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SỞ Y TẾ BẮC GIANG 

BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH 

 

Số:     /KH-BVĐKT 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

Bắc Giang, ngày      tháng 02 năm 2023 
 

 

KẾ HOẠCH  

Bảo trì, bảo dưỡng hệ thống xử lý nước thải của Bệnh viện năm 2023 

Căn cứ theo Thông tư số 20/2021/TT-BYT ngày 26/11/2021 của Bộ Y tế quy 

định về quản lý chất thải y tế trong phạm vi khuôn viên cơ sở y tế;   

Căn cứ Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải QCVN 28:2010/BTNMT 

ban hành theo Thông tư 39/2010/TT-BTNMT ngày 16/12/2010 của Bộ Tài nguyên 

& Môi trường; 

Thực hiện về công tác bảo vệ môi trường nước và phòng ngừa, ứng phó, khắc 

phục sự cố ô nhiễm nguồn nước do hoạt động xả nước thải. Bệnh viện xây dựng kế 

hoạch bảo trì, bảo dưỡng hệ thống nước thải của Bệnh viện năm 2023 như sau: 

 I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

- Nhằm đảm bảo khả năng hoạt động liên tục của hệ thống nước thải Bệnh viện. 

Định kỳ kiểm tra, đánh giá chất lượng công trình, độ kín, cặn lắng tại các điểm đấu 

nối, xuất, các biện pháp thay thế, sửa chữa, bảo trì, bảo dưỡng, định kỳ nạo vét và kế 

hoạch phát triển hệ thống xử lý nước thải.  

- Định kỳ quan trắc chất lượng nước thải từ hệ thống để đảm bảo đạt chuẩn theo 

quy chuẩn quốc gia. 

- Thiết lập quy trình quản lý, vận hành hệ thống xử lý nước thải, đảm bảo theo 

yêu cầu của hệ thống. 

- Định kỳ kiểm tra chất lượng xử lý nước thải, bảo trì, bảo dưỡng hệ thống xử 

lý nước thải theo quy định. Có nhật ký, sổ tay vận hành hệ thống xử lý nước thải 

kèm theo kết quả kiểm tra chất lượng có liên quan. 

II. NỘI DUNG 

Hệ thống xử lý vận hành đơn giản, hoạt động gần như tự động hoàn toàn. Do 

đó công tác bảo trì rất quan trọng. Thông thường, khoảng 6 tháng cần phải bảo trì 

lại toàn bộ hệ thống. Công việc bảo trì, bảo dưỡng cần được thực hiện như sau: 

1. Bảo trì bơm chìm 

1.1. Thay dầu bôi trơn 
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Thay dầu khi: 

- Sau một khoảng thời gian phục vụ nhất định. 

- Khi cảm biến độ ẩm DI phát hiện xự xâm nhập của nước vào khoang đệm 

kín hoặc buồng bơm. 

- Khi tháo dầu sau khi tiến hành xong công tác sửa chữa. 

- Khi bơm không được sử dụng, tháo dầu trong bơm trước khi lưu kho. 

1.2. Sự cố và hướng giải quyết 

1.2.1. Bơm không hoạt động 

- Cảm biến độ ẩm đóng: Kiểm tra chốt dầu có bị lỏng hay hư hỏng không hoặc 

định vị và thay thế phốt cơ khí/vòng đệm đã hỏng. 

- Đo mức nước báo tràn: Kiểm tra lại đo mức có bị hỏng hoặc bị vướng không, 

đưa thiết bị đo mức về vị trí OFF trong bể chứa. 

- Cánh bơm bị kẹt: Kiểm tra và loại bỏ các vật gây trở ngại. Kiểm tra độ hở 

giữa cánh bơm và tấm đáy (bottom plate), điều chỉnh nếu cần thiết. 

- Van 2 chiều bị khóa, van 1 chiều bị tắc nghẹt: Mở van cổng, làm sạch van 1 chiều. 

1.2.2. Bơm chuyển sang ON/OFF ngay lập tức 

Nguyên nhân do cảm biến nhiệt độ đóng, cách khắc phụ như sau: 

- Motor sẽ tự động khởi động trowrl ại ngay khi nhiệt độ bơm hạ xuống. 

