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1
Khảo sát, lên phương án thi công, đánh giá tình trạng hư 

hỏng, nguyên nhân hư hỏng. 
Bộ                   2 

Chi phí khảo sát  lên phương án thi công. chiếc                   2 

Kiểm tra trước khi lên dock: Tách Coupling hộp số nối với 

Coupling Trục chân vịt, đo kiểm tra gẫy lệch. Lập bảng số liệu 

trình chủ tàu

chiếc                   2 

Gia công bộ gá cố định trục phục vụ lên dock Cv                   2 

2 Công việc sửa chữa trên dock

Tháo, cắt sàn công tác phục vụ tháo lắp bộ seal , xong lắp ráp lại 

hoàn thiện
Cv                   2 

Vệ sinh toàn bộ khu vực vách buồng máy - hộp số đảm bảo an 

toàn cháy nổ
Hệ                   2 

Hàn văng chống biến dạng ,cắt cung vách phục vụ tháo bu lông 

tuốc tô.
Cv                   2 

3 Tháo trục lái - bánh lái

Tháo tách ống cấp nước  vào cụm kín, lắp ráp hoàn thiện sau sửa 

chữa
Hệ                   2 

Tháo liên kết secto - côn trục lái Cv                   2 

Tháo cụm kín , bộ chống nhẩy trục Cv                   2 

Tháo tách bulong  liên kết bánh lái - trục lái,  rút treo trục phục vụ 

tháo hạ bánh lái.
Cv                   2 

Tháo hạ bánh lái xuống sàn dock Hệ                   2 

Kiểm tra vệ sinh bảo dưỡng, lắp ráp toàn bộ hệ trục lái bánh lái 

sau khi lắp ráp trục chân vịt - chân vịt xong.
Hệ                   2 

4 Tháo rút trục chân vịt - chân vịt. Cv                   2 

Kiểm tra khảo sát sau khi lên dock toàn bộ phần ngâm nước của 

hệ trục Cv- Chân vịt bằng mắt thường , đánh giá tình trạng hư 

hỏng nếu có.

Cv                   2 

 Đo kiểm tra các khe hở của trục Cv với ống bao- Trục Cv với giá 

chữ X. Lập số liệu trình chủ tàu 
Cv                   2 

Hàn các giá tai móc cẩu, pad eyes treo phục vụ tháo rút chân vịt -

trục Cv.
Cv                   2 

Tháo , cắt ốp chắn rác, Cv                   2 

Tháo tách mặt tuốc tô trục chân vịt , rút trục cv -.Cv hạ giá trên 

sàn dock.
Hệ                   2 

Khảo sát kiểm tra tình trạng trục, đánh giá nguyên nhân Cv                   2 

Vệ sinh bảo dưỡng các mặt làm việc của trục. Cv                   2 

Kiểm tra, vệ sinh ống bao, giá chữ nhân. Cv                   2 

Vệ sinh đánh bóng cánh chân vịt Cái                   2 

Tháo các đường ống làm kín, làm mát của bộ Seal , lắp ráp hoàn 

thiện, thử kiểm tra sau thay Seal.
Cv                   2 

Lắp lại seal làm kín ( lắp ráp theo quy trình maker) Cv                   2 

Lắp ráp tổng thành hệ trục chân vịt - chân vịt, cụm kín, các chi 

tiết đi đi kèm theo  quy trình maker - ship owner
Cv                   2 

PHỤ LỤC 02: 

NỘI DUNG CÔNG VIỆC PHẦN HỆ TRỤC CHÂN VỊT TRÁI VÀ 

PHẢI



Kiểm tra, Coupling hộp số nối với Coupling Trục chân vịt, lập 

bảng số liệu. Đóng, xiết bulong theo quy trình sau hạ thủy
Cv                   2 

Căn chỉnh lại máy chính, hộp số và bơm FIFI đổ chock fast ( nhựa 

chockfast tính riêng theo thực tế)
Cv                   1 

- Làm khuôn đổ nhựa chân máy T/bộ                   1 

- Cung cấp nhựa chân máy, hộp số và bơm Fifi Thùng                   5 

- Cung cấp vật tư phục vụ đổ nhựa( xốp, keo, viền lập là….) Hệ                   1 

Tổng kiểm tra hệ thống, trực phục vụ hạ thủy, thử  bàn giao Cv                   2 

Thay mới trục chân vịt nếu hư hỏng vượt quá tiêu yêu cầu kỹ 

thuật

Cv                   2 

Trục do PTSC 

Thanh Hóa cung 

cấp

5 Một số hạng mục công việc trong phần hệ trục 

Rà côn trục chân vịt với chân  vịt Cv                   2 

Rà côn trục chân vịt với tuốc tô Cv                   2 

Mài sửa rãnh then Cái                   4 

Kiểm tra khuyết tật cánh chân vịt Cv                   2 

Kiểm tra lấy lại đường tâm trục lái Trục                   2 

6 HỆ THỐNG LÁI

Tháo trục lái bánh lái kiểm tra bằng mắt thường và MT đo khe hở 

trục lái và bạc lại sau lắp lại hoàn thiện
Hệ                   2 

Vệ sinh kiểm tra bánh lái bẳng mắt thường và PT phun cát sơn 

hoàn thiện lắp lại
Hệ                   2 

Thay đường ống vent cho seal trục chân vịt chứa nước biển bằng 

ống inox 314 đường kính 12mm
Cái                   4 

Hệ thống tời mũi lái

Nhân công thay má phanh tời mũi Bộ                   8 

Kiểm tra hệ thống phanh của tời mũi Bộ                   2 

Phần việc có thể 

phát sinh sẽ hai bên 

xác nhận theo thực 

tế nếu phát sinh

Phần việc có thể 

phát sinh sẽ hai bên 

xác nhận theo thực 

tế nếu phát sinh


