Tên công việc: Sửa chữa, thay thế đường dây
Mã số công việc: O5
I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC

Sửa chữa, thay thế mới dây dẫn điện trong tủ điều khiển v à đường dây
đến máy sản xuất:
- Vẽ lại sơ đồ đường dây bị hỏng
- Tháo đường dây bị hỏng ra khỏi mạch
- Tăng cường cách điện
- Nối phục hồi đường dây
- Thay thế dây dẫn mới: Chọn dâ y dẫn, xử lý phần đầu nối, nối dây
- Vận hành thử
II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

- Sơ đồ vẽ lại phải đúng sơ đồ vị trí, sơ đồ nguyên lý, có tính phân biệt
cao.
- Tháo đúng đường dây cần tháo, không l àm ảnh hưởng đến bộ phận khác
trong mạch.
- Cách điện giữa dây dẫn với các phần tử khác trong mạch đạt y êu cầu kỹ
thuật.
- Thay thế dây dẫn đúng cấp điện áp, đúng tiết diện cần có, tiếp xúc đầu
nối đạt yêu cầu kỹ thuật, phù hợp vít vặn; nối dây đúng s ơ đồ, đảm bảo độ tiếp
xúc điện, an toàn điện đạt tiêu chuẩn kỹ thuật, mối nối đảm bảo độ bền c ơ.
- Vận hành thử: Mạch hoạt động đúng các thông số kỹ thuật .
- Đảm bảo an toàn điện, an toàn lao động.
III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng
- Sử dụng thành thạo các loại dụng cụ đo kiểm.
- Thành thạo các kỹ năng vẽ sơ đồ điện.
- Sử dụng thành thạo các loại đồ nghề điện, các công cụ hỗ trợ trong nghề
điện.
- Am hiểu về các loại cáp điện.
- Tính toán chính xác, sử dụng đúng chức năng các t ài liệu kỹ thuật.
- Thuần thục thao tác: Sửa chữa điện; làm khoen; bấm cos
- Sử dụng máy vi tính thành thạo
- Kỹ năng lập các loại biểu bản b àn giao.
2. Kiến thức
- Vẽ điện:
- Lắp đặt điện: Phương pháp tháo lắp các loại đường dây.
- Cung cấp điện: Kết cấu các loại đường dây. Cấu tạo các loại máng, ống
đi dây. Tính chọn dây dẫn theo điều kiện vận cụ thể. Kết cấu các loại đ ường
dây.
- Trang bị điện 1: Nguyên tắc tự động khống chế. Nguyên tắc điều chỉnh
tốc độ.
- Đo lường điện: Đo tiếp xúc, chạm vỏ, đo điện trở cách điện.
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- Vật liệu điện: Đặc tính của các loại vật liệu cách điện d ùng làm võ bọc
dây dẫn; đặc tính của các loại vật liệu cách điện d ùng làm vỏ bọc dây dẫn. Đặc
tính các loại dây dẫn điện thường dùng
- Khí cụ điện: Thao tác khí cụ điện. Các loại sơ đồ cung cấp điện. Phân
tích nguyên lý mạch Cung cấp điện:
- Lắp đặt điện: Phương pháp tháo lắp, đấu nối các loại đường dây. Phân
tích nguyên lý mạch.
- Tin học cơ bản: Soạn thảo văn bản. Lập bảng tính.
- An toàn lao động, an toàn điện
IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

- Máy đo chuyên dụng, máy vi tính.
- Qui trình qui phạm xây dựng đường dây.
- Dụng cụ nối dây chuyên dùng.
- Đồ nghề tháo lắp điện cầm tay; công cụ hỗ trợ khác.
- Công cụ hỗ trợ khác.
- Vật liệu cách điện phù hợp, băng keo cách điện.
- Sổ tay về các loại cáp điện.
- Nhật ký vận hành; bút, sổ ghi chép
V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

Tiêu chí đánh giá
- Sơ đồ vẽ lại phải đúng sơ đồ vị trí, sơ
đồ nguyên lý, có tính phân biệt cao
- Nối dây đúng sơ đồ, đảm bảo độ tiếp
xúc điện, an toàn điện đạt tiêu chuẩn kỹ
thuật, mối nối đảm bảo độ bền c ơ
- Vận hành thử: Mạch hoạt động đúng
nguyên lý
- Đảm bảo an toàn điện, an toàn lao động
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Cách thức đánh giá
- Quan sát, so sánh sơ đồ vẽ thực
tế với sơ đồ lý lịch máy.
- Đo kiểm bằng máy đo chuyên
dùng.

TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC
Tên công việc: Kiểm tra và vận hành thử sau sửa chữa
Mã số công việc: O6
I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC

Kiểm tra tổng quát và vận hành có tải mạch điều khiển dùng rơle, công
tắc tơ sau sửa chữa:
- Kiểm tra độ chắc chắn gá lắp của to àn bộ hệ thống.
- Kiểm tra các thông số khi không điện.
- Vận hành không tải: Cấp nguồn cho tủ điều khiển v à tải., thao tác; mô
phỏng sự cố.
- Vận hành có tải từng phần: Cô lập bộ phận ch ưa vận hành, cấp nguồn
cho các bộ phận được vận hành, thao tác, mô phỏng sự cố
- Vận hành có tải toàn hệ thống.
II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

- Toàn bộ hệ thống chắc chắn, không rung lắc dao động, đúng vị trí ban đầu,
độ tiếp xúc, độ cách điện đạt tiêu chuẩn kỹ thuật, không rò rỉ điện, chạm chập mạch
- Tủ điều khiển và tải được cấp nguồn có điện áp đúng định mức.
- Thao tác đúng trình tự
- Vận hành có tải từng phần: Bộ phận ch ưa vận hành phải không có điện
áp, không được truyền động. Bộ phận được vận hành có điện áp cung cấp đúng
định mức, được kết nối với bộ truyền động, sự cố đ ược mô phỏng đúng thiết kế,
có tín hiệu, bảo vệ đúng yêu cầu kỹ thuật.
- Vận hành có tải toàn bộ hệ thống: Các thông số có tải của hệ thống đúng
như qui định của nhà thiết kế, có tín hiệu, bảo vệ đúng yêu cầu kỹ thuật
- Đảm bảo an toàn điện, an toàn lao động
III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng
- Sử dụng thành thạo các loại máy đo; các loại dụng cụ cầm tay.
- Thao tác vận hành chuẩn xác với từng loại khí cụ điện.
- Thao tác tháo lắp chuẩn xác
- Thao tác vận hành hệ thống mạch điện của tủ điện thuần thục, đúng trình tự
2. Kiến thức
- Lắp đặt điện: Phương pháp kiểm tra độ bền cơ của tủ điện, đường dây;
phương pháp kết nối các loại đường dây.
- Trang bị điện 1: Nguyên tắc đi dây, nguyên tắc lắp đặt đường dây;
phương pháp kết nối các loại đường dây; kết cấu mạch động lực, mạch điều
khiển; nguyên lý hoạt động của mạch tự động khống chế; nguyên tắc phát hiện
sự cố, các hiện tượng sự cố.
- Đo lường điện: Đo tiếp xúc, chạm vỏ, đo điện trở cách điện ; đo các đại
lượng điện; đo thông mạch, hở mạch
- Cung cấp điện: Thao tác khí cụ điện đóng cắt.
- Khí cụ điện: Kết cấu, hình dạng ngoài của các loại khí cụ điện.
- Kỹ thuật điện: Nguyên lý mạch điện AC, DC.
- An toàn lao động, an toàn điện.
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IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

- Dụng cụ kiểm tra độ bền cơ.
- Máy đo chuyên dụng.
- Các thiết bị đo lường trong tủ
- Công cụ hỗ trợ cần thiết.
- Bản vẽ thiết kế.
- Nhật ký vận hành.
V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH TH ỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

Tiêu chí đánh giá
Cách thức đánh giá
- Toàn bộ hệ thống chắc chắn, không - Đo kiểm R cđ bằng máy đo
rung lắc dao động, đúng vị trí ban đầu, chuyên dùng.
độ tiếp xúc, độ cách điện đạt ti êu chuẩn - Trực quan, quan sát.
kỹ thuật, không rò rỉ điện, chạm chập
mạch
- Sự cố được mô phỏng đúng thiết kế, có
tín hiệu, bảo vệ đúng yêu cầu kỹ thuật.
- Vận hành có tải toàn bộ hệ thống: Các
thông số có tải của hệ thống đúng nh ư
qui định của nhà thiết kế, có tín hiệu, bảo
vệ đúng yêu cầu kỹ thuật
- Đảm bảo an toàn điện, an toàn lao động
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TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC
Tên công việc: Tháo lõi thép máy biến áp
Mã số công việc: P1
I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC

Tháo, vệ sinh lõi thép máy biến áp.
II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

- Lá thép được lấy ra từng lá một không chạm v ào lõi cuộn dây, không bị
biến dạng, gãy gập.
- Sắp xếp các lá thép E, I đảm bảo đủ số l ượng, tiện lợi khi lắp ráp
- Đảm bảo an toàn cho người
III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng
- Sử dụng dụng cụ cầm tay.
- Tháo lõi thép máy biến áp.
2. Kiến thức
- Máy điện: Các kiểu mạch từ của máy biến áp; phương pháp tháo lõi thép
từ của máy biến áp.
- Kỹ thuật nguội: Sử dụng dụng cụ c ơ khí cầm tay, đục giũa, uốn, nắn kim
loại.
- An toàn lao động
IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

- Bộ dụng cụ cơ khí
- Hộp để đựng.
V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH TH ỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

Tiêu chí đánh giá

Cách thức đánh giá

- Lá thép lấy ra không bị biến dạng, g ãy
gập, không chạm vào lõi cuộn dây.
- Đảm bảo an toàn
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- Trực quan. Đồng hồ đo vạn
năng, Thước. Phẳng không bị biến
dạng, gãy gập, Lá thép không
chạm vào lõi cuộn dây.

TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC
Tên công việc: Tháo dây cũ của máy biến áp
Mã số công việc: P2
I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC:

Tháo dây sơ cấp, thứ cấp cũ của máy biến áp:
- Tháo lõi thép máy biến áp theo công việc P1, rút bộ dây quấn ra khỏi các
lá thép.
- Tháo cuộn dây thứ cấp và sơ cấp, đọc và ghi lại số vòng dây trên máy
đếm vào sơ đồ bộ dây quấn.
II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

- Lá thép được lấy ra từng lá một không chạm v ào lõi cuộn dây, không bị
biến dạng, gãy gập.
- Dây quấn được tháo ra phải còn nguyên vẹn các đầu dây ra để lấy số liệu.
- Xác định đúng sơ đồ bộ dây quấn của máy biến áp.
- Gắn bộ dây vào lõi gỗ lên máy quấn dây chắc chắn, điều chỉn h bộ đếm
đúng về vạch số 0 trên máy đếm; Xả dây không bị rối.
- Đọc và ghi lại chính xác số vòng dây trên máy đếm vào sơ đồ bộ dây quấn.
- An toàn cho người
III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng
- Bộ dây quấn vừa tháo ra khoải l õi thép
- Tháo lắp máy biến áp; xác định s ơ đồ bộ dây quấn
- Sử dụng dụng cụ, máy quấn dây th ành thạo
2. Kiến thức
- Máy điện: Cấu tạo, nguyên lý và các sơ đồ dây quấn máy biến áp, các s ơ
đồ dây quấn máy biến áp.
- Sửa chữa và vận hành máy điện; an toàn lao động
IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

- Bộ dụng cụ cơ khí và điện cầm tay; búa cao su, giấy bút; máy quấn dây.
V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH TH ỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

Tiêu chí đánh giá
Cách thức đánh giá
- Dây quấn được tháo ra phải còn nguyên -Trực quan. Đọc và ghi lại chính xác
vẹn các đầu dây ra để lấy số liệu .
số vòng dây trên máy đếm vào sơ đồ
- Xác định đúng sơ đồ bộ dây quấn của bộ dây quấn.
máy biến áp.
- Điều chỉnh bộ đếm đúng về vạch số 0
trên máy đếm
- Dây không bị rối.
- Đảm bảo an toàn.
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TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC
Tên công việc: Lấy số liệu dây quấn máy biến áp
Mã số công việc: P3
I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC:

Lấy số liệu dây quấn máy biến áp :
- Tháo dây cũ của máy biến áp theo công việc P2, Cân lại to àn bộ khối
lượng dây sơ cấp, thứ cấp sau khi đã xả ra.
- Đo đường kính dây bằng thước Panme, kích thước khuôn cũ bằng thước
lá để làm khuôn mới, ghi lại các kết quả cân, đo, đếm v ào sổ tay.
II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

- Dây quấn được tháo ra phải còn nguyên vẹn các đầu dây ra để lấy số liệu
về số vòng dây, cỡ dây lấy được phải chính xác và được ghi
- Các số liệu về số vòng dây, cỡ dây lấy được phải chính xác và được ghi
lại đầy đủ; Sơ đồ dây quấn lấy được phản ánh đúng sơ đồ của máy.
- Đo chính xác và đầy đủ các kích thước bề rộng, bề dày và chiều dài
khuôn, khoảng hở cửa sổ của lá thép, đơn vị cm, kích thước khuôn đo được phải
ghi đầy đủ vào sổ tay; An toàn lao động.
III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng
- Tháo và lấy số liệu dây quấn, cân đo, đọc kết quả
- Làm sạch cách điện dây điện ; vuốt, nắn dây
- Sử dụng Panme, ghi chép số liệu, thước lá.
2. Kiến thức
- Máy điện: Cấu tạo, nguyên lý, sơ đồ dây quấn máy biến áp.
- An toàn lao động; kỹ thuật nguội
- Sửa chữa và vận hành máy điện: Cách lấy số liệu khuôn quấn dây.
IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

