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I.  Mở đầu (I n t r o d u c t i o n)

I.1  Bối  cảnh  và  phương  pháp  khảo  sát  (Background  and  Survey 
Methodology)

I.1.1  Bối cảnh (Background)

Chương trình Công nghệ Chế tạo (Manufacturing Technology- MANTECH) 
của Cục Nghiên cứu Hải quân Mỹ tài trợ cho các dự án có mục tiêu cải thiện 
hiệu quả sản xuất của các nhà thầu phục vụ cho Hải quân, do đó cả nhà thầu và 
Hải quân đều có lợi. MANTECH đã kết hợp với chương trình quốc gia Nghiên 
cứu Phát triển ngành đóng tàu Mỹ (NSRP) cùng tài trợ cho việc phát triển các 
công nghệ, các phương pháp sản xuất, các thực tiễn có thể làm cho việc thiết 
kế và đóng tàu có hiệu quả hơn. Để đánh giá hiệu quả của chương trình NSRP, 
MANTECH đã tiến hành một nghiên cứu riêng về công nghệ đóng tàu hiện 
đang được sử dụng tại các nhà máy đóng tàu cạnh tranh nhất ở châu Á nhằm 
hai mục tiêu:

1. Phát hiện các điểm mạnh và yếu của nền công nghiệp tàu thủy Mỹ so với 
các nhà máy đóng tàu tốt nhất của nước ngoài làm cơ sở cho kế hoạch phát 
triển chiến lược của NSRP.

2. Xác định mức công nghệ hiện tại của các nhà máy đóng tàu Mỹ để làm 
mốc đánh giá hiệu quả của việc áp dụng chương trình NSRP sau này.

Cục Nghiên cứu Hải quân đã ký hợp đồng với MARITECH Engineering Nhật 
thực hiện việc đánh giá một cách khách quan các nhà máy đóng tàu Nhật và 
Hàn quốc được chọn. Việc đánh giá này dựa trên một bản mẫu đã được tổ 
chức First Marine International (FMI) xây dựng. Bản mẫu này đuợc xây dựng 
riêng cho các nhà máy đóng tàu thương mại và đã được dùng để đánh giá trên 
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150 nhà máy châu Âu, châu Á và Mỹ.

Bản báo cáo này trình bày kết quả khảo sát công nghệ tại bốn nhà máy đóng 
tàu Nhật và hai nhà máy đóng tàu Hàn quốc. Việc khảo sát được tiến hành với 
sự hỗ trợ của hội Đóng tàu Nhật bản (SAJ) và hội đóng tàu Hàn quốc (KSA). 
Nhóm nghiên cứu gồm Koichi Baba (trưởng nhóm), Hiroshi Ebarra, Young 
Won Ma và D.H Choe. Trong báo cáo này cũng có bản “Nghiên cứu về năng 
suất các nhà máy đóng tàu Nhật và Hàn quốc dựa trên các số liệu thống kê” - 
phụ lục A- của nhà nghiên cứu Seiji Nagatsuka, Viện nghiên cứu hàng hải Nhật 
(JAMRI). (Bản nghiên cứu năng suất này đã được dịch và đưa lên website 
trước đây – người dịch)

I.1.2  Kỹ thuật nghiên cứu và kết quả nghiên cứu

Nhóm nghiên cứu đã khảo sát sáu nhà máy đóng tàu Nhật và Hàn quốc có năng 
lực cạnh tranh cao nhất do SAJ và KSA chọn và đánh giá mức công nghệ của 
50 công đoạn dùng trong đóng mới tàu thương mại.

Kết quả nghiên cứu gồm:
 Sáu bản báo cáo riêng biệt cho mỗi nhà máy; để giữ gìn bí mật 

thương mại các bản báo cáo đó chỉ cung cấp cho từng nhà máy để 
xem xét;

 Hai bản báo cáo tổng hợp, một cho bốn nhà máy Nhật và một cho 
hai nhà máy Hàn quốc;

 Bản báo cáo của JAMRI về khuynh hướng năng suất trong các 
nhà máy đóng tàu Nhật và Hàn quốc giai đoạn 1975-1999;

 Hội thảo giải trình kết quả nghiên cứu cho lãnh đạo Hải quân, lãnh 
đạo chương trình NSRP.

I.1.3  Mức công nghệ của nhà máy

Định nghĩa tổng quát các mức công nghệ trong đóng tàu như sau:
Mức 1: phản ánh thực tế nhà máy trong những năm đầu thập kỷ 60. Nhà máy 
có một vài cầu tầu, cần trục sức nâng thấp và mức độ cơ giới hóa rất thấp. Lắp 
đặt thiết bị phần lớn thực hiện trên tàu sau khi hạ thủy. Hệ thống tác nghiệp sơ 
đẳng và thủ công. Tóm lại, nhà máy chỉ gồm những trang thiết bị tối thiểu, 
công nghệ đơn giản và cách làm việc lạc hậu.

Mức 2: là công nghệ dùng trong các nhà máy được hiện đại hóa hoặc xây dựng 
mới cuối những năm 60 đầu 70. Sử dụng ít cầu tàu hơn, có thể có một ụ, cần 
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trục có sức nâng lớn hơn và mức độ cơ giới hóa cao hơn. Máy tính được dùng 
trong một số hệ thống tác nghiệp và dùng trong thiết kế. Mức 2 cao hơn mức 
cơ bản nhưng vẫn thấp hơn đáng kể so với chuẩn công nghiệp thế giới.

Mức 3: là thực tiễn đóng tàu tiên tiến vào cuối những năm 70. Đó là mức của 
những nhà máy đóng tàu mới xây dựng hoặc nâng cấp toàn diện của Mỹ, châu 
Âu, Hàn quốc và Nhật. Nhà máy có một ụ hoặc bãi lắp ráp có trang bị cần cẩu 
sức nâng lớn, mức độ cơ giới hóa cao trong gia công kết cấu thép và sử dụng 
mạnh máy tính trong tất cả các lĩnh vực.

Mức 4: là mức của các nhà máy tiếp tục phát triển công nghệ trong những năm 
80. Các nhà máy đó nói chung có một ụ, bảo vệ môi trường tốt, thời gian đóng 
tàu ngắn, năng suất cao, gia công phần trang thiết bị, máy móc sớm, kết hợp 
chế tạo vỏ với lắp ráp trang thiết bị, hệ thống điều hành sản xuất và hệ thống 
CAD/CAM phát triển hoàn căn chỉnh.

