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VẬN HÀNH THIẾT BỊ SẢN XUẤT GỐM SỨ XÂY DỰNG
 Mục tiêu của khóa đào tạo:
Nâng cao kiến thức và kỹ năng cho Học Viên trong vận hành các thiết bị sản xuất gốm sứ xây
dựng. Thực tế cho thấy, để nâng cao chất lượng và kể cả số lượng các sản phẩm gốm xây dựng
sản xuất ra thì bên cạnh việc đổi mới công nghệ và trang thiết bị ở các nhà máy thì yêu cầu cán
bộ kỹ thuật không những phải nắm vững các kiến thức liên quan đến các qui trình công nghệ chế
tạo sản phẩm gốm xây dựng, đồng thời còn phải nắm vững nguyên lý vận hành các thiết bị trong
dây chuyền sản xuất.
 Sau khi hoàn thành khóa học này học viên có thể:
Vận dụng các kiến thức và kỹ năng được trang bị trong khóa học vào thực tế công việc. Cụ thể:
trên cơ sở nắm vững nguyên lý hoạt động của các thiết bị trong dây chuyền công nghệ sản xuất
các sản phẩm gốm sứ xây dựng Học Viên sẽ nắm được cách thức vận hành các thiết bị này trong
thực tế sản xuất tại các nhà máy sao cho thật hiệu quả, góp phần cùng với các công đoạn khác
trong toàn bộ dây chuyền công nghệ nâng cao chất lượng sản phẩm, tang năng suất và giảm giá
thành.
 Đối tượng:
Các doanh nghiệp, cá nhân đã, đang và sắp hoạt động làm việc trong các xí nghiệp, nhà máy sản
xuất các sản phẩm gốm sứ xây dựng.
 Phương pháp và tài liệu đào tạo:
Học viên sẽ được tiếp cận với phương pháp giảng dạy mang lại hiệu quả tốt nhất đó là: kết hợp
giữa thuyết trình và thực hành tại chỗ theo cách thức “Cầm tay chỉ việc” sẽ đảm bảo cho học
viên nắm vững được cách thức vận hành các thiết bị một cách thành thạo trong thời gian ngắn
nhất.
Học viên tham gia khóa học sẽ được cung cấp bộ tài liệu tham khảo bao gồm: Bài giảng
NGUYÊN LÝ VẬN HÀNH CÁC THIẾT BỊ MÁY MÓC và Tài liệu hướng dẫn vận hành các thiết bị
trong sản xuất các sản phẩm gốm sứ xây dựng trong các nhà máy sản xuất thực tế hiện nay.
Học viên được thực hành thực tế tại phòng Thí nghiệm và các nhà máy sản xuất gốm sứ.
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 Giảng viên: phụ trách giảng dạy chính là Thầy Cô ở Bộ môn Vật Liệu Xây Dựng Trường
Cao đẳng Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh với nhiều năm kinh nghiệm giảng dạy chuyên
sâu trong lĩnh vực gốm sứ xây dựng.
 Thời gian khóa học: 70 tiết (7 ngày) hoặc theo nhu cầu doanh nghiệp
 Nội dung được giảng dạy trong khóa học:
Bài 1: GIỚI THIỆU KHÁI QUÁT DÂY CHUYỀN CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT CÁC SẢN
PHẨM GỐM SỨ XÂY DỰNG
Bài 2: CƠ SỞ KHOA HỌC TRONG BIỆN LUẬN LỰA CHỌN THIẾT BỊ CHO DÂY
CHUYỀN CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT
Bài 3: NGUYÊN LÝ VẬN HÀNH CÁC THIẾT BỊ CHÍNH TRONG DÂY CHUYỀN CÔNG
NGHỆ SẢN XUẤT GẠCH NGÓI
Bài 4: NGUYÊN LÝ VẬN HÀNH CÁC THIẾT BỊ CHÍNH TRONG DÂY CHUYỀN CÔNG
NGHỆ SẢN XUẤT GẠCH CERAMIC
Bài 5: NGUYÊN LÝ VẬN HÀNH CÁC THIẾT BỊ CHÍNH TRONG DÂY CHUYỀN CÔNG
NGHỆ SẢN XUẤT SỨ VỆ SINH
-

 Nội dung và thời gian đào tạo theo nhu cầu doanh nghiệp
 Kết hợp doanh nghiệp tuyển dụng nhân sự và đào tạo tay nghề
 Đào tạo nâng cao tay nghề
 Thi sát hạch tay nghề nâng bậc lương
 Cấp chứng chỉ có giá trị vô thời hạn
Liên hệ:
- Hotline 24/7: 0908 511 955 (gặp Thầy Đức) - 0907 015 562 (gặp Thầy Lâm)
- Email: bmvlxd.dhxdtphcm@yahoo.com.vn
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