- Bút, sổ tay ghi chép
- Cân đồng hồ. Hộp quẹt - Vải - Khuôn cũ - Thước lá - Panme.
- Dây điện từ vừa tháo ra.
V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH TH ỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG
Tiêu chí đánh giá
Cách thức đánh giá
- Khối lượng dây cân được phải chính - Trực quan. Cân đồng hồ, Panme.
xác, cỡ dây lấy được phải chính xác
Khối lượng, cỡ dây chính xác.
- Đo chính xác và đầy đủ các kích
thước bề rộng, bề dày và chiều dài
khuôn, khoảng hở cửa sổ của lá thép.
- Kích thước khuôn đo được phải ghi
đầy đủ vào sổ tay.
- Đảm bảo an toàn
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TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC
Tên công việc: Tính toán số liệu dây của MBA
Mã số công việc: P4
I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC:

Tính toán số liệu vòng và đường kính dây của MBA:
- Tính dòng điện chạy trong các đoạn dây, tiết diện dây dẫn cho các đoạn
dây theo công thức, đường kính thực tế của dây không kể cách điện, kích th ước
cửa sổ lõi thép, hệ số lắp đầy.
II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

- Nắm vững các yêu cầu thiết kế tính toán, sơ đồ nguyên lý mạch điện
máy biến áp sẽ quấn đáp ứng yêu cầu bước 1.
- Chọn thép kỹ thuật điện ti êu chuẩn loại E,  đạt kích thước theo tính
toán, các thông số về từ cảm B.
- Tính toán tiết diện thực tế của lõi thép, đúng số vòng dây phải quấn thoả
mãn các số liệu ban đầu của máy biến áp; Ghi chép phải chính xác.
III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng
- Tính toán đơn giản cho máy biến áp; vẽ sơ đồ
- Số liệu tiêu chuẩn, từ cảm trong các loại thép kỹ thuật điện
2. Kiến thức
- Máy điện: Cấu tạo, nguyên lý làm việc của máy biến áp, phương pháp
tính toán máy biến áp, sửa chữa và vận hành máy điện.
- Vật liệu điện: số liệu từ cảm trong các loại thép kỹ thuật điện.
IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

- Các yêu cầu thiết kế tính toán máy biến áp , bút, sổ tay.
- Sơ đồ mạch điện máy biến áp.
V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH TH ỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

Tiêu chí đánh giá
- Tính toán đúng số vòng dây
phải quấn thoả mãn các số liệu
ban đầu của máy biến áp.
- Ghi chép phải chính xác.
- Số liệu tiêu chuẩn các loại thép

Cách thức đánh giá
- Đánh giá theo thang điểm chuẩn, trực
quan. Bút, sổ tay.
- Quan sát, đo kiểm. Đúng quy định, không
để xảy ra mất an toàn, thao tác chuẩn xác.
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TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC
Tên công việc: Làm khuôn quấn dây máy biến áp
Mã số công việc: P5
I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC:

Đo kích thước, làm khuôn quấn dây máy biến áp:
- Đo kích thước của khuôn cuộn dây cũ đ ã tháo ra, bề rộng trụ từ (a) bề
dầy của lõi thép (b), chiều dài của khuôn, cửa sổ của mạch từ đ ơn vị cm
- Vẽ khai triển lên giấy cách điện dùng làm khuôn, hai nắp chặn khai triển
lên giấy cách điện
- Làm lõi lồng khuôn dây quấn, khoan lỗ định tâm tr ên khuôn gỗ để xỏ
vào máy quấn, làm các má chận giữa hai đầu khuôn, khoan lỗ định tâm các má chặn
- Lắp khuôn vào lõi gỗ và má chặn để kiểm tra sự phù hợp của khuôn và lõi
II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

- Đo kích thước khuôn đầy đủ và chính xác.
- Chọn bề dày giấy cách điện làm khuôn phù hợp với công suất máy, cắt
các hình khai triển chính xác theo đường vẽ
- Khuôn được chế tạo phù hợp với kích thước lõi thép đã cho, kích thước
lỗ định tâm của khuôn vừa đủ lớn để dễ d àng xỏ vào máy quấn.
- Kích thước má chận phù hợp với kích thước khuôn (Mỗi chiều rộng h ơn
khoảng từ 3  4 cm), hai bên má chận phải phẳng, xẻ rãnh hai cạnh đối diện của
má chận để đưa các đầu dây ra.
- Khuôn và má chận phải phù hợp với lõi
III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng
- Các kích thước chủ yếu của khuôn, của lõi thép
- Kỹ thuật làm khuôn quấn; Sử dụng máy khoan; Gá lắp v à kiểm tra
2. Kiến thức
- Sửa chữa và vận hành máy điện: Cách lây số liệu khuôn quấn dây.
- Máy điện: Các kích thước chủ yếu của lõi thép. Các kiểu mạch từ..
- Kỹ thuật nguội: Sử dụng dụng cụ đo, dụng cụ cầm tay.
- Vật liệu điện: Các loại giấy cách điện v à phạm vi ứng dụng.
IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

- Lõi thép, gỗ làm khuôn, má chận
- Bút sổ tay, thước lá, thước cặp, giấy cách điện, kéo cắt giấy
- Bộ dụng cụ cơ khí, máy khoan, mũi khoan
V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH TH ỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

Tiêu chí đánh giá
Cách thức đánh giá
- Đo kích thước đầy đủ và chính xác. - Trực quan. Thước lá, thước cặp. Đúng số
- Kích thước má chặn phù hợp với liệu phù hợp với kích thước khuôn (Mỗi
kích thước khuôn
chiều rộng hơn khoảng từ 3  4 cm).
- An toàn lao động.
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TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC
Tên công việc: Lót giấy cách điện lên khuôn cuộn dây máy biến áp
Mã số công việc: P6
I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC

Cắt lót cách điện mới lên khuôn cuộn dây máy biến áp:
- Đo kích thước bề dài và bề rộng của khuôn dây quấn .
- Vẽ triển khai lên giấy cách điện, cắt giấy lót theo kích thước đã vẽ, cắt
hết chiều dài khổ dài thành những dải ru băng dài.
II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

- Chọn giấy cách điện phù hợp với điện áp trên mỗi lớp giấy và công suất
máy biến áp.
- Đo kích thước bề dài và bề rộng của khuôn đo được phải chính xác.
- Vẽ triển khai lên giấy cách điện đúng kích thước, giấy cách điện phải
đảm bảo phủ hết bề mặt lớp dây, cắt giấy lót đúng theo kích th ước đã vẽ.
III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng
- Nhận biết các loại giấy cách điện thông dụng d ùng trong chế tạo máy
biến áp.
- Lấy kích thước mạch từ, vẽ nhanh, chính xác .
- Cắt, lót cách điện.
2. Kiến thức
- Máy điện.
- Vật liệu điện: Các loại giấy cách điện và phạm vi ứng dụng.
- Sửa chữa và vận hành máy điện: Cách lấy kích thước khuôn quấn dây.
- Kỹ thuật nguội: Sử dụng dụng cụ đo .
IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

- Giấy cách điện, bút, sổ tay
- Thước lá
V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH TH ỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

Tiêu chí đánh giá

Cách thức đánh giá

- Chọn giấy cách điện phù hợp với
điện áp và công suất máy biến áp
- Cắt giấy lót đúng theo kích th ước đã
vẽ, giấy cách điện phải đảm bảo phủ
hết bề mặt lớp dây.

- Trực quan đo kiểm. Thước lá, giấy
lót đúng theo kích thước đó vẽ
chính xác.
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TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC
Tên công việc: Quấn dây mới máy biến áp
Mã số công việc: P7
I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC

Quấn dây mới máy biến áp :
- Lặp lại bước 4 để quấn cuộn khác.
II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

- Khuôn dây quấn lắp vào lõi gỗ phải phù hợp.
- Các khuôn gỗ quấn dây lắp lên máy quấn, giá đỡ rulô dây phải được gá
cố định, chắc chắn.
- Máy quấn phải điều chỉnh bộ đếm trên máy quấn về đúng vạch số 0.
- Các vòng dây phải được dàn trải thật khít và đều theo từng lớp, đầu dây
ra phải được cố định chắc chắn, cỡ dây phải ph ù hợp với số liệu tính toán.
- Phải lót cách điện giữa các lớp dây, cách điện tốt các đầu dây ra, xiết giữ
chặt.
- Dây quấn được sắp xếp đều đặn và quấn theo số liệu đã được tính toán,
các cuộn dây phải được quấn theo 1 chiều nhất định.
- Cuộn dây vừa quấn phải được lót lớp cách điện dày ở ngoài cùng.
III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng
- Gá lắp; Sử dụng máy quấn dây.
- Kỹ thuật quấn dây, đai giữ dây, lót cách điện cho cuộn dây máy biến áp.
2. Kiến thức
- An toàn lao động.
- Sửa chữa và vận hành máy điện: Kỹ thuật quấn dây
- Máy điện: Sơ đồ dây quấn máy biến áp
- An toàn điện; vật liệu điện: Các loại giấy cách điện.
IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

- Bộ dụng cụ cơ khí, rulô dây, giá đỡ, dây đai, giấy cách điện
- Máy quấn dây.
V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH TH ỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

Tiêu chí đánh giá
- Khuôn dây quấn lắp vào lõi gỗ.
- Các vòng dây phải được dàn trải
thật khít và đều theo từng lớp.

Cách thức đánh giá
- Đánh giá theo thang điểm chuẩn.
- Trực quan. Bộ dụng cụ cơ khí.
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TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC
Tên công việc: Hàn mối nối
Mã số công việc: P8
I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC

Hàn các mối nối dây quấn máy biến áp vừa quấn:
- Bảo đảm an toàn cho người trong khi hàn.
- Mối hàn chắc chắn, bóng, không đóng xỉ h àn, không nứt.
II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

- Dây dẫn phải được gọt sạch lớp cách điện dây dẫn , trên bề mặt kim loại
dây dẫn và tiếp điểm cần hàn phải sạch sẽ.
- Nguồn điện có điện áp cung cấp phù hợp điện áp ghi trên nhãn mỏ hàn.
- Tráng nhựa thông lên đầu dây cần hàn, sau đó đặt chì hàn vào. Không
đặt chì hàn vào đầu hàn.
- Bảo đảm an toàn cho người trong khi hàn.
- Mối hàn chắc chắn, bóng, không đóng xỉ h àn, không nứt.
III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng
- Gọt cách điện
- Vệ sinh cách điện dây dẫn
- Sử dụng mỏ hàn
- Hàn chì
2. Kiến thức
- Sửa chữa và vận hành máy điện.
- An toàn lao động.
IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

- Vải, giấy nhám, kìm tuốt dây, mỏ hàn.
- Thiếc hàn, nhựa thông.
V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH TH ỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

Tiêu chí đánh giá

Cách thức đánh giá

- Vệ sinh sạch lớp cách điện dây dẫn
- Mối hàn chắc chắn, bóng, không nứt
- Đảm bảo an toàn.

- Trực quan, quan sát. Đúng quy tr ình
- Đảm bảo đúng kỹ thuật. Thao tác
linh hoạt, chuẩn xác.
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TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC
Tên công việc: Đo thông mạch giữa các đầu dây của máy biến áp
Mã số công việc: P9
I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC

Đo thông mạch các cuộn dây MBA, điện trở cuộn s ơ cấp, cách điện giữa
cuộn sơ cấp và thứ cấp, cách điện giữa các cuộn dây với mạch từ :
- Đánh dấu các đầu dây sau khi đo được.
II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

- Xác định chính xác các đầu dây của từng cuộn dây.Các đầu dây của từng
cuộn dây phải được xác định chính xác và,phải được làm sạch lớp cách điện
- Phải chỉnh kim đồng hồ vom về 0 tr ước mỗi lần đo, kết quả đo phản ánh
đúng tình trạng của cuộn dây máy biến áp.
- Đảm bảo an toàn cho người và thiết bị trong quá trình đo thông mạch.
- Kết luận về tình trạng của máy sau khi đo.
- Đánh dấu chính xác, rõ ràng và chắc chắn các đầu dây của cuộn dây máy
biến áp.
III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng
- Đọc sơ đồ, quan sát thực tế
- Vệ sinh cách điện dây dẫn , sử dụng thành thạo dụng cụ đo
2. Kiến thức
- Máy điện: Sơ đồ mạch điện, nguyên lý, cấu tạo
- An toàn lao động
- Đo lường điện: Đo điện trở dẫn điện
IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

- Sơ đồ mạch điện của máy biến áp, dao, giấy nhám
- VOM, mªg«mkế
V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH TH ỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

Tiêu chí đánh giá
Cách thức đánh giá
- Xác định chính xác các đầu dây của - Trực quan, quan sát. Đo kiểm chính
từng cuộn dây.
xác các đầu dây của từng cuộn dây.
- Đánh dấu chính xác, rõ ràng và chắc Thao tác chuẩn xác.
chắn các đầu dây của cuộn dây máy
biến áp
- Đảm bảo an toàn.
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TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC
Tên công việc: Lắp lõi thép máy biến áp
Mã số Công việc: P10
I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC:

Lắp lõi thép và kiểm tra điện trở cách điện của máy biến áp:
- Đo điện trở cách điện của từng cuộn dây
II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

- Kích thước lõi thép phù hợp với cuộn dây.
- Rà khuôn lõi thép không được chạm vào dây quấn.
- Cuộn dây không làm cản trở quá trình lắp phe từ, đưa từng lá thép xen
kẽ ngược chiều nhau vào lõi cuộn dây, ép chặt 3 cạnh E của các lá thép khộng
được đan chéo nhau, mạch từ kín v à bề mặt lõi thép sau khi ghép phải bằng
phẳng không nhấp nhô v à không có khe hở giữa lá thép E và I, số lượng lá thép
chữ I từng vị trí tương ứng với số lượng lá thép chữ E, mạch từ kín th ành từng
lớp mỏng xếp đều.
- Gông từ phải được xiết chặt, điện trở cách điện phải nắm trong phạm vi
cho phép, đảm bảo an toàn cho người
III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng

- Nhận biết nhanh các loại lá thép máy biến áp.
- Tháo lắp lõi thép máy biến áp; Nắn chỉnh cuộn dây, sử dụng M êgôm kế.
2. Kiến thức

- Máy điện: Các kiểu mạch từ của máy biến áp, ph ương pháp lắp lõi thép.
- Sửa chữa và vận hành máy điện.
- Đo lường điện; an toàn điện, lao động
IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

Bộ dụng cụ cầm tay; búa sắt, búa gỗ, búa cao su .
V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH TH ỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

Tiêu chí đánh giá

Cách thức đánh giá

- Kích thước lõi thép phù hợp với
cuộn dây.
- Mạch từ kín và bề mặt lõi thép sau
khi ghép phải bằng phẳng không nhấp
nhô và không có khe hở.
- Đảm bảo an toàn.