Mức 5: mức công nghệ đóng tàu hiện đại của những năm 90. Phát triển lên từ 
mức 4 với việc tự động hóa và người máy hóa những công đoạn có thể làm 
việc đó hiệu quả và tích hợp được hệ thống điều hành sản xuất ví dụ bằng việc 
sử dụng CAD/CAM/CIM (Computer Integrated Manufacturing). Thiết kế và 
chế tạo theo module. Mức công nghệ này cũng đặc trưng bởi khả năng quản lý 
vật tư hiệu quả nhờ máy tính và có hệ thống đảm bảo chất lượng hoàn căn 
chỉnh, hiệu quả. Tóm lại là có công nghệ, hệ thống điều hành kinh doanh, trang 
thiết bị, các hệ thống tác nghiệp, quản lý và lực lượng nhân công hiện đại nhất.

Việc xếp loại một công đoạn theo mức nào là dựa vào những điều mà nhóm 
nghiên cứu quan sát được và hỏi được, không nhất thiết phải phản ánh tính hiệu 
quả hoặc năng suất của công đoạn đó ngoại trừ với mức 5 là mức có liên hệ với 
hiệu quả của công nghệ được sử dụng cũng như với những phần cứng và phần 
mềm tại chỗ.

I.1.4  Các công đoạn được xem xét (The Survey Elements)

Năm mức công nghệ nêu trên được áp dụng vào 50 công đoạn đóng tàu thương 
mại chia thành bẩy nhóm sau:

A.  Các công việc về vỏ (Steelwork)
A1. Kho tôn và sơ chế tôn (Plate stockyard and pretreatment)- Kích cỡ và các 
công đoạn tại kho tôn và dây chuyền sơ chế tôn.

A2. Kho nẹp cứng và sơ chế nẹp (Stiffener stockyard and pretreatment) – Kích 
cỡ và các công đoạn tại kho nẹp và dây chuyền sơ chế nẹp.
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A3. Cắt tôn (Plate cutting)- các kiểu cắt tôn, năng suất cắt và luồng di chuyền 
tôn.

A4. Cắt nẹp(Stiffener cutting)-  các kiểu cắt nẹp, năng suất cắt và luồng di 
chuyền nẹp

A5. Tạo hình tôn và nẹp (Plate and stiffener forming) – Các kiểu tạo hình (uốn, 
gò, ép, dập,...) tôn và nẹp, năng suất và luồng vật tư.

A6. Lắp ráp nhỏ (Minor Assemblies) – Các công đoạn lắp ráp các cụm kết cấu 
nhỏ, kích cỡ, kiểu lắp ráp , trang thiết bị sử dụng và luồng vật tư.

A7. Lắp ráp cụm chi tiết (Sub-assemblies) – Các công đoạn lắp ráp các cụm 
chi tiết, kích cỡ, kiểu lắp ráp , trang thiết bị sử dụng và luồng vật tư.

A8. Lắp ráp các panel phẳng (Flat unit assemblies) – Các công đoạn lắp ráp 
các panel phẳng, kích cỡ, kiểu lắp ráp , trang thiết bị sử dụng và luồng vật tư.

A9.  Lắp ráp các  cụm kết  cấu cong và kết  cấu khối (Curved and 3D unit 
assembly) – Các công đoạn lắp ráp các cụm kết cấu cong và kết cấu khối, kích 
cỡ, kiểu lắp ráp , trang thiết bị sử dụng và luồng vật tư.

A10. Lắp ráp thượng tầng (Superstructure assembly) – Các công đoạn lắp ráp 
thượng tầng, kích cỡ, kiểu lắp ráp , trang thiết bị sử dụng và luồng vật tư.

A11. Chế tạo trang thiết bị bằng thép (Outfit steel) – Các công đoạn chế tạo 
các trang thiết bị bằng thép nhỏ như cầu thang, cửa ,..., kích cỡ, kiểu lắp ráp , 
trang thiết bị sử dụng và luồng vật tư.

B. Chế tạo trang thiết bị và Kho bãi (Outfit Manufacture and Storage)
B1. Phân xưởng ống (Pipe shop) – Các công đoạn chế tạo và lắp ráp ống các 
cỡ, vật tư, trang thiết bị và luồng vật tư.

B2. Phân xưởng máy (Machine shop) – Các công đoạn chế tạo và lắp ráp các 
loại máy móc, kích cỡ và vật liệu, trang thiết bị sử dụng và luồng vật tư.

B3. Phân xưởng thiết bị (Sheet metal working) – Các công đoạn chế tạo và lắp 
ráp các loại sản phẩm thép tấm như ống thông gió, bàn ghế,..., kích cỡ và vật 
liệu, trang thiết bị sử dụng và luồng vật tư.

B4. Phân xưởng điện (Electrical )–  Các công đoạn và trang thiết bị sử dụng để 
xếp dỡ, lắp đặt các trang thiết bị điện và thử chúng.

B5. Kho bãi vật tư thiết bị (General storage and warehousing) – Các công đoạn 
và trang thiết bị để tiếp nhận, lưu kho, cẩu chuyển vật tư, thiết bị.

B6. Kho bãi hàng nặng (Storage of large heavy items) – Các công đoạn và 
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trang thiết bị để tiếp nhận, lưu kho, cẩu chuyển vật tư, thiết bị loại nặng.

C. Chuẩn bị lắp ráp (Pre-Erection Activities)
C1. Lắp module (Module Building) – Các kiểu module lắp ráp được chế tạo kể 
cả cách lắp trang thiết bị trong module. Trang thiết bị dùng lắp module.

C2. Sắp xếp các cụm chi tiết của trang thiết bị (Outfit parts marshaling) – Các 
công đoạn sắp xếp các cụm chi tiết trang thiết bị, lưu kho, chuyển từ kho và 
phân xưởng ra bãi lắp ráp.

C3. Lắp sơ bộ trang thiết bị (Pre-erection outfitting) – Các kiểu lắp sơ bộ trang 
thiết bị, cách lắp à thiết bị sử dụng để lắp.

C4. Lắp phân đoạn (Block assembly) – Kích cỡ và kiểu phân đoạn được lắp. 
Cách lắp và trang thiết bị sử dụng.

C5. Bãi lắp phân tổng đoạn (Unit and block storage) – Kích cỡ và kiểu phân 
tổng đoạn, thiết bị vận chuyển.

C6. Xếp dỡ vận chuyển vật tư (Material handling) –

D. Đấu đà và lắp ráp trang thiết bị (Ship Construction and Outfitting)
D1. Đấu đà (Ship construction) – Tàu được đấu đà như thế nào, trang thiết bị 
sử dụng.

D2. Dựng tổng đoạn và căn chỉnh trơn (Erection and fairing) – Các tổng đoạn 
được lắp dựng như thế nào trên đà hoặc ụ. Phương pháp căn chỉnh trơn.