- Kiểm tra thiết lập rơle nhiệt tại tủ điện. 

- Kiểm tra xem cánh bơm có bị nghẹt không. 

1.2.3. Lưu lượng, cột áp thấp 

- Sai chiều xoay: Đổi chiều xoay bằng cách thay đổi 2 cực của cáp điện cấp. 

- Độ hở giữa cánh bơm và tấm đáy quá lớn: Giảm độ hở xuống 

- Van 2 chiều chỉ mở 1 phần: Mở van hoàn toàn 

1.2.4. Bơm ồn hoặc rung quá mức 

- Bạc đạn bị khiếm khuyết: Thay mới 

- Cánh bơm bị nghẹt: Gỡ vật gây nghẹt và làm sạch bằng nước. 

- Sai xoay chiều: Đổi chiều xoay bằng cách thay đổi 2 cực của cáp điện cấp. 

1.2.5. Lỗi kiểm tra điện áp cao 

- Nước vào motor: thay stator 

- Lớp bảo vệ stator hỏng: thay stator 

- Cáp điện bị hỏng: thay dây cáp 

1.2.6. Lỗi kiểm tra điện trở 
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Lỗi stator: sữa chữa/ thay mới stator. 

2. Bảo trì máy thổi khí 

2.1. Trình tự thực hiện 

- Cách ly thiết bị khỏi nguồn cung cấp điện. 

- Đo độ cách điện và sự liên hệ giữa các pha để xem motor còn tốt không. Nếu 

độ cách điện giảm thì phải tẩm sấy lại. 

- Tháo catte và dây coroa. 

- Dùng tay quay pulley đầu gió xem máy làm việc trơn, nhẹ hay không, có 

tiếng kêu không. 

- Nếu có tiếng kêu phải tháo đầu gió để kiểm tra và khắc phục. Việc tháo đầu 

gió phải được chuyên viên có tay nghề cao thực hiện. 

- Vệ sinh sạch sẽ bộ lọc khí đầu vào. 

- Kiểm tra bánh răng truyền động xem có bị đổi màu (màu kim loại sau khi bị 

nung đỏ), điều này thể hiện bánh răng đã bị làm việc trong điều kiện thiếu dầu bôi 

trơn, đây là nguyên nhân chính dẫn đến hư hỏng bánh răng. 

2.2. Nhớt máy 

Khi máy hoạt động liên trục với thời gian 2400 giờ hoặc ít nhất 3 tháng/ lần 

cần tiến hành thay nhớt. 

2.3. Một số sự cố và biện pháp khắc phục 

2.3.1. Máy thổi khí không làm việc 

- Không có nguồn điện cung cấp đến: kiểm tra nguồn điện, cáp điện. 

- Sụt áp, motor hoặc dây dẫn điện bị hỏng: Liên hệ kỹ thuật viên để sửa chữa. 

- Trượt dây đai, hỏng dây đai: thay thế dây đai. 

- Nổ cầu chì: thay thế lại cầu chì. 

- Rotor bị dính lại: quay rotor chầm chậm bằng tay. 

2.3.2. Máy làm việc nhưng có tiếng kêu 

- Điện nguồn mất pha đưa vào motor: kiểm tra, khắc phục lại nguồn điện. 

- Bị chèn các vật cứng cánh quạt khí: tháo các vật bị chèn cứng ra khỏi cánh 

quạt khí. 

- Vòng bi khô dầu mỡ hoặc vòng bi bị hư: châm dầu mỡ cho vòng bi hoặc thay mới. 

- Bánh răng bị mòn: thay thế bánh răng. 

- Áp suất khí đầu ra cực kỳ cao: hạ bớt áp suất khí đầu ra. 

- Trượt dây đai: điều chỉnh độ cang dây đai. 
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2.3.3. Nhiệt độ quá cao 

- Thừa dầu bôi trơn: giảm bớt dầu bôi trơn 

- Nhiệt độ môi trường quá cao: giảm nhiệt độ bằng quạt thông gió. 

- Áp suất dòng khí ra quá cao: giảm tải khí đầu ra. 