- Trực quan, đo kiểm. Thước. Đúng
kích thước lõi thép phù hợp với cuộn
dây. Phương pháp đo. chính xác thao
tác linh hoạt, chuẩn xác.

13
8

TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC
Tên công việc: Đấu dây máy biến áp
Mã số công việc: P11
I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC:

Đấu các đầu dây của máy biến áp :
- Đo, kiểm tra lại theo đúng sơ đồ mạch điện.
II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

- Các đầu dây ra phải đúng so với s ơ đồ mạch điện hoặc sơ đồ vẽ ban đầu,
có chiều dài phù hợp.
- Máy biến áp đặt vào vỏ máy phải đúng chiều, đúng vị trí và đảm bảo an toàn.
- Khi đấu xong các đầu dây phải tiếp xúc tốt.
- Các dây cần nối đều phải được xỏ ống ghen cách điện, đấu đúng theo s ơ
đồ chỉ dẫn, các đầu dây nối vào công tắc chuyển mạch phải được xiết chặt.
- Mối hàn chắc chắn, bóng, không đóng xỉ h àn, không nứt, các mối nối
phải được cách điện tốt bằng gen hoặc băng keo cách điện, các đầu dây phải
được xếp gọn, bảo đảm an toàn cho người và thiết bị.
III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng
- Nhận biết chính xác sơ đồ thực tế với sơ đồ vẽ ban đầu
- Kỹ năng lắp ráp máy biến áp, đo kiểm, nối dây theo s ơ đồ, hàn chì, cách
điện mối nối
2. Kiến thức
- Máy điện: Cấu tạo máy biến áp, s ơ đồ đấu dây máy biến áp
- An toàn lao động, điện; sửa chữa và vận hành máy điện
- Đo lường điện: Đo điện trở dẫn điện, đo điện áp
IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

- Sơ đồ đấu dây; bộ dụng cụ cầm tay; dao, giấy nhám, gen cách điện
V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH TH ỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

Tiêu chí đánh giá
- Các đầu dây ra phải đúng so với s ơ
đồ mạch điện hoặc sơ đồ vẽ ban đầu
- Mối hàn chắc chắn, bóng, không
đóng xỉ hàn, không nứt.
- Đảm bảo an toàn.

Cách thức đánh giá
- Trực quan. Mối hàn chắc chắn,
bóng, không đóng xỉ hàn, không nứt.
Các mối nối phải được cách điện
bằng gen hoặc băng cách điện.
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TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC
Tên công việc: Tẩm sơn cách điện máy biến áp
Mã số công việc: P12
I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC

Tẩm sơn cách điện cuộn dây máy biến áp :
- Sấy sơ bộ trước khi tẩm sơn đối với những MBA cần tẩm s ơn.
- Đưa máy đã tẩm sơn vào sấy
II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

- Hơi ẩm trong cuộn dây phải bay h ơi hết trước khi tẩm
- S¬n c¸ch ®iÖn kh«ng còn sủi bọt khi tẩm xong
- Cho dung môi bay hơi trư ớc khi đưa vào sấy.
- Sấy trong khoảng thời gian thích hợp
III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng
- Tẩm sấy cách điện, biến áp.
- Sử dụng máy sấy
- Nhận biết chính xác chất lượng các loại sơn tẩm máy biến áp.
- Quan sát
2. Kiến thức
- Sửa chữa và vận hành máy điện
- An toàn điện.
- Vật liệu điện
IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

- Bộ đèn tròn, khay đựng
- VÐcni cách điện, dung môi, lò sấy
V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH TH ỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

Tiêu chí đánh giá
- Sơn cách điện không còn sủi bọt khi
tẩm xong
- Sấy trong khoảng thời gian thích
hợp.
- Đảm bảo an toàn.

Cách thức đánh giá
- Trực quan, đo kiểm. Lò sấy, đồng
hồ thời gian. Đúng quy trình sấy.
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TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC
Tên công việc: Sấy cách điện máy biến áp
Mã số công việc: P13
I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC

Sấy cách điện và kiểm tra điện trở cách điện máy biến áp.
II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

- Đảm bảo an toàn cho người và thiết bị
- Chỉ được cho lò sấy hoạt động khi đã đóng cửa lò, nhiệt độ sấy và thời
gian sấy phù hợp với công suất của MBA .
- Bề mặt sơn cách điện sau khi sấy phải bóng, không bị rộp, nứt hoặc ẩm,
độ cách điện giữa dây quấn v à lõi thép tăng cao (Từ 4 M trở lên) sau khi sấy
khô.
III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng
- Thực hiện đúng, chính xác qui trình tẩm sấy, cách điện máy biến áp, vận
hành lò sấy
- Kiểm tra sơn cách điện.
- Sử dụng Mªg«m kế
2. Kiến thức
- Máy điện: Sửa chữa và vận hành máy điện
- An toàn lao động, an toàn điện
- Đo lường điện: Đo điện trở cách điện
IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

- Lò sấy
- Mªg«mkế
V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH TH ỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

Tiêu chí đánh giá

Cách thức đánh giá

- Bề mặt sơn cách điện sau khi sấy
phải bóng, không bị rộp, nứt hoặc ẩm
- Độ cách điện giữa dây quấn v à lõi
thép tăng cao
- Đảm bảo an toàn.

- Trực quan, quan sát. Mêgômkế. Bề
mặt sơn cách điện sau khi sấy phải
bóng, không bị rộp, nứt hoặc ẩm.
- Thao tác linh hoạt. Thao tác chuẩn
xác.
- Đo kiểm. Mêgômkế. Độ cách điện
giữa dây quấn và lõi thép tăng cao (Từ
4 M trở lên) sau khi sấy khô.
- Đúng quy trình sấy.
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TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC
Tên công việc: Đo độ cách điện của máy biến áp
Mã số công việc: P14
I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC

Đo, kiểm tra độ cách điện của máy biến áp .
II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

- Đầu các cuộn dây đưa ra phải được làm sạch lớp cách điện xác định
chính xác các đầu dây ra: Sơ cấp, thứ cấp...
- Cuộn dây thông mạch tốt, điện trở cách điện nằm trong phạm vi cho
phép.
III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng
- Vệ sinh cách điện dây dẫn
- Kiểm tra xác định đầu dây máy biến áp.
- Sử dụng VOM
- Sử dụng Mª g«m kế
2. Kiến thức
- Sửa chữa và vận hành máy điện
- An toàn lao động,
- Máy điện: Sơ đồ mạch điện máy biến áp
- Đo lường điện: Đo điện trở dẫn điện
IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

- Dao, giấy nhám
- Vom, mªg«m kế
V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH TH ỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

Tiêu chí đánh giá
- Đầu các cuộn dây đưa ra phải được
làm sạch lớp cách điện
- Cuộn dây thông mạch tốt, điện trở
cách điện đạt tiêu chuẩn kỹ thuật
- Đảm bảo an toàn

Cách thức đánh giá
- Trực quan, quan sát. Đo kiểm. Cuộn
dây thông mạch tốt. Thao tác linh
hoạt chuẩn xác
- Không để xảy ra mất an toàn
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TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC
Tên công việc: Thử không tải máy biến áp
Mã số công việc: P15
I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC

Thử không tải máy biến áp :
- Kết luận về tình trạng máy sau khi kiểm tra và ghi lại kết luận vào phiếu kiểm tra
II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

- Đọc chính xác các thông số kỹ thuật trên nhãn máy như U1đm, U2đm, Iđm, Un0(%)
- Ampe kế chọn phù hợp với dòng điện không tải của MBA, mắc đúng sơ đồ
- Điện áp cấp cho cuộn s ơ cấp đúng bằng định mức tr ên nhãn máy, đọc và ghi
kết quả chính xác.
- Dòng điện không tải nằm trong phạm vi cho phép
- Dùng Volt kế có thang đo phù hợp điện áp ra của thứ cấp để đo, điện áp của máy
biến áp đạt yêu cầu khi: Điện áp đo được lớn hơn điện áp định mức khoảng từ 5% đến 15%
- An toàn cho người và thiết bị trong quá trình kiểm tra.
- Khi máy làm việc không có tiếng rung, nguồn điện cấp cho máy phải đúng định mức
- Trong quá trình máy đang hoạt động: nhiệt độ không quá nóng sờ tay v ào được,
nhiệt độ đo được trên thép và dây quấn của máy biến áp khi không tải phải nhỏ hơn 60oC
- Kết luận chính xác về t ình trạng của máy sau khi đo.
- Các giá trị: Điện áp, dòng điện, nhiệt độ... của MBA nằm trong phạm vi cho phép
III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng
- Đọc nhãn máy
- Sử dụng được Ampe kế, volt kế, nhiệt kế
- Quan sát
- Đo kiểm đúng
- So sánh kết quả, nhận định tình hình
- Nhận định tình hình
2. Kiến thức
- Máy điện: Cấu tạo, nguyên lý làm việc, thông số kỹ thuật máy biến áp, tổn hao
không tải của máy biến áp, hiện tượng hư hỏng máy biến áp, các đại lượng định mức
- Anh văn chuyên ngành
- Máy điện: Sơ đồ mạch điện máy biến áp.
- Đo lường điện, An toàn điện,Vật liệu điện
IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

- Sơ đồ mạch điện MBA, phiếu kiểm tra , bút, sổ tay
- Bộ dụng cụ cầm tay
- Ampe kẹp, volt kế, nhiệt kế
V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH TH ỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

Tiêu chí đánh giá
- Khi máy làm việc không có tiếng rung, điện
áp ra của máy biến áp lớn hơn điện áp định
mức khoảng 5-10%
- Trong quá trình máy đang hoạt động: nhiệt
độ không quá nóng
- Đảm bảo an toàn, nhệt độ đo được trên lõi
thép và cuộn dây của máy biến áp khi không
tải phải nhỏ hơn 60oC
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Cách thức đánh giá
- Trực quan, quan sát. Nhiệt kế. Nhiệt độ
không quá nóng, sờ tay vào được.

TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC
Tên công việc: Thử có tải máy biến áp
Mã số công việc: P16
I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC

Thử có tải máy biến áp:
- Kiểm tra độ phát nóng khi có tải, điện áp thứ cấp sau 30 phút đóng điện
liên tục.
- Ghi lại kết luận về tình trạng máy vào phiếu kiểm tra.
II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

- Điện áp không tải đo được lớn hơn điện áp định mức khoảng từ 5% đến 15%
- Công suất của phụ tải phải tương đương với dung lượng truyền tải định
mức của máy biến áp
- Độ lệch giảm áp  5% U2đm thì cấu trúc cuộn dây đảm bảo cho dung
lượng truyền tải.
- Đặt tay vào vỏ máy không quá nóng, không có độ gia tăng nhiệt, máy
làm việc khoảng 30 phút, mức điện áp ra vẫn ổn định không dao động hay sụt áp
là tốt.
- Điện áp đo được khi có tải định mức phải bằng trị số điện áp định mức.
- Đảm bảo an toàn cho người và thiết bị
III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng
- Sử dụng dụng cụ đo; đấu mạch điện máy biến áp
- Quan sát; kiểm tra nhiệt của MBA
- Ghi chép
2. Kiến thức
- Máy điện: Tổn hao không tải của máy biến áp
- Đo lường điện: Đo điện áp, sử dụng vôn kế xoay chiều
- An toàn điện
V. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

- Volt kế xoay chiều, nhiệt kế
- Bộ dụng cụ cầm tay; bút, sổ tay, phiếu kiểm tra
V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH TH ỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

Tiêu chí đánh giá
- Đặt tay vào vỏ máy không quá nóng,
không có độ gia tăng nhiệt.
- Điện áp đo được khi có tải định mức
phải bằng trị số điện áp định mức
- Đảm bảo an toàn
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Cách thức đánh giá
- Trực quan, quan sát. Nhiệt kế.
Thao tác linh hoạt, chuẩn xác.
- So sánh. Trực quan, quan sát Đo
kiểm.
- Đánh giá theo thang điểm chuẩn.

TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC
Tên công việc: Tháo dây cũ của động cơ KĐB 3 pha hoặc 1 pha
rô-to lồng sóc
Mã số công việc: Q1
I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC

Tháo bộ dây cũ của động cơ điện:
- Đọc các thông số kỹ thuật tr ên nhãn máy, kiểm tra lại sơ đồ khai triển
dây quấn Stator của động cơ
- Đốt cháy bộ dây quấn bằng dòng điện nếu lớp vecni quá cứng
- Cắm bộ dây quấn vào nguồn điện bằng 15% U đm, nhiệt độ toả ra không
quá 110 0C trong khoảng 4/5 giờ; lớp cách điện và vÐcni sấy tẩm sẽ cháy thành
than
- Đánh dấu các đầu mối nối dây v à xả hàn các mối nối giữa các nhóm v à
giữa dây quấn với dây dẫn
- Tháo nêm gỗ, rút giấy nêm miệng rãnh hoặc rọc giấy nêm miệng rãnh để
có thể lấy dây ra, đánh tơi các đầu cuộn dây bằng búa cao su
- Lấy lần lượt các cuộn dây ra khỏi r ãnh, chặt đứt toàn bộ 1 bên đầu nối
(nếu không cần giữ lại dây v à số liệu) và dùng đục lói qua bên kia để lấy dây ra.
- Cột các cạnh cuộn dây vừa tháo ra.
II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

- Nhận biết chính xác các thông số kỹ thuật của động c ơ, sơ đồ khai triển
dây quấn lấy được phải đúng với sơ đồ thực tế của động cơ điện
- Điều chỉnh thời gian thích hợp vào cuộn dây vừa đủ để làm chảy lớp véc
ni
- Nguồn điện đưa vào bộ dây quấn động cơ đủ để làm cháy lớp vÐcni và
giấy cách điện.
- Rút giấy nêm miệng rãnh không làm hư hỏng rãnh của lõi thép khi tháo
nêm, đánh tơi các đ ầu cuộn dây không làm đứt các vòng dây
- Chặt d©y không làm hư hỏng lõi thép, không làm hư hỏng rãnh của lõi
thép khi tháo dây cũ ra.
- Dây cũ được tháo ra phải còn nguyên vẹn các đầu nối giữa các nhóm bối
dây, không làm rối cuộn dây.
- Rãnh của lõi thép phải được làm sạch sơn cách điện, không làm trầy
xước các rãnh và mạch từ.
III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng
- Phân tích sơ đồ, nhãn máy
- Tháo dây động cơ
- Sử dụng dụng cụ hàn và xả dây động cơ, dụng cụ cầm tay, búa và thiết
bị tháo dây động cơ
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2. Kiến thức
- Máy điện: Các thông số kỹ thuật v à sơ đồ khai triển dây quấn động c ơ
- Anh văn chuyên ngành
- Sửa chữa và vận hành máy điện
- An toàn lao động, điện
- Kỹ thuật điện
- Phương pháp làm chảy sơn cách điện trước khi tháo dây
- Kỹ thuật nguội
IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

- Bút, sổ tay giẻ lau dây côtông dùng để đánh dấu.
- Mỏ hàn, búa cao su.
- Bộ dụng cụ cầm tay
V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH TH ỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

Tiêu chí đánh giá
- Chặt và tháo dây cũ không làm hư
hỏng lõi thép
- Dây cũ tháo ra phải còn nguyên vẹn
các đầu nối giữa các nhóm bối dây,
không làm rối dây.
- Rãnh của lõi thép phải được làm sạch
sơn cách điện.
- Sử dụng dụng cụ và thiết bị tháo dây
động cơ
- Đảm bảo an toàn
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Cách thức đánh giá
- Trực quan, quan sát theo quy trình.

TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC
Tên công việc: Lấy số liệu dây quấn động c ơ KĐB 3 pha hoặc 1 pha
rôto lồng sóc
Mã số công việc: Q2
I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC

Lấy số liệu dây quấn của động cơ điện:
- Cân toàn bộ số dây cuộn chính, cuộn phụ (1 pha) hoặc toàn bộ bối dây
(3 pha) được tháo ra.
- Chọn ra 1 bối dây cho cả 3 pha (nếu l à động cơ 3 pha) hoặc 1 bối dây
cho mỗi pha chính và phụ (nếu là đ.cơ 1pha).
- Đếm chính xác số vòng dây trong mỗi bối dây (3 pha) hoặc pha chính v à
phụ (1pha)
- Dùng lửa đốt bong lớp vécni v à êmay bọc quanh đầu dây làm sạch lớp
cách điện bị cháy bằng vải
- Vuốt thẳng dây để đo đường kính dây bằng thước panme.
II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

- Khối lượng dây cân được phải chính xác
- Chọn bối dây phải còn nguyên số vòng.
- Số liệu về số vòng dây lấy được phải chính xác.
- Không đốt quá cháy
III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng
- Kỹ năng cân đo
- Ghi chép số liệu dây quấn động cơ
- Thực hiện thuần thục, chính xác quy tr ình đo kích thước dây
- Thu thập số liệu kỹ thuật của dây điện từ
2. Kiến thức
- Sửa chữa và vận hành máy điện
- An toàn lao động,
- Kỹ thuật nguội
III CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

- Cân đồng hồ, bút, sổ tay, hộp quẹt, giẻ lau
- Thước panme
V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH TH ỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

Tiêu chí đánh giá
Cách thức đánh giá
- Khối lượng dây cân được phải chính - So sánh với thông số kỹ thuật của
xác
máy.
- Thực hiện thuần thục, chính xác qu y
trình đo kích thước dây, lấy đúng số
liệu của dây quấn động cơ
- Đảm bảo an toàn
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TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC
Tên công việc: Làm khuôn quấn dây cho các bối dây của động c ơ KĐB
3 pha hoặc 1 pha
Mã số công việc: Q3
I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC

Làm khuôn quấn dây cho các bối dây của động cơ điện:
- Đo chu vi của 1 bối dây đã tháo (nếu có) để làm cơ sở, kích thước mạch
từ dựa trên mạch từ thực tế vừa tháo dây (D t,hr,I,e,yr)
- Tính kích thước khuôn quấn dây tùy theo dạng sơ đồ dây quấn đồng
khuôn hoặc đồng tâm và hình dạng phần đầu nối được chọn theo hướng dẫn,
làm khuôn gỗ định hình theo kích thước đã tính được.
- Khoan lỗ định tâm trên mỗi khuôn để lồng vào trục máy quấn, làm các
má chặn giữa 2 khuôn, khoan lỗ các má chặn để lồng vào trục máy quấn.
- Mài xiên các góc cạnh xung quanh má chặn; làm khuôn định hình.
II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

- Kích thước đo bối dây đã tháo được mạch từ lấy được phải đầy đủ
(Dt,hr,I,e,yr) và chính xác, khuôn quấn phù hợp với chu vi của một bối dây đ ã
được tính toán,bề mặt khuôn quấn đủ rộng để chứa đ ược nhiều bối dây trong
một nhóm.
- Hai bên má khuôn phải phẳng, lỗ định tâm mỗi khuôn đủ rộng để dễ
dàng xỏ vào trục máy quấn.
- Kích thước má chặn phù hợp với kích thước khuôn (Mỗi chiều rộng hơn
khoảng từ 1,5  2 cm, hai bên má chặn phải phẳng, xẻ rãnh hai cạnh đối diện
của má chặn để vắt dây qua khi quấn xong một bối , các góc cạnh xunh quanh
má chặn phải láng để không làm vướng dây khi quấn.
- Các đinh đóng vào các góc phải được luồn ghen hoặc bọc giấy để tránh trầy dây
III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng
Tính toán thành thạo chu vi khuôn quấn dây; sử dụng thành thạo các dụng
cụ đo, thước, cưa, đục, khoan điện; kỹ thuật làm khuôn quấn dây đơn giản
2. Kiến thức
- Sửa chữa máy điện; vẽ kỹ thuật; an to àn lao động; kỹ thuật nguội
IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

- Bút, sổ tay, máy tính, gỗ, thước, giũa, êtô, bàn ép, khoan điện, cưa, đục,
khoan tay - giũa, máy mài, gen cách điện.
V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH TH ỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

Tiêu chí đánh giá
- Kích thước đo bối dây đã tháo được
phải chính xác.
- Lỗ định tâm mỗi khuôn đủ rộng để
dễ dàng lồng vào trục máy quấn.
Sử dụng thành thạo các dụng cụ: thước,
cưa, đục, khoan điện.
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Cách thức đánh giá
- So sánh với bộ khuôn mẫu.

TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC
Tên công việc: Quấn dây mới cho động cơ KĐB 3 pha hoặc 1 pha
rôto lồng sóc
Mã số công việc: Q4
I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC:

Quấn dây mới cho động cơ điện:
- Lắp các khuôn gỗ quấn dây lên máy quấn dây, đặt các rulo dây lên các giá đỡ
- Cắt dây khi kết thúc 1 nhóm bối. Tiếp tục quấn nhóm tiếp theo.
- Quấn dây lên khuôn liên tục cho một nhóm bối, hết bối này đến bối khác.
- Cột giữ các cạnh dây mới quấn, cắt các đoạn dây ngắn khoảng 6 cm để
cột, tháo ốc chận và tháo gỡ lần lượt các bối dây và nhóm bối ra, lắp khung lên
máy quấn, thực hiện các nhóm tiếp theo cho đến khi đủ số nhóm cần thiết
- Đánh dấu hay ký hiệu vào các nhóm để phân biệt, sắp xếp các nhóm
theo thứ tự và cùng chiều quấn.
II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

- Giữa các khuôn phải được lắp xen kẽ với các má chận , nếu là khuôn
quấn đồng tâm thì phải được lắp theo thứ tự từ khuôn lớn đến khuôn nhỏ (hoặc
ngược lại), khuôn và má chận phải được cố định chắc chắn trên khuôn.
- Các giá đỡ rulo dây phải gá chắc chắn.
- Bối dây được quấn phải lắp vừa vào rãnh, kích thước bối dây phải vừa
đúng kích thước chu vi khuôn đã được tính toán, các vòng dây trong bối dây
không chồng chéo lên nhau, không có mối nối trong một bối dây hoặc giữa các bối
dây trong 1 nhóm, bối dây đ ược quấn phải lắp vừa vào rãnh, bối dây phải vừa
đúng kích thước chu vi khuôn đã được tính toán, các vòng dây trong bối dây
không chồng chéo lên nhau, không bị rối.
- Các nhóm bối dây phải được ký hiệu chính xác, sắp xếp theo thứ tự và
cùng chiều quấn.
III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng
- Lắp ráp khuôn; quấn dây cho các bối dây.
- Kỹ thuật quấn dây cho các bối dây; sử dụng dụng cụ cầm tay
2. Kiến thức
- Sửa chữa và vận hành máy điện.
- An toàn lao động, điện; kỹ thuật nguội,
IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

- Máy quấn dây, giá đỡ, dây điện từ, bút, sổ tay; bộ dụng cụ cầm tay
V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH TH ỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

Tiêu chí đánh giá
- Khuôn và má chận phải được cố định
chắc chắn trên khuôn.
Các giá đỡ rulo dây phải gá chắc chắn.
- Quấn đủ số vòng dây, các vòng dây
không chồng chéo, bối dây không bị rối
- Đảm bảo an toàn
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Cách thức đánh giá
- Quan sát các bối dây không chồng
chéo, không rối.
- So sánh với thông số kỹ thuật của
máy.

TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC
Tên công việc: Lót giấy cách điện rãnh của động cơ KĐB
3 pha hoặc 1 pha rôto lồng sóc
Mã số công việc: Q5
I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC

Lót giấy cách điện rãnh của động cơ điện:
- Cạo sạch cách điện dính trong r ãnh, sửa chữa các răng cho ngay ngắn,
dũa phẳng các cạnh sắc ở miệng rãnh
- Lau sạch các vết dầu mỡ, vết bẩn đóng tr ên lõi thép, dùng máy nén khí
làm sạch các chất tẩy rửa (nếu có máy); Chọn loại giấy cách điện ph ù hợp.
- Đo ướm giấy theo kích thước của rãnh và cắt giấy lót. Chọn giấy cách
điện đã chuẩn bị và cắt theo số rãnh, gấp giấy cách điện theo h ình dạng rãnh, lót
giâý cách điện vào rãnh; Kiểm tra lại giấy lót cách điện
II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

- Giấy cách điện, chất verni, vết cháy nổ không c òn còn dính lại ở các rãnh.
- Sửa chữa các răng của l õi thép phải ngay ngăn, không xô lệch, dũa các
cạnh bén ở miệng rãnh phẳng, làm sạch không còn các vết dầu mỡ, vết bẩn, lõi
thép khô ráo, không ẩm
- Giấy cách điện phù hợp với điện áp và công suất động cơ, cắt giấy cách
điện sao cho chiều dọc của sớ giấy phải l à chiều dài của rãnh, chiều dài mỗi
miếng giấy cách điện phải d ài hơn chiều dài rãnh từ (10  20)mm, số lượng giấy
cắt bằng số rãnh stato, mỗi đầu của cách điện r ãnh gấp vào khoảng (2,5  5)
mm, hai đầu của cách điện rãnh nhô ra khỏi rãnh khoảng (2,5  5) mm, cách
điện phải phủ đều chu vi rãnh, phần gấp đầu phải luôn luôn nằm ngo ài lõi thép.
- Giấy lót cách điện đạt yêu cầu khi: Phần gấp đầu luôn luôn nằm ngo ài
lõi thép, giấy cách điện ôm sát đáy rãnh, ®ộ cao giấy cách điện ngang miệng rãnh.
III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng
- Sửa chữa lá thép, giũa kim loại.
- Sử dụng máy thổi khí, vệ sinh công nghiệp; Phân biệt các loại giấy cách điện
- Khả năng lót cách điện rãnh, cách điện lớp, cách điện phần đầu nối dây quấn
2. Kiến thức
- Máy điện; Sửa chữa và vận hành máy điện; an toàn lao động
- Kỹ thuật nguội; vật liệu điện; vẽ kỹ thuật c ơ khí
IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