D3. Hàn (Welding) – Cách hàn trên tàu, phương pháp và thiết bị sử dụng.

D4. Các hệ thống phục vụ sản xuất trên tàu (Onboard services) – Các hệ thống 
phục vụ sản xuất (chiếu sáng, cấp hơi, cẩu chuyển, ...) trên tàu được cung cấp 
như thế nào. Phương pháp sử dụng và các kiểu trang thiết bị.

D5. Hệ thống dàn giáo và nâng hạ người (Staging and access) – Các hệ thống 
dàn giáo và thiết bị nâng hạ người làm việc trên cao.

D6. Lắp đặt máy, trang thiết bị (Outfit installation) – Máy và các trang thiết bị 
được lắp lên tàu như thế nào (kể cả thử và vận hành).

D7. Sơn (Painting) – Công việc sơn được tổ chức trong suốt quá trình đóng tàu 
như thế nào. Kiểu sơn và thiết bị sơn.

E. Bố trí chung nhà máy và môi trường (Yard Layout and Environment)
E1. Bố trí chung nhà máy và dây chuyền sản xuất (Layout and material flow) – 
Tổng quan về mặt bằng nhà máy, các tuyến sản xuất.
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E2. Môi trường (General environment) – Tổng quan về môi trường của nhà 
máy và các điều kiện bảo vệ môi trường mà nhà máy đáp ứng.

F.  Thiết  kế,  Kỹ  thuật  và  Kỹ  thuật  sản  xuất  (Design,  Engineering,  and 
Production Engineering)

F1. Thiết kế tàu (Ship design) – Khả năng thiết kế của nhà máy (từ thiết kế 
phương án tới thiết kế chi tiết, kể cả khả năng dùng máy tính trợ giúp thiết kế)

F2. Các thông tin chế tạo vỏ (Steelwork production information) – Loại thông 
tin nào được tạo ra trong quá trình chế tạo, lắp ráp vỏ (kể cả các bản vẽ CAD 
và các công cụ phóng dạng)

F3. Các thông tinh về thiết bị (Outfit production information) – Loại thông tin 
nào được tạo ra trong quá trình lắp ráp thiết bị (kể cả các bản vẽ CAD)

F4. Hệ thống đánh mã các công việc về vỏ (Steelwork coding system) – Hệ 
thống đánh mã các công việc về vỏ nào được sử dụng cho quá trình lắp ráp vỏ, 
kể cả các công cụ cơ sở dữ liệu trên máy tính.

F5. Lập danh mục các chi tiết (Parts listing procedure) – Hệ thống danh mục 
chi tiết nào được sử dụng cho quá trình tìm kiếm các bộ phận máy, trang thiết 
bị và quá trình lắp ráp.

F6. Kỹ thuật sản xuất (Production engineering) – Trong nhà máy có các hoạt 
động kỹ thuật sản xuất nào, trách nhiệm của các hoạt động đó (kể cả hệ thống 
tổ chức các bộ phận kỹ thuật và sản xuất).

F7. Thiết kế thi công (Design for production) – Kỹ thuật thiết kế thi công và 
việc xây dựng phương án lắp ráp đã được đưa vào trong quá trình thiết kế như 
thế nào

F8. Kiểm soát độ chính xác kích thước và chất lượng (Dimensional accuracy 
and quality control) Các kỹ thuật kiểm soát độ chính xác kích thước và kiểm 
tra chất lượng đã được thực hiện như thế nào trong suốt quá trình đóng tàu.

F9 Phóng dạng (Lofting) – Việc phóng dạng tàu đã được thực hiện như thế 
nào.
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II.  Nền công nghiệp đóng tàu Nhật bản (từ 26/10/1999 đến 
03/12/1999).

II.1  Đóng thân tàu (Steelwork Production)

II.1.1  Kho tôn và sơ chế tôn (Plate Stockyard and Treatment)

Phạm vi mức công nghệ: từ mức 3.0 – 3.5

Mức trung bình: 3.4
Tất cả các nhà máy mẫu đều có các kho tôn bố trí hợp lý và thoát nước. Các 
kho này đều có các vị trí xếp tôn ngăn nắp, cầu trục có nam châm, các dây 
chuyền sơ chế tôn tự động hóa, tích hợp, sơn lót chất lượng cao. Ngoài các nhà 
máy mẫu, phần lớn các nhà máy đóng tàu Nhật đều có dây chuyền sơ chế tôn, 
một số nhà máy mua tôn đã sơ chế từ nhà cung cấp. Các kho tôn không dùng 
cần trục điều khiển tự động bằng máy tính để tìm và xếp dỡ tôn. Mặc dù việc 
tự động hóa như vậy không phải là ưu tiên cao so với các khoản đầu tư khác, 
các nhà máy đã hợp lý hóa công việc trên, sử dụng số công nhân tối thiểu.

II.1.2  Kho nẹp và sơ chế nẹp (Stiffener Stockyard and Treatment)

Phạm vi mức công nghệ: từ mức 3.0 – 3.5

Mức trung bình: 3.1
Các nhà máy đã khảo sát đều có kho nẹp bố trí hợp lý và thoát nước. Các kho 
đều có vị trí xếp nẹp ngăn nắp, cầu trục có nam châm, dây chuyền sơ chế nẹp 
tự động hóa để sơn lót chất lượng cao. Ngoài các nhà máy trên, nhiều nhà máy 
khác dùng hệ thống cung cấp nẹp đúng lúc, không cần kho chứa. Một nhà máy 
được xếp loại trên mức 3 vì mặc dù không tự động hóa nhưng dùng rất ít nhân 
công trong kho nẹp.

II.1.3  Cắt tôn (Plate Cutting)

Phạm vi mức công nghệ: từ mức 4.5 – 4.5

Mức trung bình: 4.5
Các nhà máy đóng tàu Nhật dùng hệ thống vạch dấu và cắt tôn điều khiển bằng 
số trực tiếp (Direct Numerical Control), cắt bằng laser hoặc plasma. Dữ liệu 
điều khiển việc cắt và vạch dấu chuyển từ cơ sở dữ liệu thiết kế đến một máy 
chủ dành cho sản xuất.  Các máy cắt dùng laser, plasma hoặc hơi. Hệ thống 
Theo dõi thống kê tự điều chỉnh được áp dụng và thực hiện đầy đủ.
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Ghi chú của người dịch: Điều khiển số trực tiếp (DNC) là một hệ thống điều 
khiển các máy CNC từ một máy tính trung tâm. Nhờ hệ thống này, các máy 
CNC nhận chương trình làm việc trực tiếp từ máy tính để chạy, thay vì phải cài 
đặt cho từng máy, do đó rút ngắn thời gian chuẩn bị sản xuất.