2.3.4. Máy hoạt động nhưng không có khí thoát ra 

- Ngược chiều quay: đảo lại chiều quay 

- Van đóng mở bị nghẹt hoặc hư hỏng: kiểm tra phát hiện và khắc phục lại, 

nếu hư hỏng phải thay van mới. 

- Đường ống bị tắc nghẽn: kiểm tra phát hiện chỗ bị nghẹt và khắc phục lại. 

- Chưa mở van: mở van. 

2.3.5. Lưu lượng khí bị giảm 

- Bị tắc nghẽn van, đường ống: kiểm tra, khắc phục lại. 

- Bộ phận lọc khí bị tắc nghẽn: tháo và rửa sạch bằng xà phòng hoặc dung dịch 

đặc biệt, làm khô bằng khí nén. 

- Tốc độ vòng quay đai: kiểm tra motor và nguồn điện. 

- Nối ống không phù hợp: tìm nguyên nhân và điều chỉnh ống cho phù hợp. 

- Đồng hồ đo lưu lượng khí bị sai: chuyển đổi dòng khí phù hợp với nhiệt độ 

và áp suất của đồng hồ đo. 

- Van cổng mới được mở 1 phần: mở van cổng. 

2.3.6. Máy làm việc với dòng điện vượt quá giá trị ghi trên nhãn máy 

- Điện áp thấp dưới qui định: tắt máy, khắc phục lại tình trạng điện áp. 

- Độ cách điện của motor giảm quá qui định: làm khô nâng cao độ cách điện. 

- Bị sự cố về cơ khí: phát hiện chỗ hư hỏng về cơ để khắc phục. 

3. Bảo trì máy khuấy trộn chìm 

3.1. Thời gian kiểm tra và bảo trì 

- Thường xuyên kiểm tra, định kỳ: 4000h – 8000h  

- Đại tu: định kỳ 5000h – 20000h hoặc có dấu hiệu nghi ngờ. 

- Kiểm tra: 

+ Kiểm tra và đo lượng nếu cần thiết. 

+ Thay thế tất cả các chi tiết bị mài mòn. 

+ Kiểm tra tất cả các vít vặn. 

+ Kiểm tra lượng và tình trạng nhớt. 

+ Kiểm tra chỗ luồn cáp và tình trạng cáp. 
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+ Kiểm tra hoạt động bộ khởi động. 

+ Kiểm tra hoạt động của thiết bị kiểm soát. 

+ Kiểm tra chiều quay. 

+ Kiểm tra thiết bị nâng và thanh dẫn (không bị kẹt và bị mài mòn). 

+ Tháo, kiểm tra và thay tất cả các vòng gioăng. 

+ Kiểm tra và vệ sinh xung quanh phốt. 

- Đại tu: Thay bạc đạn, thay phốt loại tháo lắp được, thay dầu nhớt, thay vòng 

gioăng, thay cáp, thay phốt chỗ lường cps và dịch chuyển vị trí luồng cáp. 

4. Bảo trì bộ đo và bộ truyền tín hiệu pH 

Đầu dò pH cần được định kỳ bảo trì, bảo dưỡng để giữ cho cảm biến luôn sạch 

và thực hiện đúng chức năng. Tuỳ thuộc vào môi trường đo, các loại dung dịch làm 

sạch khác nhau sẽ được sử dụng. 

5. Bảo trì bộ đo và truyền tìn hiệu DO 

- Kiểm tra thường xuyên: kiểm tra màng thấm và kiểm tra các kẹp khoá màng. 

- Kiểm tra khi lỗi xuất hiện: kiểm tra bộ màng thấm, kiểm tra thiết bị đo khả 

năng chịu nhiệt RTD trong đầu dò. Nếu hư hỏng có thể thay thế chất điện phân, 

màng thấm, thay thế đầu dò. 

6. Bảo trì bơm định lượng 

6.1. Trình tự thực hiện 

- Kiểm tra điện áp nguồn đầu vào của máy có bằng điện áp định mức của máy 

không. 

- Kiểm tra màng bơm xem có bị xước không, nếu có điều này cho biết hoá 

chất sử dụng có lẫn nhiều tạp chất, loại bỏ tạp chất trước khi sử dụng. 

- Thường xuyên vệ sinh các đầu hút và đầu đẩy của máy vì những chỗ này cặn 

bẩn hay bám vào làm nghẹt đầu bơm. Nếu cần thiết thay thế màng bơm, van 1 

chiều. 