- Bộ dụng cụ cầm tay; dao, giẻ lau, máy thổi khí, giấy cách điện
- Thước, kéo, giấy cách điện đã gấp
V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH TH ỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

Tiêu chí đánh giá
Cách thức đánh giá
- Làm sạch không còn các vết dầu mỡ, vết - So sánh với bộ mẫu.
bẩn trên lõi thép, vệ sinh công nghiệp
- Kỹ năng lót cách điện rãnh, cách điện lớp,
cách điện phần đầu nối dây quấn; chiều dày
giấy cách điện rãnh dài hơn rãnh từ 1020mm, cách điện phải phủ hết chu vi rãnh
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TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC
Tên công việc: Lồng dây vào rãnh
Mã số công việc: Q6
I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC

Lồng dây vào rãnh stato động cơ KĐB 3 pha hoặc 1 pha rô to lồng sóc:
- Quan sát tình trạng giấy lót cách điện trong các r ãnh, đẩy nhẹ các đầu
giấy cách điện để xem tình trạng của giấy lót khi lấp dây v ào rãnh.
- Xem sơ đồ trải dây quấn của động cơ sẽ lồng dây, đếm lại số bối dây v à
nhóm bối dây theo sơ đồ, lấy bối dây của nhóm bối dây sẽ lồng v ào rãnh, tháo
bỏ dây buộc phụ.
- Vuốt thẳng 2 cạnh tác dụng của bối dây rồi bôi paraphin, bóp cong phần
2 đầu bối dây rồi đưa bối dây xuyên qua lòng stator,
- Xem vòng xoay dây quấn rồi chọn khe rãnh đúng sơ đồ để lồng các cạnh
dây tác dụng, bóp dẹt bằng 2 tay theo chiều thẳng các cạnh tác dụng sắp lắp rồi đưa
lần lượt các cạnh tác dụng qua khe r ãnh vào gọn trog lớp giấy cách điện đ ã
lót.
- Giữ các cạnh tác dụng thẳng v à song song bằng các ngón tay bàn tay trái
sát một đầu khe rãnh rồi dùng đũa tre đã chuốt dẹp bằng tay phải chải dọc theo
khe rãnh để đẩy từ từ từng cạnh tác dụng v ào rãnh, chải dây theo một chiều nhất
định từ đầu khe dây dẫn được giữ bằng tay trái đến đầu khe c òn lại chải dây vào
từ từ cho đến khi hết các cạnh tác dụng của bối dây.
- Quan sát tình trạng các cạnh tác dụng đã được đặt gọn trong lớp cách
điện rãnh, sửa lại các cạnh tác dụng sai vị trí trong r ãnh (nếu có).
- Đặt cách điện phủ lên trên các cạnh tác dụng nhưng nằm gọn trong lớp
cách điện đã lót rồi đẩy từ từ giấy lót miệng khe v ào dọc theo khe rãnh
- Vuốt lại 2 đầu dây của bối dây v à cạnh tác dụng còn lại rồi đưa cạnh tác
dụng còn lại vào đúng vị trí rãnh cần lắp theo sơ đồ, sửa lại 2 đầu bối dây vừa
lắp xong cho gọn và không gây ảnh hưởng đến việc lắp các bối dây c òn lại.
- Lồng tiếp theo lần lượt các bối dây và nhóm bối như thứ tự ở sơ đồ trải.
- Lót giấy cách điện phần đầu bối dây ngo ài rãnh để phân cách lớp các
nhóm bối dây.
- Vuốt thẳng các đầu dây ra của các nhóm bối dây rồi dán băng keo đánh
số thứ tự như sơ đồ trải.
II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

- Giấy lót cách điện trong các r ãnh không che lấp khe vào dây, không
cong, hở lưng thép, phần giấy lót cách điện gấp đầu phải luôn luôn nằm ngo ài
lõi thép, không xô lệch.
- Số bối dây và nhóm bối dây phải đủ theo sơ đồ, lấy đúng bối dây cần
lồng, không làm rối bối dây.
- Các bối dây cạnh tác dụng phải thẳng, song song nhau v à không chồng
chéo lên nhau, bối dây không bị rối và đúng chiều
- Chọn đúng rãnh cần vào, bối dây đưa lọt vào lòng stato, hai đầu bối dây
phải nằm về cùng một phía và về phía có chỗ để đưa đầu dây ra ngoài, cạnh tác
dụng không bị cong, gấp khúc
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- Dây lồng vào rãnh phải song song nhau và không chồng chéo lên nhau,
các cạnh tác dụng bối dây phải nằm gọn trong lớp cách điện
- Giấy lót miệng khe phải ôm khoảng 1/3 bối dây, hai đầu l òi ra hai đầu
rãnh phải cân đối.
- Xác định trong một bối dây 1 cạnh tác dụng nằm tr ên 1 cạnh tác dụng
còn lại phải nằm dưới rãnh, các phần đầu nối bối dây sau khi lồng dây phải đẹp,
không căng quá, không chùng quá.
- Cách điện lớp giữa hai lớp dây v à nêm rãnh phải chặt, phải có cách điện
phần đầu nối giữa các pha, bối dây Phải đảm bảo đúng s ơ đồ.
- Phần đầu nối các nhóm bối dây gọn v à thẩm mỹ, không cản đường lắp
vào của rôto và không chạm nắp hay thân động cơ.
- Xác định đúng các đầu ra của các nhóm bối dây trong c ùng một pha.
III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng
- Kỹ năng đọc sơ đồ.
- Lồng dây
- Quan sát
- Lót cách điện
2. Kiến thức
- Máy điện.
- Sửa chữa và vận hành máy điện.
- An toàn lao động.
IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

- Bút, sổ tay, giẻ khô, paraphin, dao chải dây
- Sơ đồ trải dây quấn của động cơ
- Giấy lót miệng rãnh
V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH TH ỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

Tiêu chí đánh giá
Cách thức đánh giá
- Lồng dây đúng sơ đồ; các bối dây đã - So sánh mẫu với bộ dây mẫu.
lồng không bị rối dây, x ước men cách - Phân tích đúng sơ đồ tải.
điện, các cạnh dây trong r ãnh và đầu
bối dây song song với nhau, bối dây
cân đối trong rãnh, cách điện cân đối
- Giấy lót miệng r·nh kín khít
- Đầu mối dây gọn, đẹp
- Đảm bảo an toàn
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TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC
Tên công việc: Đấu dây động cơ KĐB 3 pha hoặc 1 pha rôto lồng sóc
Mã số công việc: Q7
I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC

Đấu dây động cơ điện:
- Quan sát sự phù hợp các số đánh dấu ở đầu cuộn dây ra so với sơ đồ trải,
sơ đồ đấu dây.
- Đặt thang đo VOM về vị trí R x1 rồi chỉnh kim chỉ thị về 0, đặt 2 que đo
VOM vào từng cặp đầu nối cuộn dây đ ã đánh dấu để kiểm tra sự liền mạch của
từng cuộn dây.
- Kẹp 1 đầu dây đo của M êgômkế vào thân stator, đầu dây đo còn lại lần
lượt vào 1 đầu dây mỗi cuộn dây để kiểm tra sự chạm vỏ, quay tay quay
Mêgômkế đều tay đồng thời đọc giá trị R cách điện tr ên mặt chỉ thị khi đang
quay, kẹp hai đầu dây đo của M êgômkế vào mỗi đầu dây của từng hai cuộn dây
riêng biệt để kiểm tra sự cách điện phân lớp.
- Ướm thử các đầu dây nối theo s ơ đồ nối dây để định các vị trí nối dây
cho phù hợp.
- Cắt các đầu dây ra chỉ để chừa các đoạn nối ph ù hợp bằng kìm cắt dây,
xỏ các ống gen vào các mối dây cần nối, cạo lớp cách điện bằng dao con v à giấy
nhám ở các vị trí đầu nối, rồi nối dây theo s ơ đồ nối dây.
- Hàn thiếc các mối nố, bọc các mối nối bằng ống gen v à băng keo cách
điện
- Xếp gọn các đầu dây nối cho thẩm mỹ rồi đai ngọn, chắc chắn bằng sợi
cotton
II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

- Các số đánh dấu ở đầu cuộn dây ra so với s ơ đồ trải, sơ đồ đấu dây phải
phù hợp nhau.
- Chọn thang đo đồng hồ phù hợp
- Cuộn dây liền mạch khi có R v ào khoảng vài  đến vài chục . Rcđ 
4M 
- Đấu đầu dây đúng sơ đồ khai triển của dây quấn đã chế tạo, số đầu dây
ra đúng yêu cầu đề ra.
- Các cực tính của cực từ liên tiếp trái dấu nhau, bảo đảm số cực theo yêu
cầu đề ra.
- Các vị trí đầu dây nối phải sạch lớp cách điện, các đầu dây phải luồn
ghen cách điện


III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng
- Nhận biết chính xác sơ đồ thực tế với sơ đồ trải
- Kỹ năng đo kiểm
- Đọc sơ đồ và đấu dây động cơ.
- Hàn mối nối.
- Cách điện mối nối
- Đai dây động cơ.
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2. Kiến thức
- Máy điện
- Sửa chữa và vận hành máy điện
- An toàn lao động
- Đo lường điện
IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

- VOM, megom kế, kìm cắt, ống gen, dao, giấy nhám, dây đai.
- Sơ đồ dây quấn của động cơ.
- Mỏ hàn, chì hàn, nhựa thông.
V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH TH ỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

Tiêu chí đánh giá
- Đấu dây đúng theo sơ đồ trải
- Các số đánh dấu ở đầu cuộn dây ra
so với sơ đồ trải, sơ đồ đấu dây phải
phù hợp nhau.
- Cuộn dây liền mạch Các đầu dây
phải luồn ghen cách điện

Cách thức đánh giá
- Vấn đáp trên sơ đồ trải.
- Đồng hồ VOM, megom kế để đo
kiểm.
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TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC
Tên công việc: Đai dây
Mã số công việc: Q8
I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC

Đai dây động cơ điện:
- Bọc cách điện các đầu nối của các cuộn dây.
- Nắn chỉnh lại hình dạng, vị trí phần đầu nối các cuộn dây để không
chạm vào rô to hoặc nắp vỏ máy, chọn dây đai thích hợp với dạng dây quấn v à
phương pháp quấn.
- Định vị nơi tập trung để đưa dây ra hộp nối, đai chặt phần đầu nối theo
phương pháp thích hợp cột gút hoặc không.
- Nắn định hình lần cuối, để việc đai dây l àm cho bộ dây quấn vững chắc
kiểm tra Làm sạch các đầu dây đai thừa, các đầu gút không lồi cộm.
- Lắp thử rôto và vỏ máy vào để kiểm tra lần cuối không chạm bộ dây
quấn, không vướng đầu dây ra.
II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

- Các đầu nối của các cuộn dây phải đ ược bọc cách điện tốt.
- Dây đai được chọn phù hợp, các đầu dây phải tập trung một nơi và dễ
dàng để đưa dây ra hộp nối, phải đai chặt các phần đầu nối , cách điện với nhau,
nằm ở vị trí cố định, phù hợp, không đụng vào vỏ máy, rô to khi tháo ráp máy.
- Bộ dây quấn sau khi đai phải vững chắc, gọn g àng, các đầu gút không
lồi cộm
III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng
- Khả năng bọc cách điện bộ dây điện.
- Nhận biết chính xác các loại dây đai .
- Ra dây, đai dây, nắn dây; lắp ráp động cơ
2. Kiến thức
- Máy điện; Sửa chữa và vận hành máy điện; an toàn lao động, điện
IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

- Dây đai; bộ dụng cụ cầm tay; rô to, nắp máy, búa gỗ, búa cao su.
V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH TH ỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

Tiêu chí đánh giá
Cách thức đánh giá
- Các đầu nối của các cuộn dây phải - Đồng hồ mê gôm kế đo điện trở cách
được bọc cách điện tốt.
điện.
- Phải đai chặt các phần đầu nối sau
khi cách điện phần đầu nối của bộ dây
với nhau.
- Bộ dây quấn sau khi đai phải vững
chắc
- Đảm bảo an toàn
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TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC
Tên công việc: Đo thông mạch dây quấn động cơ KĐB 3 pha hoặc1 pha
rô to lồng sóc
Mã số công việc: Q9
I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC

Đo thông mạch dây quấn và kiểm tra cách điện của động cơ điện:
- Đọc sơ đồ khai triển dây quấn của động c ơ.
- Kiểm tra việc đấu nối giữa các nhóm của 1 pha, số l ượng đầu dây ra theo
số pha của động cơ.
- Đo thông mạch các pha, điện trở cách điện
- Đánh dấu các đầu dây các pha để tiện cho việc đấu dây.
II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

- Đọc nắm vững sơ đồ khai triển dây quấn của động c ơ, kết luận về việc
đấu nối giữa các nhóm của 1 pha theo s ơ đồ dây quấn
- Số lượng đầu dây ra phải đúng theo số pha của động c ơ.
- Chỉnh đồng hồ đo thích hợp, dây quấn các pha không được chạm nhau.
- Đo cách điện giữa các pha với nhau v à giữa các pha với đất
- Đánh dấu chính xác, rõ ràng và chắc chắn các đầu dây các pha để tiện
cho việc đấu dây.
III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng
- Phân tích sơ đồ
- Quan sát thực tế
- Sử dụng dụng cụ đo
- Làm dấu mối nối
2. Kiến thức
- Máy điện
- Sửa chữa và vận hành máy điện
- Đo lường điện
- An toàn lao động,
IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

- Sơ đồ dây quấn động cơ.
- VOM, mêgômkế.
V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH TH ỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

Tiêu chí đánh giá
- Số lượng đầu dây ra phải đúng theo
số pha của động cơ.
- Dây quấn các pha không được chạm
nhau, đo cách điện giữa các pha với
nhau và giữa các pha với đất
- Đảm bảo an toàn
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Cách thức đánh giá
- Đo kiểm.
- Đồng hồ VOM, Mêgôm kế để đo
kiểm.
- So sánh với sơ đồ dây quấn.

TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC
Tên công việc: Xác định cực tính các đầu dây động c ơ KĐB
3 pha rô-to lồng sóc
Mã số công việc: Q10
I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC.

Xác định cực tính các đầu dây của đ ộng cơ điện:
- Đo xác định từng cặp dây ra của các pha v à đánh dấu theo từng pha.
- Đấu nối tiếp 2 pha bất kỳ vừa xác định ở b ước 1, pha còn lại gắn vào
volt kế thang đo khoảng vài chục vôn.
- Cắm máy biến áp giảm áp để lấy ra đ ược điện áp bằng (15-30)% Uđm của
một pha; cắm 2 pha nối tiếp v ào nguồn giảm áp đồng thời quan sát nhanh volt
kế; nếu lệch 6-10v thì 2 đầu dây mắc vào nguồn điện khác cực tính nếu volt kế
đứng yên (hoặc lệch một chút) thì 2 đầu dây mắc vào nguồn điện có cùng cực tính
- Đánh dấu cực tính của 2 pha vừa xác định đ ược và quy ước là AX, BY
- Tháo 2 dây pha đã xác định cực tính xong, lấy 1 pha nối v ào volt kế, pha
còn lại nối tiếp với pha thứ 3 và làm lại từ bước 2 để xác định pha còn lại.
- Xác định đầu và cuối của pha còn lại: Thử nghiệm như ở bước 4, đánh
dấu cực tính của pha c òn lại là CZ, nối các đầu dây đã xác định được cực tính
vào hộp nối theo đúng quy ước của hộp nối.
- Kiểm tra độ cách điện an to àn của các đầu nối tại hộp nối
II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

- Xác định đúng hai đầu của cùng một pha, kết luận về tình trạng cực tính
các đầu dây ra sau khi kiểm tra, các cực tính của các đầu dây được xác định đúng.
- Khi kiểm tra cực tính bằng nguồn xoay chiều phải bảo đảm an toàn cho người.
- Chỉnh điện áp thích hợp, không đ ược để quá lâu trên 10 giây để tránh
làm hỏng cuộn dây; các cực tính của các đầu dây đ ược đánh dấu chính xác
- Xác định ®ấu đúng mạch thí nghiệm; Bảo đảm an to àn cho người.
- Các đầu dây đã xác định được cực tính khi đấu vào hộp nối phải theo
đúng quy ước của hộp nối.
- Độ cách điện an toàn của các đầu nối tại hộp nối phải đảm bảo (R cđ  4M)
III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng:
- Sử dụng dụng cụ đo, đấu mạch thí nghiệm .
2. Kiến thức
- Máy điện; sửa chữa và vận hành máy điện
- Đo lường điện; an toàn lao động, an toàn điện TC và QLSX
IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

Đồng hồ VOM; đèn thử; dây để cột làm dấu.
V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH TH ỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

Tiêu chí đánh giá
- Các cực tính của các đầu dây đ ược xác
định đúng.
- Kết luận chính xác cực tính các đầu dây
- Đấu đúng mạch thí nghiệm.
- Đảm bảo an toàn.
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Cách thức đánh giá
- Đo kiểm bằng máy đo chuyên
dùng, đồng hồ VOM, đèn thử.

TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC
Tên công việc: Tẩm sơn cách điện bộ dây động cơ KĐB
3 pha hoặc 1 pha rôto lồng sóc
Mã số công việc: Q11
I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC

Tẩm sơn cách điện bộ dây động cơ điện:
- Cắm bộ dây quấn stato vào điện áp bằng 15% điện áp định mức; sấy
nóng từ 1 đến vài giờ tùy theo công suất động cơ lớn hay nhỏ.
- Rút điện ra để nhiệt độ hạ thấp từ từ khoảng 60 0C có thể sờ tay vào bộ
dây quấn; đặt stato có cuộn dây l ên khay sạch để tẩm vécni cách điện v ào trong
cuộn dây sao cho sơn cách điện ngấm hết vào cuộn dây.
- Quan sát lớp bọt khí không còn sủi bọt là đủ ngấm hết vào cuộn dây, đặt
bộ dây quấn ở nhiệt độ môi tr ường khoảng 30 phút cho dung môi bay h ơi dễ
dàng.
- Đưa bộ dây quấn qua lò sấy cách điện
II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

- Dòng điện qua dây quấn không vượt quá dòng điện địng mức, nhiệt độ
khoảng 110 0C, thời gian sấy thích hợp với công suất động c ơ lớn hay nhỏ
- Dây quấn được tẩm sơn đều từ trong ra ngoài. Sơn không dính vào lõi
thép, dây quấn được tẩm sơn đều từ trong ra ngoài.
- Kết luận đúng tình trạng sơn tẩm.
III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng
- Sấy tẩm sơn cách điện dây quấn động cơ
- Quy trình sấy tẩm sơn cách điện dây quấn động cơ
2. Kiến thức
- Máy điện: Cấu tạo, sửa chữa
- Sửa chữa và vận hành máy điện: Phương pháp tẩm sây cuộn dây
- Đo lường điện
- An toàn lao động, điện; TC và QLSX
IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

- Bộ dụng cụ cầm tay.
- Nguồn điện áp thấp
- Vécni, xăng, chổi quét sơn
V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH TH ỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

Tiêu chí đánh giá
Cách thức đánh giá
- Dây quấn được tẩm sơn đều từ trong - Đồng hồ VOM đo điện trở cách
ra ngoài. Sơn không dính vào lõi thép. điện.
- Kết luận đúng tình trạng sơn tẩm.
- Đảm bảo an toàn
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TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC
Tên công việc: Sấy cách điện động cơ điện rôto lồng sóc
Mã số công việc: Q12
I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC

Sấy cách điện động cơ điện:
- Đặt lò sấy vào vị trí thích hợp, gần nguồn điện, cho stato có cuộn dây đ ã
tẩm vào lò; đóng cửa lò sấy và cho lò vận hành.
- Quan sát hoạt động của lò.
- Sấy cách điện thời gian từ 4  18 giờ tùy theo công suất động cơ, đặc
điểm cuộn dây
- Tắt lò điện; mở cửa lấy động cơ đã sấy ra.
- Kiểm tra sơ bộ bề mặt sơn cách điện phải đạt độ bóng, không bị rộp nứt
hoặc ẩm
- Đặt động cơ đã sấy ở nhiệt độ môi trường cho nguội; kiểm tra độ cách
điện sau khi sấy
II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

- Lò sấy phải đặt trên mặt phẳng, chắc chắn
- Mạch từ đặt chính giữa lò
- Chỉ vận hành lò sấy khi đã đóng cửa lò, nhiệt độ sấy khoảng (110 
0
120) C, thời gian sấy từ 4  18 giờ tùy theo công suất động cơ, đặc điểm cuộn dây
- Mở cửa lấy động cơ đã sấy khi tắt lò sấy không còn điện.
- Bề mặt sơn cách điện sau khi sấy khô phải bóng, không bị rộp, nứt hoặc ẩm,
độ cách điện giữa dây quấn v à lõi thép tăng cao (trên 0,5M) sau khi sấy
khô cách điện.
III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng
- Sử dụng lò sấy
- Sấy cách điện động cơ
- Quy trình và phương pháp sấy cách điện
- Sử dụng đồng hồ đo
2. Kiến thức
- Sửa chữa và vận hành máy điện: Phương pháp tẩm sây cuộn dây,
nguyên lý, cấu tạo
- An toàn lao động, điện.
IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

Lò sấy
V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

Tiêu chí đánh giá
Cách thức đánh giá
- Bề mặt sơn cách điện sau khi sấy - Kiểm tra nhiệt độ sấy bằng n hiệt kế.
khô phải bóng, không bị rộp, nứt hoặc
ẩm.
- Nhiệt độ sấy.
- Đảm bảo an toàn
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TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC
Tên công việc: Đo độ cách điện của dây quấn động cơ KĐB
3 pha hoặc 1 pha rôto lồng sóc
Mã số công việc: Q13
I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC

Đo điện trở cách điện của dây quấn động cơ điện:
- Kiểm tra động cơ sau khi đã tẩm sấy hoàn chỉnh
- Xác định các đầu dây ra từ bộ dây quấn; cạo sạch các lớp vécni ở các
đầu dây.
- Kiểm tra sự liền mạch của từng cuộn dây; đo điện trở cách điện
- Ghi kết quả vào phiếu kiểm tra.
II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

- Kết luận chính xác về tình trạng của động cơ.
- Các đầu dây ra đúng quy ước, từng cuộn dây phải liền mạch v à có giá trị
R từ vài  đến vài chục  là được
- An toàn cho người khi sử dụng Mêgôm kế để đo, độ cách điện giữa các
pha, giữa pha với vỏ phải nằm trong phạm vi cho phép , kết quả ghi phải chính
xác, trung thực
III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng
- Kiểm tra, nhận định chính xác tình trạng động cơ
- Khả năng sử dụng thành thạo dụng cụ đo
- Ghi chép thông số kỹ thuật.
2. Kiến thức
- Máy điện: nguyên lý, sữa chữa
- Đo lường điện
- An toàn lao động, điện
- Sửa chữa và vận hành máy điện
IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

- Dao; vom; mêgôm kế.
V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH TH ỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

Tiêu chí đánh giá
Cách thức đánh giá
- Từng cuộn dây phải liền mạch v à có - Đồng hồ VOM, Mêgômkế đo độ
giá trị R từ vài  đến vài chục  là cách điện dây quấn.
được
- Độ cách điện giữa các pha, giữa pha
với vỏ phải nằm trong phạm vi cho
phép.
- Đảm bảo an toàn
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TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC
Tên công việc: Kiểm tra không tải động cơ điện rô to lồng sóc
Mã số công việc: Q14
I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC

Kiểm tra cường độ dòng điện không tải của động cơ KĐB rôto lồng sóc:
- Xem nhãn máy để ghi nhận các thông số kỹ thuật nh ư công suất động
cơ, dòng điện định mức, điện áp định mức
- Đấu các đầu dây theo sơ đồ hướng dẫn thích hợp với nguồn điện hiện sử dụng
- Nối các đầu dây ra cầu dao nguồn với độ dài dây dẫn thích hợp
- Kiểm tra dòng điện; tiếng động; chiều quay; tốc độ khi không tải của
động cơ điện rôto lồng sóc, quan sát tìm các ký hiệu chiều quay trên tải đối với
những phụ tải không được phép quay ngược, đối với phụ tải cho phép quay
ngược, tiến hành gắn dây trân vào puli và phụ tải truyền động và đóng điện quan
sát chiều quay.
II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

- Nhận biết chính xác các thông số kỹ thuật của động c ơ.
- Sơ đồ đầu dây thích hợp với nguồn điện hiệ n sử dụng.
- Sử dụng dây dẫn để nối các đầu dây ra của động c ơ đến cầu dao nguồn
phải thích hợp với công suất động c ơ và phải được bọc cách điện an toàn.
- Chỉnh Ampe kẹp về vị trí đo ampere xoay chiều có thang đo ph ù hợp với
định mức và kẹp phải để cách xa động cơ.
Cường độ dòng điện không tải đạt yêu cầu khi; tải phản ánh đúng t ình
trạng làm việc của động cơ; vào khoảng 30%50% dòng điện định mức và trị số
dòng điện trên 3 pha phải bằng nhau.
- Chỉ kẹp vào một sợi dây dẫn trong số các dây đang cấp điện ch o động cơ.
- Khi không tải, động cơ đạt yêu cầu khi: Không có tiếng kêu bất thường
- Thao tác dứt khoát
- Tốc độ không tải của động c ơ đạt yêu cầu khi: Động cơ quay với tốc độ
đều, không tăng hoặc giảm đột ngột; tốc độ động c ơ cao hơn tốc độ định mức
ghi trên nhãn máy khoảng 10%  15%
- Xác định đúng các ký hiệu chiều quay; chiều quay động c ơ đạt yêu cầu
khi: Động cơ quay đúng chiều quy định ghi trên nắp máy.
- Bảo đảm an toàn cho người và thiết bị khi kiểm tra.
III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng
- Nhận biết chính xác các thông số kỹ thuật ghi tr ên nhãn máy
- Đấu dây động cơ
- Sử dụng thành thạo dụng cụ đo
- Quan sát, phán đoán chính xác t ình trạng động cơ.
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2. Kiến thức
- Máy điện: Các thông số kỹ thuật
- Anh văn chuyên ngành
- Sửa chữa và vận hành máy điện
- Lắp đặt điện: Phương pháp nối dây
- Đo lường điện: Đo dòng điện
- An toàn lao động, điện
IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