Hệ thống Theo dõi thống kê tự điều chỉnh là một hệ thống theo dõi, điều khiển 
và tự điều chỉnh hoạt động của một quá trình qua phân tích các số liệu thống kê 
về hoạt động của quá trình đó. Phương pháp này có bốn bước: đo các thông số 
của quá trình, loại bỏ các biến động của quá trình, theo dõi quá trình và cải 
thiện quá trình để đạt các giá trị mục tiêu tốt nhất của quá trình đó.

II.1.4  Cắt nẹp (Stiffener Cutting)

Phạm vi mức công nghệ: 3.0 – 4.5

Mức trung bình: 4.0
Các nhà máy mẫu dùng dây chuyền sơ chế nẹp điều khiển số tích hợp (NC) có 
một số người máy. Trong phần lớn các nhà máy, đa số nẹp được xử lý dùng hệ 
thống dây chuyền như trên. Đã có lúc, một trong những nhà máy được khảo sát 
dùng hệ thống NC nhưng rồi bỏ vì tốc độ xử lý không đạt yêu cầu. Việc kiểm 
soát quá trình thống kê tự điều chỉnh được áp dụng và thực hiện đầy đủ.

II.1.5  Tạo hình tôn và nẹp (Plate and Stiffener Forming)

Phạm vi mức công nghệ: 3.0 – 4.5

Mức trung bình: 3.8
Các nhà máy mẫu dùng công nghệ ép nguội và/hoặc công nghệ cán tấm có gia 
nhiệt để tạo hình các tấm có dạng phức tạp. Không nhà máy nào trong các nhà 
máy mẫu dùng hệ thống ép nguội và cán tấm điều khiển bằng chương trình số. 
Một nhà máy có hệ thống ép nguội NC nhưng chỉ để uốn sơ bộ rồi chuyển sang 
cán nóng. Hai nhà máy dùng hệ thống cán nóng NC hiện đại để tạo hình tôn.

II.1.6  Lắp ráp nhỏ (Minor Assembly)

Phạm vi mức công nghệ: 4.0 – 4.5

Mức trung bình: 4.4
Các nhà máy mẫu tổ chức tốt các vị trí gia công và tuyến công nghệ của các 
cụm lắp ráp nhỏ. Trong phần lớn nhà máy, các loại người máy bán thông minh 
được sử dụng mặc dù chỉ từng phần. Có trang bị các loại đồ gá chuyên môn, 
thiết bị từ/thuỷ lực để căn chỉnh, máy hàn bán tự động. Cũng dùng nhiều các 
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máy hàn tự động.

II.1.7  Lắp ráp cụm chi tiết (Sub-Assembly)

Phạm vi mức công nghệ: 3.5 – 4.5

Mức trung bình: 4.0
Các nhà máy mẫu dùng hệ thống băng chuyền cơ giới hoá có các thiết bị hàn, 
định vị, làm trơn tự động. Các nhà máy khác dùng hệ thống băng chuyền từng 
phần. Hai trong các nhà máy khảo sát dùng các người máy bán thông minh.

II.1.8  Lắp ráp các cụm chi tiết phẳng (Flat Unit Assembly)

Phạm vi mức công nghệ: 4.0 – 5.0

Mức trung bình: 4.6
Thay cho các máy hàn bán tự động, các nhà máy khảo sát dùng các đầu hàn 
lắp trên các tay máy nhiều trục gắn trên các cổng trục hoặc tay cần co rút. Hai 
trong các nhà máy trên có dây chuyền hàn nẹp tự động dùng người máy bán 
thông minh.

II.1.9  Lắp ráp các cụm chi tiết cong, khối (Curved and Three-Dimensional Unit  
Assembly)

Phạm vi mức công nghệ : 3.5 – 4.5

Mức trung bình: 4.1
Ba trong các nhà máy khảo sát dùng bệ khuôn căn chỉnh tự động. Hai nhà máy 
đặt bệ khuôn tự động trên sàn nghiêng để có thể hàn tự động tối đa, trong đó 
một nhà máy dùng hệ thống vận chuyển có giá chuyển hướng.

II.1.10  Lắp ráp thượng tầng (Superstructure Unit Assembly)

Phạm vi mức công nghệ : 4.0 – 4.0

Mức trung bình: 4.0
Thường các nhà máy giao toàn bộ thượng tầng cho các nhà thầu phụ. Một nhà 
máy giao cho công ty con, hai nhà máy giao cho các công ty Hàn quốc. Cũng 
có khi các nhà máy chỉ giao thầu các khối thượng tầng nhỏ còn khối lớn nhất 
nhà máy tự làm. Khi đó, thượng tầng được chế tạo ngoài bãi lắp ráp không có 
mái che. Dùng phổ biến hàn tự động và bán tự động.
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II.1.11  Chế tạo các trang thiết bị bằng thép (Outfit Steel)

Mức trung bình: không có
Tất cả các nhà máy mẫu đều giao các công việc này cho các nhà thầu phụ.

II.2  Chế tạo trang thiết bị và Kho bãi (Outfit Manufacture and Storage)

II.2.1  Phân xưởng ống (Pipe Shop)

Phạm vi mức công nghệ : 3.0 – 4.5

Mức trung bình: 4.0
Nhiều nhà máy đóng tàu Nhật giao cho nhà thầu phụ một phần các công việc 
về ống. Một trong những nhà máy được khảo sát  chế tạo 100% ống trong 
xưởng, ba nhà máy khác giao thầu từ 20%, 30%-40% và 50% công việc về ống 
cho thầu phụ. Một nhà máy được khảo sát đạt mức công nghệ 3 có các trang 
bị: các máy tự động riêng lẻ, giá lắp ráp, thiết bị quay có thiết bị cẩu chuyển 
chuyên dùng, tuyến công nghệ định sẵn, kho ống mật độ cao có thiết bị xếp dỡ 
chuyên dùng, thiết bị hàn dưới lớp khí bảo vệ (Tungsten Inert Gas-TIG),  thiết 
bị mạ bán tự động. Ba nhà máy khác trang bị dây chuyền uốn ống NC có băng 
tải ống và thiết bị cấp ống điều khiển bằng máy tính, thiết bị hàn TIG tự động 
theo chương trình và bộ quay ống có đầu hàn cố định. Một trong ba nhà máy 
đó có dây chuyền gia công ống NC tự động hoàn toàn cho các ống thẳng dưới 
250 mm đường kính và có một số tay máy để cắt, hàn và xếp dỡ ống.