- Khi bơm không lên nước, kiểm tra đầu hút của máy có kín không. 

- Vặn nút điều chỉnh lưu lượng không được vặn quá mức cho phép, gây hỏng máy. 

6.2. Nhớt máy 

Để đảm bảo yêu cầu kỹ thuật nên thay nhớt sau 3000 giờ vận hành hoặc tối 

thiểu 1 năm 1 lần. 

7. Thực hiện hút bùn định kỳ  
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Hợp đồng với đơn vị có đủ năng lực thu gom, vận chuyển, xử lý bùn thải tại 

Trạm xử lý nước thải 6 tháng/lần. 

8. Định kỳ lấy mẫu nước thải thực hiện quan trắc 

Hợp đồng với đơn vị quan trắc có đủ năng lực thực hiện quan trắc môi trường 

nước và không khí 3 tháng/lần. 

10. Bể lắng Lamen 

- Định kỳ bảo dưỡng 01 lần/năm: hệ giá đỡ tấm lắng Lamen; hút bùn, dọn dẹp 

vệ sinh bể; vệ sinh tấm lắng Lamen. 

- Sự cố: Có nhiều bông bùn trôi theo dòng chảy sau xử lý 

+ Nguyên nhân: Lưu lượng nước thải phân phối vào bể lắng không đều hoặc 

nước thải quá tải hoặc máng tràn quá ngắn. 

+ Khắc phục: kiểm tra máng tràn, giảm công suất xử lý hoặc tăng độ dài máng 

tràn nếu máng tràn quá ngắn. 

10. Hệ thống nước thải sinh hoạt 

Hàng ngày, Phòng Hành chính quản trị phân công cán bộ thường xuyên kiểm 

tra hệ thống thoát nước từ các khu vệ sinh của Bệnh viện (thu gom rác ở các hố ga) 

nếu có hỏng hóc hoặc tắc cống cần phải thông và khắc phục ngay. 

- Đối với bể phốt: Thường xuyên kiểm tra, nếu đầy thì tiến hành hút, vệ sinh, 

trong năm tiến hành hút hố ga một lần. 

- Tiến hành đổ men bể phốt, bột thông cống 1 lần/năm. 

 III. KINH PHÍ  

 Theo nguồn chi thường xuyên của Bệnh viện và các nguồn thu hợp pháp khác. 

 IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

 1. Khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn 

 - Phân công cán bộ phụ trách vận hành, theo dõi tại Trạm xử lý nước thải. 

Nếu phát hiện các thiết bị, máy móc có hiện tượng hỏng hóc, xuống cấp, gặp sự cố 

kịp thời báo cáo để có kế hoạch, giải pháp sữa chữa, khắc phục kịp thời. 

 - Lập kế hoạch bảo trì, bảo dưỡng các hạng mục tại Trạm xử lý nước thải 

định kỳ. Báo sữa chữa kịp thời khi hỏng hóc.  

 - Tiến hành cung cấp mẫu nước, không khí thực hiện quan trắc môi trường 

định kỳ (1quý/1 lần) theo đúng quy định. 

 2. Phòng Hành chính quản trị 
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- Cử cán bộ thường xuyên kiểm tra hệ thống thoát nước, hệ thống bể phốt 

của Bệnh viện. 

- Đối với hệ thống cống thoát: nếu có hỏng phải sửa chữa thì lập kế hoạch dự 

trù để sửa chữa, khắc phục. 

- Phối hợp với Khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn định kỳ bảo dưỡng các thiết bị, 

hạng mục tại Trạm xử lý nước thải. 

 3. Phòng Tài chính kế toán  

Phối hợp thanh quyết toán theo quy định.   

Trên đây là kế hoạch bảo trì, bảo dưỡng hệ thống trạm xử lý nước thải bệnh 

viện năm 2023. Đề nghị các khoa, phòng có liên quan tập trung nghiên cứu, phổ 

biến và triển khai thực hiện ./. 

Nơi nhận: 
- BGĐ (B/c) ; 

- Các khoa, phòng, tt (T/h); 

- Lưu : VT, KSNK 

 

 

 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 
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