- Bút, sổ tay, dây dẫn điện
- Sơ đồ đấu dây động cơ.
- Bộ dụng cụ cầm tay
- Đồng hồ ampe kẹp, đo tốc độ
V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH TH ỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

Tiêu chí đánh giá

Cách thức đánh giá

- Kiểm tra dòng điện khi không tải
của động cơ KĐB rôto lồng sóc
- Kiển tra tốc độ khi không tải của
động co điện rôto lồng sóc
- Đảm bảo an toàn

- Ampe kìm, đồng hồ đo tốc độ, nhiệt
kế để đo kiểm.
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TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC
Tên công việc: Kiểm tra có tải động cơ điện rôto lồng sóc
Mã số công việc: Q15
I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC:

Kiểm tra cường độ dòng điện của động cơ KĐB 3 pha khi có tải:
- Xem nhãn máy; sơ đồ hướng dẫn đấu dây trên nhãn máy; hiệu trên các
đầu cọc nối dây rồi đấu dây theo sơ đồ hướng dẫn
- Vặn ốc vít để mở nắp hộp nối dây tr ên thân động cơ; vặn chặt các vít giữ
dây bằng chìa khoá thích hợp.
- Kiểm tra cường độ dòng điện; tốc độ quay; tiếng động; nhiệt độ khi có t ải của
đ.cơ KĐB 3 pha rô to lồng sóc
- Ngắt động cơ để khoảng 30 phút, dùng nhiệt kế đo nhiệt độ tại vỏ máy, ổ bi,
trục, tháo nắp, đo nhiệt độ ở cuộn dây và các bộ phận khác trong máy, ghi nhận ,
ráp hoàn chỉnh động cơ và kết luận về sự phát nhiệt.Vận hành để nghiệm thu
động cơ KĐB rôto lồng sóc.
II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

- Nắm vững sơ đồ hướng dẫn đấu dây trên nhãn máy.
- Nhận biết chính xác các thông số kỹ thuật của động c ơ và thích hợp với
nguồn điện hiện sử dụng.
- Cường độ dòng điện động cơ khi có tải đạt yêu cầu khi; bằng giá trị định
mức khi tải định mức như đã ghi trên nhãn máy.
- Tốc độ có tải của động cơ đạt yêu cầu khi: Tốc độ quay bằng giá trị định
mức khi tải định mức như được ghi trên nhãn máy; khởi động trơn, êm, quay với
tốc độ đều, không tăng hoặc giảm đột ngột, không có tiếng động lạ.
- Nhiệt độ đo được lấy ở 3 vị trí cách đều nhau tr ên phần đầu nối dây quấn
và vị trí trên vỏ máy. Nhiệt độ đo được thường phải nhỏ hơn 600 oC; nhiệt độ vỏ
máy không tăng quá quy đ ịnh khi làm việc ổn định và ở tải định mức
- Bảo đảm an toàn; Động cơ hoạt động đúng các thông số kỹ thuật
III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng
- Nhận biết, đọc thành thạo sơ đồ hướng dẫn trên nhãn máy
- Sử dụng dụng cụ cầm tay, đấu nối thành thạo dây dẫn trong động cơ điện.
- Phán đoán chính xác t ình trạng động cơ; tháo lắp và kiểm tra thành thạo
2. Kiến thức
- Máy điện: các thông số kỹ thuật, cấu tạo, sơ đồ đấu dây động cơ
- Lắp đặt điện; an toàn lao động; TC và QLSX; đo lường điện
IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

- Bút, sổ tay; bộ dụng cụ cầm tay. Ampe kẹp, nhiệt kế.
V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH TH ỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

Tiêu chí đánh giá
Cách thức đánh giá
- Kiểm tra cường độ dòng - Ampe kìm, đồng hồ đo tốc độ, nhiệt kế để đo
điện của động cơ KĐB khi kiểm.
có tải đạt định mức ghi trên
nhãn máy, không sát cốt
- Đảm bảo an toàn
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TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC
Tên công việc: Xác định hư hỏng máy phát điện xoay chiều
Mã số công việc: R1
I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC

Xác định được hư hỏng và tìm ra sự cố, phương án sửa chữa.
II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

- Thông tin lấy được phải chính xác.
- Xác định chính xác vị trí và mức độ hư hỏng của phần điện, phần c ơ của
máy phát điện cần phải sửa chữa.
- An toàn cho người và thiết bị
III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng
- Giao tiếp khách hàng, thu thập thông tin
- Sử dụng dụng cụ đo VOM/DVOM, mêgômkế
2. Kiến thức
- Tổng quan về máy điện, máy phát điện.
- Điện khí thực hành: Vận hành và sửa chữa máy phát điện.
- Máy điện: sửa chữa máy điện.
- Đo lường điện: đo điện trở dẫn điện; đo điện trở các h điện.
- An toàn lao động
IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

- Sổ ghi chép
- Bộ dụng cụ thợ điện, bộ dụng cụ c ơ khí
- VOM/DVOM, mêgômkế
V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH TH ỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

Tiêu chí đánh giá
- Xác định chính xác vị trí và mức độ
hư hỏng của phần điện, cơ của máy
phát cần phải sửa chữa.
- Đảm bảo an toàn

Cách thức đánh giá
- Đo kiểm.
- Đồng hồ VOM/DVOM, Mêgômkế
để đo kiểm.
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TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC
Tên công việc: Sửa chữa phần cảm và phần ứng MFĐ
Mã số công việc: R2
I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC:

Sửa chữa các bộ phận, chi tiết máy phát điện xoay chiều :
- Tháo máy phát điện.
- Sửa chữa: Nắp vỏ máy; phần cảm (rôto); giá đỡ chổi than v à cổ góp;
phần ứng (stato).
- Bôi trơn ổ trục.
II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

- Máy phát phải hoàn toàn cách ly khỏi các bộ phận làm việc
- Lắp được, sửa nắp vừa khít vỏ máy
- Nắp đặt đúng vị trí đánh dấu, không đụng v ào cuộn dây bên trong máy.
- Rô to không bị chập mạch, không chạm vỏ.
- Cổ góp tiếp xúc tốt với chổi than, khi hoạt động máy phát điện không có
tia lửa đỏ, không nóng.
- Giá đỡ được lắp chắc chắn, cố định v à cách điện với vỏ máy
- Chổi than được lắp vào khít, dẫn điện tốt
- Động cơ hoạt động tốt.
- Rãnh giữa các nêm đồng đủ sâu để thoát bụi than.
- Ổ trục được tra dầu/mỡ vừa đủ
- Trục quay trơn, êm, không phát sinh tiếng động, tốc độ động cơ đạt định mức.
- Dây quấn stato có điện trở cách điện nằm trong phạm vi cho phép.
- An toàn cho người và thiết bị
III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng
- Khả năng sử dụng: rô nha để kiểm tra sửa chữa rôto; dụng cụ cầm tay, VOM/ DVOM
- Tháo lắp chổi than và gá đỡ; Làm vệ sinh ổ trục.
- Nhận biết đúng chất lượng các loại dầu/mỡ bôi trơn động cơ.
2. Kiến thức
- Điện khí thực hành: Vận hành và sửa chữa máy phát điện.
- Máy điện: cấu tạo, phương pháp tháo ráp động cơ, máy phát.
- Kỹ thuật nguội.
- Đo lường điện: đo điện trở dẫn điện; đo điện trở cách điện.
- An toàn điện; an toàn lao động.
IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

- Bộ dụng cụ cơ khí; bộ dụng cụ cầm tay; rô nha; VOM/DVOM
V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH TH ỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

Tiêu chí đánh giá
Cách thức đánh giá
- Rô to không bị chập mạch, chạm vỏ.
- Trực quan, quan sát, đo kiểm.
- Dây quấn stato có điện trở cách điện - Rô nha, Mêgômkế, máy đo tốc
nằm trong phạm vi cho phép
độ.
- Trục quay trơn, êm, không phát sinh
tiếng động, tốc độ động cơ đạt định mức.
- Đảm bảo an toàn
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TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC
Tên công việc: Sửa chữa tủ điện điều khiển
Mã số công việc: R3
I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC

Sửa chữa tủ điện máy phát điện xoay chiều :
- Ngắt điện toàn bộ thiết bị, cô lập mạch động lực .
- Vệ sinh bên ngoài, bên trong tủ điều khiển; đường dây động lực.
- Tra dầu mỡ, bôi trơn các bản lề, khóa của tủ điện.
II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

- Điện áp tại tủ điều khiển và tải bằng không, hở mạch tại các đầu nối dây
mạch động lực.
- Không còn bụi bẩn, mạng nhện bám bên ngoài tủ, các khí cụ điện, máng,
ống và đường dây.
- Nền tủ, bề mặt tủ điện, các khí cụ điện, các tiếp điểm, đầu nối, máng,
ống và đường dây sạch sẽ, khô ráo.
- Cửa tủ đóng mở dễ dàng.
- Các chốt khóa tác động tốt.
III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng
- Sử dụng thành thạo các loại máy đo.
- Thao tác đúng kỹ thuật các loại khí cụ điện.
- Tháo lắp đúng kỹ thuật.
- Cách sử dụng chổi, giẻ lau, cách pha chế các chất bôi tr ơn trong vệ sinh
công nghiệp.
2. Kiến thức
- Đo lường điện: Đo điện áp, dòng điện.
- Kỹ thuật nguội:
- Kết cấu cơ khí của tủ điện.
- Khí cụ điện: Cấu tạo các kiểu chốt, khóa của tủ điện ; kết cấu ngoài, vị trí
các tiếp điểm của các loại khí cụ điện.
- Lắp đặt điện: Cấu tạo các loại máng, ống, các loại cáp.
- An toàn điện.
IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

- Máy đo VOM/DVOM.
- Bộ đồ nghề tháo lắp điện.
- Chổi quét, giẻ lau khô, bàn chải các cỡ.
V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH TH ỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

Tiêu chí đánh giá
- Nền tủ, bề mặt tủ điện, các khí cụ
điện, các tiếp điểm, đầu nối, máng,
ống và đường dây sạch sẽ, khô ráo.
- Cửa tủ đóng mở dễ dàng.

Cách thức đánh giá
- Trực quan, đo kiểm, so sánh.
- Máy đo chuyên dùng.
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TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC
Tên công việc: Sửa chữa mạch AVR
Mã số công việc: R4
I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC:

Sửa chữa các bộ phận, chi tiết của mạch AVR :
- Ngắt điện toàn bộ thiết bị; tháo các đầu dây kết nối mạch v à bo mạch.
- Làm sạch bảng (bo) mạch và linh kiện. Lau chùi bằng hoá chất.
- Thay thế các linh kiện kém chất lượng. Hàn chắc lại các chân linh kiện
bị lỏng. Gắn mạch trở lại
II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

- Điện áp xoay chiều trên nguồn bằng không. Nguồn ở trạng thái OFF
- Tháo đúng các đầu dây cần tháo. Bo mạch của mạch AVR được đưa ra
ngoài đảm bảo an toàn, không còn bụi bẩn, khô ráo, không làm hỏng linh kiện.
- Các mặt của mạch điện sạch sẽ, không bụi bám.
- Thay thế đúng linh kiện hư hỏng. Mối hàn nối đúng kỹ thuật, chắc chắn,
tiếp xúc tốt. Dây dẫn được kết nối đúng sơ đồ.
- Bo mạch không rò rỉ, chạm chập, đảm bảo độ bền c ơ khí.
.III.

CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng
- Sử dụng các loại máy đo; dụng cụ cầm tay đúng, chính xác, th ành thạo.
- Sử dụng chổi trong vệ sinh công nghiệp.
- Khả năng pha chế các loại hóa chất trong vệ sinh công nghiệp.
- Lấy chân linh kiện ra khỏi mạch th ành thạo, đúng kỹ thuật (sử dụng hút
chì hoặc các biện pháp khác).
- Sử dụng trạm hàn. Hàn mạch nhanh chóng, chính xác.
- Lắp ráp thành thạo, đúng, chính xác các thiết bị.
2. Kiến thức
- Đo lường điện: Đo điện áp, đo dòng điện; đo chạm mạch, cách điện.
- Điện tử công nghiệp: Cấu tạo của bo mạch; nguyên lý họat động, vị trí
của các tấm linh kiện trong bo; các lọai linh kiện, kích th ước, tính năng, tác dụng.
- Vật liệu điện: Đặc tính của các vật liệu, linh kiện điện; tính chất của các
hóa chất tẩy rửa; đặc tính của c ác vật liệu, linh kiện điện khi h àn.
- Trình tự lắp mạch
- An toàn điện:
IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

- Mê gôm mét, bộ dụng cụ điện, thiết bị sấy, chổi
V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH TH ỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

Tiêu chí đánh giá
Cách thức đánh giá
- Bo mạch của mạch AVR được đưa ra - Trực quan, quan sát, đo kiểm.
ngoài đảm bảo an toàn, không bụi bẩn, - Máy đo chuyên dụng, bộ dụng cụ
khô ráo, không làm hỏng linh kiện.
nghề điện.
- Dây dẫn được kết nối đúng sơ đồ.
- Bo mạch không rò rỉ, chạm chập, đảm
bảo độ bền cơ khí.
- Đảm bảo an toàn
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TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC
Tên công việc: Xác định hư hỏng
Mã số công việc: S1
I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC :
Xác định hư hỏng của thiết bị đóng cắt và bảo vệ phòng nổ:
- Cắt nguồn điện.
- Quan sát bên ngoài và bên trong.
- Khoanh vùng hư hỏng.
- Tháo thiết bị (phần tử) hư hỏng cho nhóm sau sửa chữ a.
- Nghiệm thu/bàn giao.
II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

- Thiết bị đóng cắt tổng phải cắt; không có điện áp trên thiết bị.
- Khoá chốt an toàn tại tay dao cách ly.
- Xác định được thiết bị hư hỏng.
- Tháo thiết bị an toàn không ảnh hưởng đến các thiết bị khác; đánh dấu
các dây nối vào thiết bị
- Bàn giao kết quả công việc cho nhóm sau thực hiện đúng y êu cầu.
III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng
- Thao tác cắt nhanh, chuẩn xác, sử dụng dụ ng cụ thành thạo
- Quan sát hiện trạng thiết bị nhanh chóng chính xác
- Thực hiện các thủ tục hành chính và quy định kỹ thuật về bàn giao công việc.
2. Kiến thức
- Cung cấp điện: Mạch điện động lực v à điều khiển hệ thống phân phối
- Đo lường điện: Đo điện áp, đo dòng điện, đo điện trở tiếp đất
- Khí cụ điện; lắp đặt điện: Các quy tắc, quy tr ình tháo lắp sửa chữa.
- Tính năng hình dáng các thiết bị điện trong hệ thống phân phối của mỏ
- Các ký hiệu điện: Sơ đồ nguyên lý, sơ đồ vị trí, sơ đồ nối dây...
- Các thủ tục bàn giao
- An toàn lao động
IV.CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

- Dụng cụ đo điện: VOM
- Dụng cụ cơ khí cầm tay: Kìm, búa, clê, mỏ lết...
- Giấy, bút, sổ ghi chép.
V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH TH ỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

Tiêu chí đánh giá
- Thiết bị đóng cắt tổng phải cắt
- Không có điện áp trên thiết bị
- Khoá chốt an toàn tại tay dao cách ly
- Xác định được thiết bị hư hỏng
- Tháo thiết bị an toàn không ảnh
hưởng đến các thiết bị khác
- Đảm bảo an toàn

Cách thức đánh giá
- So sánh, theo dõi.
- Dụng cụ đo kiểm tra an toàn lao động,
đánh giá theo quy trình, dụng cụ đo điện
VOM, vôn kế, dụng cụ cơ khí cầm tay.
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TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC
Tên công việc: Sửa chữa thiết bị đóng cắt phòng nổ
Mã số công việc: S2
I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC:

Sửa chữa thiết bị đóng cắt phòng nổ:
- Tháo rời các chi tiết của thiết bị điện h ư hỏng
- Kiểm tra các tiếp điểm, l ưỡi dao tiếp xúc
- Lau chùi; thay thế tiếp điểm, lưỡi dao
- Kiểm tra hệ thống tạo áp lực (lò xo); kiểm tra hệ thống truyền động, liên động
- Kiểm tra; thay thế cuộn hút; thay thế mới thiết bị hư hỏng
- Nghiệm thu/bàn giao
II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

- Không ảnh hưởng đến bộ phận khác của thiết bị
- Phát hiện được tình trạng hư hỏng của tiếp điểm, lưỡi dao tiếp xúc
- Tiếp điểm và lưỡi dao tiếp xúc phải tiếp xúc tốt
- Tiếp điểm và lưỡi dao thay thế phải tiếp xúc tốt, phải đạt yêu cầu kỹ thuật
- Phát hiện được áp lực đặt lên tiếp điểm đạt tiêu chuẩn kỹ thuật
- Hệ thống truyền động phải trơn không bị kẹt
- Phát hiện được tình trạng hư hỏng của cuộn hút, thay thế phả i đảm bảo
yêu cầu kỹ thuật
- Hồ quang phải được dập tắt hoàn toàn; ngăn dập hồ quang thay thế phải
đảm bảo yêu cầu kỹ thuật
- Các thiết bị thay thể phải đảm bảo các đặc tính, y êu cầu kỹ thuật
- Bàn giao kết quả công việc cho nhóm sau thực hiện đúng y êu cầu.
III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng
- Quan sát hiện tượng của thiết bị: Nhanh , an toàn cho người và thiết bị; Sử
dụng dụng cụ đúng.
- Thực hiện các thủ tục hành chính đầyđủ và các quyđịnh kỹthuật về bàn giao công việc
2. Kiến thức
- Vẽ điện; cung cấp điện; lắp đặt điện: Các nội quy, quy tr ình lắp đặt.
- Thủ tục làm văn bản hành chính về bàn giao; an toàn lao động
IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

Dụng cụ đo điện; dụng cụ tháo lắp cơ khí cầm tay; giấy, bút, sổ ghi chép
V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

Tiêu chí đánh giá
- Không ảnh hưởng đến bộ phận khác của
thiết bị
- Tiếp điểm và lưỡi dao tiếp xúc phải tiếp
xúc tốt
- Cuộn hút thay thế phải đảm bảo yêu cầu
kỹ thuật
- Thiết bị thay thể phải đảm bảo các đ ặc
tính, yêu cầu kỹ thuật
- Đảm bảo an toàn

Cách thức đánh giá
- Trực quan, so sánh.
- Bản vẽ, sơ đồ, dụng cụ đo điện VOM,
dụng cụ tháo lắp cơ khí cầm tay, sổ tra
cứu.
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TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC
Tên công việc: Sửa chữa thiết bị bảo vệ phòng nổ
Mã số công việc: S3
I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC:

Sửa chữa thiết bị bảo vệ phòng nổ:
- Tháo các chi tiết của thiết bị bảo vệ h ư hỏng.
- Kiểm tra tình trạng và sử lý hư hỏng các tiếp điểm; dây chảy cầu chì; cuộn hút.
- Kiểm tra và sử lý hư hỏng của hệ thống truyền động; ngăn dập hồ quang .
- Thay thế dây chảy; thay thế cuộn dây rơle nhiệt, rơle dòng.
- Thay thế mới; Nghiệm thu bàn giao.
II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

- Tháo phải an toàn không ảnh hưởng đến các phần tử còn lại
- Phát hiện được tình trạng hư hỏng
- Cuộn hút phải đảm bảo yêu cầu kỹ thuật
- Hệ thống truyền động phải tr ơn không bị kẹt
- Hồ quang phải được dập tắt hoàn toàn
- Dây chảy có dòng điện định mức phù hợp với yêu cầu kỹ thuật của thiết bị.
- Rơle nhiệt, rơle dòng thay thế phải phù hợp với yêu cầu kỹ thuật
- Phần tử thay thế phù hợp với yêu cầu kỹ thuật
III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng
- Quan sát hiện trạng thiết bị nhanh chóng chính xác
- Sử dụng dụng cụ thành thạo
- Thực hiện các thủ tục hành chính chính xác và các quy đ ịnh kỹ thuật về bàn

giao công việc.
2. Kiến thức
- Vẽ điện: Các ký hiệu điện ; sơ đồ nguyên lý; sơ đồ vị trí...
- Cung cấp điện: Mạch điện điều khiển v à hệ thống phân phối
- Khí cụ điện: Tính năng hình dáng khí cụ điện bảo vệ sửa chữa khí cụ điện
- Lắp đặt điện: Các nội quy quy tr ình lắp đặt sửa chữa hệ thống điện
- Thủ tục làm văn bản hành chính về bàn giao; an toàn lao động
IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

- Dụng cụ đo kiểm tra: VOM
- Dụng cụ tháo lắp cơ khí cầm tay; giấy, bút, sổ ghi chép
V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH TH ỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂN G

Tiêu chí đánh giá
- Tháo phải an toàn không ảnh hưởng đến
các phần tử còn lại
- Phát hiện được tình trạng hư hỏng
- Cuộn hút phải đảm bảo yêu cầu kỹ thuật
- Dây chảy có dòng điện định mức phù
hợp với yêu cầu kỹ thuật của thiết bị.
- Rơle nhiệt, rơle dòng thay thế phải phù
hợp với yêu cầu kỹ thuật
- Đảm bảo an toàn
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Cách thức đánh giá
- Theo dõi, so sánh.
- Bản vẽ, dụng cụ cơ khí cầm tay, dụng
cụ đo kiểm tra.

TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC
Tên công việc: Sửa chữa mạch động lực, mạch điều khiển
Mã số công việc: S4
I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC:

Sửa chữa mạch động lực v à mạch điều khiển của thiết bị đóng cắt, bảo vệ
phòng nổ:
- Xác định mạch điện cần sửa chữa
- Sửa chữa các đầu cực của các pha đầu v ào và đầu ra trong hộp đấu cáp;
sửa chữa mối nối, tiếp điểm nút bấm
- Thay thế mới tiếp điểm nút bấm; thay thế đ ường đây; thay thế cách điện
- Nghiệm thu/bàn giao
II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

- Xác định đúng mạch điện cần sửa chữa
- Cách điện phải đạt yêu cầu kỹ thuật
- Các đầu cực các pha phải đạt yêu cầu kỹ thuật
- Các mối nối, đầu cáp phải đạt tiêu chuẩn về điện trở tiếp xúc và điện trở
cách điện theo tiêu chuẩn kỹ thuật
- Bàn giao được kết qủa công việc đúng yêu cầu
- An toàn cho người và thiết bị
III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng
- Quan sát hiện trạng thiết bị nhanh
- Sử dụng dụng cụ thuần thục
- Thực hiện các thủ tục hành chính và các quy đ ịnh kỹ thuật về bàn giao
công việc.
2. Kiến thức
- Vẽ điện: Ký hiệu điện, các loại s ơ đồ
- Cung cấp điện: Mạch động lực, mạch điều khiển
- Khí cụ điện: Tính năng hình dáng của các thiết bị mỏ
- Lắp đặt điện: Quy tắc, quy tr ình lắp đặt sửa chữa thiết bị điện mỏ
- Vật liệu điện; Sửa chữa vận hành thiết bị điện mỏ
- Thủ tục làm văn bản hành chính về bàn giao
- An toàn lao động
IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

- Dụng cụ đo kiểm tra; dụng cụ c ơ khí cầm tay; giấy, bút, sổ ghi chép
V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH TH ỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

Tiêu chí đánh giá
- Xác định đúng mạch điện cần sửa chữa
- Cách điện phải đạt yêu cầu kỹ thuật
- Các đầu cực các pha phải đạt yêu cầu
kỹ thuật
- Các mối nối, đầu cáp phải đạt tiêu
chuẩn về điện trở tiếp xúc và điện trở
cách điện theo tiêu chuẩn kỹ thuật.
- Đảm bảo an toàn
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Cách thức đánh giá
- Trực quan, so sánh
- Bản vẽ, giấy bút, đồng hồ đo kiểm
tra, đồng hồ mêgômét, VOM, sổ tay
tra cứu kỹ thuật điện theo tiêu chuẩn.

TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC
Tên công việc: Sửa chữa chỉnh định khe hở an toàn thiết bị phòng nổ
Mã số công việc: S5
I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC:

Sửa chữa chỉnh định khe hở an to àn thiết bị phòng nổ:
- Tháo lắp, thay thế, kiểm tra v à chỉnh định khe hở an toàn.
- Tháo rời các chi tiết trong đường vào, ra hộp đấu cáp
- Mở lắp của các thiết bị phòng nổ
- Kiểm tra khe hở an toàn đường cáp vào, ra; kiểm tra khe hở an toàn
phần nắp và thân thiết bị
- Thay thế gioong cao su đầu cáp vào, ra hộp đấu cáp
- Mài, giũa chỉnh sửa khe hở nắp
- Thay mới nắp
- Nghiệm thu bàn giao
II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

- Không ảnh hưởng đến bộ phận khác của thiết bị.
- Phát hiện đúng tình trạng hư hỏng, khoảng cách khe hở.
- Chỉnh sửa đúng yêu cầu kỹ thuật.
- Nắp và gioong cao su thay thế phải đạt được yêu cầu kỹ thuật an toàn mỏ.
- Bàn giao kết quả công việc cho nhóm sau thực hiện đúng yêu cầu.
- An toàn cho người và thiết bị.
III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng
- Quan sát hiện trạng thiết bị.
- Nhanh chóng; sử dụng dụng cụ thuần thục và đảm bảo an toàn cho
người và thiết bị.
- Thực hiện các thủ tục hành chính và các quy định kỹ thuật về bàn giao công việc.
2. Kiến thức
- Vẽ điện; cung cấp điện; sửa chữa vận hành thiết bị điện mỏ.
- Thiết bị điện: Tính năng, hình dáng, cấu tạo.
- Lắp đặt điện: Các quy trình tháo lắp, sửa chữa thiết bị điện mỏ
- Thủ tục làm văn bản hành chính về bàn giao theo quy định
- An toàn lao động
IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

- Máy đo, kiểm tra, thước lá
- Dụng cụ cơ khí cầm tay: Búa, giũa, dao, đục; giấy, bút, sổ ghi chép
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V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH TH ỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

Tiêu chí đánh giá
- Phát hiện đúng tình trạng hư
hỏng, khoảng cách khe hở
- Chỉnh sửa đúng yêu cầu kỹ thuật
- Nắp và gioong cao su thay thế phải
đạt được yêu cầu kỹ thuật an toàn mỏ
- Đảm bảo an toàn

Cách thức đánh giá
- Quan sát, so sánh.
- Bản vẽ, giấy bút, đồng hồ đo kiểm
tra, thước lá, sổ tay tra cứu kỹ thuật
điện theo tiêu chuẩn Việt Nam và
Quốc tế.
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