II.2.2  Phân xưởng máy (Machine Shop)

Phạm vi mức công nghệ : 3.0 – 3.0

Mức trung bình: 3.0
Trong tất cả các nhà máy mẫu, phần lớn công việc về máy được giao cho các 
nhà thầu phụ. Chỉ có việc lắp đặt máy chính, các máy ở phần đuôi tàu là do nhà 
máy thực hiện. Các nhà máy mẫu bố trí máy móc gia công của họ theo nhóm 
phù hợp với những công việc được định hình trước. Các cụm chi tiết máy được 
xếp trên các cao bản (pallet) và các thiết bị chuyên dùng để tiện cho việc xếp 
dỡ. Máy móc được bảo trì tốt và các chuyên gia đều có trình độ nhưng không 
có máy NC nào trong phân xưởng.

II.2.3  Chế tạo các chi tiết bằng thép tấm mỏng (Sheet Metal Working)

Các nhà máy Nhật đều giao loại công việc này cho nhà thầu phụ.
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II.2.4  Điện (Electrical)

Phạm vi mức công nghệ : 4.5 – 4.5

Mức trung bình: 4.5
Các chi tiết, thiết bị điện được mua hoặc giao cho nhà thầu phụ. Tất cả các dây 
cáp điện, trừ cáp đèn, đều được cắt sẵn theo chiều dài thiết kế trước khi lắp. 
Máng cáp được dùng nhiều cho các tuyến cáp chính và trung gian, các đường 
cáp được bó sẵn ở những đoạn có thể và lắp trên các tổng đoạn ở mức tối đa 
trước khi đấu đà. Cáp động lực được kéo trên tàu để tránh chẹt các đầu nối. Vì 
cáp chiếu sáng, cũng như các cáp khác, được lắp sẵn trên tổng đoạn, nên ngay 
sau khi tổng đoạn được đấu đà và hàn xong có thể dùng ngay mạng chiếu sáng 
cho các công việc tiếp theo không phải kéo cáp chiếu sáng tạm thời.

II.2.5  Kho bãi vật tư thiết bị (General Storage and Warehousing)

Phạm vi mức công nghệ : 3.5 – 4.0

Mức trung bình: 3.6
Tất cả các nhà máy mẫu đều dùng tối đa hệ thống cao bản (pallet) điều khiển 
bằng NC. Tuy nhiên thiết bị xếp dỡ cao bản bằng NC còn chưa đưa vào sử 
dụng. Có thủ tục kiểm tra hàng nhập kho và các mức lưu kho tối thiểu được áp 
dụng. Một nhà máy dùng hệ thống mã vạch cho hàng nhập kho.

II.2.6  Kho bãi cho hàng lớn và nặng (Storage of Large/Heavy Items)

Phạm vi mức công nghệ : 4.5 – 4.5

Mức trung bình: 4.5
Các nhà máy mẫu dùng cao bản hạng nặng và thiết bị cố định riêng để lưu kho 
các loại hàng lớn, xếp dỡ bằng các loại thiết bị chuyên dùng và có thủ tục kiểm 
tra chất lượng, thủ tục giữ chỗ trước. Những nơi cần thiết có điều hoà nhiệt độ. 
Nhà cung cấp làm các thủ tục đăng kiểm cho phần lớn (nhưng không phải tất 
cả) các hàng lớn và nặng. Việc làm các thủ tục đăng kiểm Nhật là đặc biệt khó 
đối với các hàng do chủ tàu cung cấp hoặc nhập khẩu từ nước ngoài.

II.3  Chuẩn bị lắp ráp (Pre-Erection Activities)

II.3.1  Chế tạo các môđun (Module Building)

Phạm vi mức công nghệ : 3.5 – 4.0
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Mức trung bình: 3.6
Các nhà máy mẫu chế tạo các môđun tại các khu vực được thiết kế trước dành 
riêng cho việc chế tạo môđun. Các môđun được chế tạo kèm với kết cấu thép 
và thường là được thử trước khi lắp đặt vào tàu. Phương pháp đóng tàu tích 
hợp cố gắng dùng môđun tại tất  cả các nơi có thể dùng được.  Nhưng các 
môđun không được thử hoặc sơn trước khi lắp lên tàu. Các tuyến ống được thử 
thuỷ lực trong quá trình chế tạo ống và thử thuỷ lực lần cuối khi tất cả các 
tuyến ống đã được lắp lên tàu. Việc sơn lần cuối cũng được thực hiện khi các 
phép thử đã hoàn thành.

II.3.2  Xếp thứ tự các chi tiết thiết bị (Outfit Parts Marshalling)

Phạm vi mức công nghệ : 5.0 – 5.0

Mức trung bình: 5.0
Trong tất cả các nhà máy đóng tàu mẫu, các chi tiết thiết bị được xếp hàng đợi 
để đưa vào lắp đồng bộ với quá trình gia công vỏ thép, với quá trình lắp ráp 
các cụm thiết bị hoặc với quá trình hoàn thiện các khu vực trên tàu. Tất cả các 
chi tiết thiết bị đều được mua ngoài hoặc do nhà thầu phụ chế tạo. Hệ thống 
máy tính sẽ lập danh sách phân phối chi tiết đến các khu vực cần thiết theo 
đúng tiến độ thi công định trước.

II.3.3  Lắp thiết bị trước khi đấu đà (Pre-Erection Outfitting)

Phạm vi mức công nghệ : 5.0 – 5.0

Mức trung bình: 5.0
Trong tất cả các nhà máy đóng tàu mẫu, quá trình đóng tàu đều là quá trình tích 
hợp. Việc lắp ráp vỏ thép đồng thời với các cụm thiết bị là một phần trong 
phương pháp đóng tàu.

II.3.4  Lắp phân đoạn (Block Assembly)

Phạm vi mức công nghệ : 4.0 – 5.0

Mức trung bình: 4.6
Việc lắp phân đoạn trong các nhà máy mẫu được thực hiện trong các phân 
xưởng dành riêng theo thứ tự phân chia phân tổng đoạn của tàu. Hàn chủ yếu 
bằng kỹ thuật hàn một phía dùng máy hàn tự động và bán tự động. Các thiết bị 
được lắp sẵn vào phân đoạn ở mức tối đa có thể được. Các thiết bị nâng người 
chuyên dụng lên vị trí làm việc cũng được sử dụng ở mức cao (thay cho dàn 
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giáo). Kích thước phân, tổng đoạn là kích thước chính xác (không có lượng 
dư). Một nhà máy mẫu dùng một hệ thống vận chuyển chuyên dùng cho các 
phân đoạn, một nhà máy khác dùng hệ thống băng tải để chuyển các phân đoạn 
lớn.

II.3.5  Bãi chứa phân, tổng đoạn (Unit and Block Storage)

Phạm vi mức công nghệ : 4.0 – 5.0

Mức trung bình: 4.6
Trong hai nhà máy mẫu, khu vực lưu giữ phân đoạn là tối thiểu. Nói chung khu 
vực này chỉ dùng để dựng và lắp một số thiết bị nhỏ. Các phân đoạn được đặt 
dọc theo ụ. Do tổ chức sản xuất tốt, sai lệch giữa tiến độ đóng tàu theo kế 
hoạch và trên thực tế là nhỏ do đó chỉ cần một diện tích nhỏ để lưu giữ phân 
đoạn trước khi đưa ra ụ.

II.3.6  Xếp dỡ vật tư (Materials Handling)

Phạm vi mức công nghệ: 4.0 – 4.0

Mức trung bình: 4.0
Tất cả các nhà máy đóng tàu mẫu đều chủ yếu dùng hệ thống cao bản để đỡ 
các vật tư. Các tấm thép lớn, các cụm trang thiết bị, các cụm lắp ráp được vận 
chuyển bằng hệ thống vận chuyển tự xếp dỡ có giá kê. Các khu vực kho bãi 
được thiết kế tốt trong toàn nhà máy. Có sự phối hợp tốt giữa các hoạt động 
xếp dỡ vật tư. Các loại thiết bị xếp dỡ và vận chuyển được bố trí và sử dụng 
trong toàn nhà máy.

II.4  Lắp ráp tàu và lắp trang thiết bị (Ship Construction and Outfitting)

II.4.1  Lắp ráp tàu (Ship Construction)

Phạm vi mức công nghệ : 4.0 – 4.0

Mức trung bình: 4.0
Tất cả các nhà máy mẫu đều đóng tàu trên các ụ, không dùng triền và có các 
cần cẩu sức nâng lớn để lắp ráp phân, tổng đoạn. Lưu lượng đóng cao tới 4 tầu 
cùng một lúc tại một khu vực. Tại ụ có cần cẩu sức nâng tối thiểu là 300 tấn, 
có các biện pháp bảo vệ môi trường từng phần hoặc toàn bộ.
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II.4.2  Lắp ráp và căn chỉnh (Erection and Fairing)

Phạm vi mức công nghệ: 4.0 – 4.5

Mức trung bình: 4.1
Các nhà máy mẫu thực hiện toàn bộ việc lắp ráp tàu từ các phân đoạn lớn, 
không để lượng dư lắp ráp tại các mút phân đoạn. Dóng căn chỉnh các phân 
đoạn bằng thiết bị ngắm quang học, kể cả thiết bị laser. Không dùng nhiều các 
thiết bị căn chỉnh tự động chuyên dụng hoặc các thiết bị hỗ trợ khác. Tuy nhiên 
độ chính xác của các phân đoạn cao nên việc lắp phân đoạn không mất nhiều 
công.

II.4.3  Hàn (Welding)

Phạm vi mức công nghệ : 4.5 – 4.5

Mức trung bình: 4.5
Trong các nhà máy mẫu, các mối hàn bằng (ngay cả các mối hàn ngắn) cũng 
hàn bằng máy hàn tự động. Sử dụng nhiều các máy hàn bán tự động cho mối 
hàn bằng và hàn định vị và hàn một phía. Các mối hàn đứng hàn bằng thiết bị 
hàn leo tự động. Các rôbốt hàn được sử dụng một phần trong các nhà máy.

II.4.4  Các dịch vụ trên tàu (Onboard Services)

Phạm vi mức công nghệ : 4.0 – 5.0

Mức trung bình: 4.6
Trong tất cả các nhà máy mẫu, lộ trình của các dịch vụ phục vụ sản xuất trên 
tàu được lập kế hoạch trước. Các hệ thống dịch vụ được thiết kế theo module 
để dễ mở rộng hoặc ngừng hoạt động từng hệ thống mà không ảnh hưởng đến 
hệ thống khác. Mức độ yêu cầu về dịch vụ phục vụ sản xuất trên tàu không lớn 
do phần lớn công việc đã được thực hiện trong quá trình lắp ráp phân đoạn. 
Các loại ống phục vụ cho hoàn thiện tàu sẽ được tháo bỏ sau khi tàu đóng 
xong, nhưng một số thiết bị khác (ví dụ các tai cẩu) sẽ để lại cho chủ tàu sử 
dụng sau này. Hệ thống chiếu sáng của tàu được dùng ngay để phục vụ cho 
việc hoàn thiện tàu mà không phải lắp hệ thống chiếu sáng tạm.

II.4.5  Hệ thống giàn dáo và thiết bị nâng người (Staging and Access)

Phạm vi mức công nghệ: 4.5 – 4.5

Mức trung bình: 4.5
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Các nhà máy mẫu dùng nhiều loại thiết bị nâng người khác nhau để đưa công 
nhân và thiết bị tới vị trí làm việc trên tàu. Các xe nâng có tay nâng thuỷ lực và 
thang nâng được dùng chủ yếu, giàn dáo chỉ dùng tại những vị trí hẹp, xe nâng 
không vào được. Để lắp ráp chân vịt, bánh lái,... dùng một loại giàn dáo riêng. 
Để lên xuống các mặt boong trên tàu, dùng thang máy công nghiệp.

II.4.6  Lắp đặt trang thiết bị (Outfit Installation)

Phạm vi mức công nghệ: 3.5 – 4.0

Mức trung bình: 3.9
Các nhà máy mẫu chỉ để lại dưới 5% ống lắp sau khi đấu đà, các loại dây điện 
được cắt sẵn trước khi lắp lên tàu. Tại hai nhà máy mẫu, phần lớn các hệ thống 
được chạy thử trong vòng 10 ngày sau khi hạ thuỷ. Tuy nhiên tại tất cả các nhà 
máy mẫu khác, phần lớn hệ thống được thử trong vòng 15-20 ngày sau khi hạ 
thuỷ.

II.4.7  Sơn (Painting)

Phạm vi mức công nghệ: 4.0 – 4.5

Mức trung bình: 4.1
Các nhà máy mẫu đều có các buồng hoặc dây chuyền để chuẩn bị bề mặt và 
sơn đến lớp sơn cuối cùng các phân đoạn. Sau khi đấu đà tàu, chỉ cần sơn nốt 
các chỗ nối. Trong việc sơn còn chưa sử dụng người máy mặc dù một vài nhà 
máy cũng có người máy để sơn.

II.5  Bố trí chung nhà máy và môi trường nhà máy (Yard Layout and 
Environment)

II.5.1  Bố trí chung nhà máy và các tuyến sản xuất (Layout and Material Flow)

Phạm vi mức công nghệ: 4.0 – 4.0

Mức trung bình: 4.0
Không có hạn chế đáng kể nào về mặt bằng các nhà máy mẫu. Bố trí các tuyến 
công nghệ trong nhà máy được thiết kế hợp lý với những vùng đệm phù hợp và 
giảm tối đa mức độ xếp dỡ vật tư giữa các trung tâm sản xuất. Tuy nhiên vì còn 
có một số hạn chế từng khu vực mặt bằng trong mỗi nhà máy, điều quan trọng 
là nhà máy phải sử dụng các mặt bằng thật hiệu quả, lập kế hoạch các tuyến 
sản xuất thật hợp lý.
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II.5.2  Môi trường chung (General Environment)

Phạm vi mức công nghệ: 4.0 – 4.5

Mức trung bình: 4.3
Các trang thiết bị sản xuất trong các nhà máy mẫu chủ yếu được thiết kế đúng 
mục đích, môi trường làm việc tốt và tiếng ồn thấp. Việc thoát khói được bố trí 
tới từng vị trí công tác, công tác vệ sinh công nghiệp thực hiện tốt. Việc điều 
hoà khí hậu chưa hoàn thành nhưng trong mùa hè có hệ thống phun nước lạnh. 
Một số biện pháp kiểm soát rác thải đã được thực hiện để tránh nhiễm bẩn.

II.6  Thiết kế, kỹ thuật và Kỹ thuật sản xuất (Design, Engineering, and 
Production Engineering)

II.6.1  Thiết kế tàu (Ship Design)

Phạm vi mức công nghệ: 4.5 – 4.5

Mức trung bình: 4.5
Chức năng thiết kế trong các nhà máy mẫu đều mạnh, có nhiều chuyên gia 
tham gia vào công tác thiết kế bằng máy tính với giao diện đồ hoạ. Các dữ liệu 
sản phẩm liên tục được cập nhật và có khá nhiều bản thiết kế sẵn. Hạ tầng cơ 
sở dùng mô hình tàu 3 chiều và việc trao đổi dữ liệu điện tử đang được xây 
dựng.

II.6.2  Thông tin Chế tạo vỏ (Steelwork Production Information)

Phạm vi mức công nghệ: 4.5 – 5.0

Mức trung bình: 4.8
Trong các nhà máy mẫu, một mô hình tàu 3 chiều duy nhất được xây dựng theo 
hệ thống các cấp thiết kế. Thông tin cấp tới các vị trí sản xuất được trích một 
phần hoặc toàn bộ từ mô hình chung đó.

II.6.3  Thông tin lắp ráp thiết bị (Outfit Production Information)

Phạm vi mức công nghệ: 4.0 – 4.5

Mức trung bình: 4.4
Tại các nhà máy mẫu, các bản vẽ thi công được lập để chế tạo các chi tiết, lắp 
ráp các module thiết bị, lắp ráp trước các thiết bị lên phân đoạn và lắp ráp hoàn 
chỉnh sau đấu đà. Tất cả dùng chung một mô hình tàu 3 chiều duy nhất và số 
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công việc còn lại sau khi hạ thuỷ là tối thiểu (ví dụ: còn 3%-4% ống phải đưa 
lên tàu sau khi hạ thuỷ). Thông tin cấp tới các vị trí sản xuất (toàn bộ hoặc một 
phần) đều từ mô hình chung đó.

II.6.4  Hệ thống đánh mã số các công việc về vỏ (Steelwork Coding System)

Phạm vi mức công nghệ : 4.5 – 5.0

Mức trung bình: 4.9
Trong phần lớn các nhà máy mẫu đều có một hệ thống mã tiêu chuẩn để xác 
định rõ các chi tiết, bán thành phẩm, các hệ thống kết cấu vỏ và các vùng trên 
tàu. Ngoài ra, hệ thống mã còn xác định các nhóm sản phẩm kết nối với các 
thuộc tính và tính năng của vị trí gia công.

II.6.5  Cách lập danh mục chi tiết (Parts Listing Procedure)

Phạm vi mức công nghệ: 4.5 – 5.0

Mức trung bình: 4.9
Trong phần lớn các nhà máy mẫu, dữ liệu về các chi tiết được kết xuất trực tiếp 
từ  mô hình 3 chiều của tàu. Còn 1 nhà máy mẫu không lấy dữ liệu chi tiết trực 
tiếp từ mô hình nói trên.

II.6.6  Kỹ thuật sản xuất (Production Engineering)

Phạm vi mức công nghệ: 5.0 – 5.0

Mức trung bình: 5.0
Trong tất cả các nhà máy mẫu, chức năng kỹ thuật sản xuất được kết hợp hoàn 
toàn vào trong quá trình thiết kế. Trong số 50 hạng mục liên quan đến sản xuất, 
các nhà máy đóng tàu Nhật tin tưởng nhất vào hạng mục này. Vì các tiêu chuẩn 
công nghệ của nhà máy đã được thiết lập, nên việc tiếp tục xây dựng và bảo trì 
tiêu chuẩn không đòi hỏi nhiều công sức. Tuy nhiên các nhà máy cảm thấy còn 
nhiều việc phải làm trong việc lập kế hoạch sản xuất, xây dựng các tiến trình 
công nghệ, v.v... và trong việc giao các lệnh sản xuất đến bộ phận giám sát. 
Câu cuối cùng trong mô tả mức công nghệ 5 ở phần trên dường như nói rằng 
trong một nhà máy đóng tàu lý tưởng chỉ cần một nhóm nhỏ kỹ sư công nghệ 
để làm các công tác nghiên cứu phát triển công nghệ mới vì phần lớn công việc 
đã được thực hiện theo những tiêu chuẩn công nghệ đã ban hành.

Hiện nay thì các nhóm kỹ sư công nghệ không nhỏ, nhưng họ tin rằng vẫn còn 
có khả năng cải thiện tình hình công việc để thực hiện ở mức cao.
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II.6.7  Thiết kế thi công (Design for Production)

Phạm vi mức công nghệ: 4.0 – 5.0

Mức trung bình: 4.6
Tất cả các nhà máy mẫu đều phân chia phân tổng đoạn và bố trí kết cấu sao 
cho các công việc hàn, căn chỉnh trơn, lắp ráp được thực hiện một cách tiết 
kiệm và nhanh. Các trang thiết bị dùng trong sản xuất đều được tận dụng năng 
lực đến mức tối đa để đảm bảo hiệu quả sản xuất chung là tốt nhất. Trong hai 
nhà máy mẫu, tất cả các yếu tố tăng năng suất và loại bỏ các công việc không 
mang lại giá trị thặng dư đều được tính đến trong quá trình chế tạo các kiểu bán 
thành phẩm tiêu chuẩn. Việc tích hợp chặt chẽ, rõ ràng quá trình đóng vỏ và 
lắp ráp trang thiết bị được thực hiện đầy đủ. Kế hoạch đóng tàu toàn diện bao 
gồm các công đoạn sản xuất được xác định một cách đầy đủ.

II.6.8  Kiểm tra chất lượng và kích thước (Dimensional and Quality Control)

Phạm vi mức công nghệ : 5.0 – 5.0

Mức trung bình: 5.0
Các nhà máy mẫu đều có một bộ phận Kiểm tra Chất lượng hoàn chỉnh và hệ 
thống kiểm tra chất lượng xuyên suốt các hoạt động trước và trong khi đóng 
tàu. Có các quy trình và tiêu chuẩn chất lượng. Có thực hiện các quy trình và 
tiêu chuẩn đó. Có các trang thiết bị cần thiết để kiểm tra và có các tài liệu theo 
ISO-9000 hoặc tương đương. Các quy trình kiểm tra chất lượng nói trên là 
thành phần của một hệ thống Đảm bảo chất lượng (Quality Assurance System) 
hiệu quả. Có thực hiện đầy đủ một hệ thống kiểm soát xử lý thống kê tự kiểm 
(Self-check statistical process control system) và có những bằng chứng cho 
thấy hệ thống đó có hiệu quả .

II.6.9  Phương pháp phóng dạng (Lofting Methods)

Phạm vi mức công nghệ : 4.5 – 5.0

Mức trung bình: 4.9
Trong phần lớn các nhà máy mẫu, tất cả các thiết kế thi công và dữ liệu để thi 
công đều lưu trong một mô hình tàu 3 chiều duy nhất, không còn chức năng 
phóng dạng riêng biệt. Tuy nhiên, trong một nhà máy mẫu, một số dữ liệu được 
tạo ra trong quá trình đóng tàu tách rời khỏi mô hình tàu.
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II.7  Các hệ thống tổ chức và điều hành (Organization and Operating 
Systems)

II.7.1  Công tác tổ chức, nhân sự (Manpower and Organization of Work)

Phạm vi mức công nghệ: 4.0 – 5.0

Mức trung bình: 4.6
Trong phần lớn các nhà máy mẫu, các khu vực sản xuất sử dụng tối đa các tổ 
công nhân đa ngành (multidisciplined work team) và các công nhân biết nhiều 
nghề (multi-skilled workforce). Tuy nhiên có hai nhà máy mẫu tin rằng lực 
lượng công nhân đa nghề không nên dùng ở mọi nơi và cho rằng hệ thống tổ 
chức nhân sự của họ là lý tưởng.

II.7.2  Lập kế hoạch đóng tàu (Master Planning)

Phạm vi mức công nghệ: 5.0 – 5.0

Mức trung bình: 5.0
Trong tất cả các nhà máy mẫu, có thể truy cập qua hệ thống máy tính để biết 
các dạng, mức khác nhau của kế hoạch đóng tàu. Hệ thống máy tính tạo nên sự 
liên kết và tương tác giữa các mức chiến lược, chiến thuật và mức chi tiết của 
kế hoạch, đánh giá mức độ sử dụng các tài nguyên và địa điểm làm việc trong 
nhà máy. Trong tất cả các nhà máy mẫu, kế hoạch đóng tàu đều xét đến tất cả 
các yếu tố cơ bản như chiến lược đóng, mức sử dụng hiệu quả nhân lực, mặt 
bằng, v.v....

II.7.3  Tiến độ đóng thân tàu (Steelwork Scheduling)

Phạm vi mức công nghệ: 4.0 – 5.0

Mức trung bình: 4.4
Trong phần lớn các nhà máy mẫu, cường độ công việc tại các vị trí sản xuất 
được giao trên cơ sở tính toán giờ công bằng máy tính hoặc bằng tay. Trong 
một nhà máy mẫu, hệ thống máy tính tạo ra và cân bằng khối lượng công việc 
tại các vị trí sản xuất trực tiếp từ một mô hình tàu 3 chiều. Trong các nhà máy 
khác, tiến độ không trực tiếp tạo ra từ mô hình tàu 3 chiều.

II.7.4  Tiến độ lắp ráp trang thiết bị (Outfit Scheduling)

Phạm vi mức công nghệ: 4.0 – 4.5
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Mức trung bình: 4.3
Trong phần lớn các nhà máy mẫu, công việc chi tiết tại từng vị trí sản xuất 
được giao trên cơ sở tính toán giờ công bằng máy tính hoặc bằng tay. Tiến độ 
lắp ráp trang thiết bị được phối hợp lập ra theo tiến độ chung. Trong một nhà 
máy mẫu, chỉ có tiến độ đi ống được tạo trực tiếp từ mô hình tàu 3 chiều. Còn 
tại các nhà máy mẫu khác, các tiến độ được lập không dùng mô hình tàu 3 
chiều.

II.7.5  Điều hành sản xuất (Production Control)

Phạm vi mức công nghệ: 4.0 – 5.0

Mức trung bình: 4.5
Trong phần lớn các nhà máy mẫu, hệ thống lập tiến độ và điều hành sản xuất 
được tích hợp hoàn toàn với nhau, các đốc công có đầy đủ các thông tin cần 
thiết. Các số liệu về sản xuất tại các phân xưởng được cập nhật vào hệ thống 
máy tính. Trong một nhà máy mẫu, phản hồi về tình hình sản xuất được thực 
hiện on-line bằng cách cập nhật trực tiếp các số liệu tại các phân xưởng vào hệ 
thống máy tính chung, hệ thống này có liên kết với các hệ thống tài chính và 
thương mại của nhà máy. Trong các nhà máy khác, hệ thống máy tính sản xuất 
không liên kết với hệ thống tài chính và thương mại.

II.7.6  Quản lý kho (Stores Control)

Phạm vi mức công nghệ: 4.0 – 5.0

Mức trung bình: 4.4
Trong ba nhà máy mẫu, tất cả vật tư và kho bãi đều được mã hóa. Mức lưu 
kho, lượng vật tư và vị trí kho bãi đều có trên hệ máy tính. Các thông tin di 
chuyển vật tư được người phụ trách nhập trực tiếp vào máy tính. Hệ quản lý 
vật tư được tích hợp với hệ điều hành sản xuất và tính chi phí. Trong một nhà 
máy mẫu, hệ quản lý kho được tích hợp với mô hình tàu 3 chiều, với hệ điều 
hành sản xuất và lập kế hoạch.

II.7.7  Tính  toán  kết  quả  và  hiệu  quả  sản  xuất  (Performance  and  Efficiency  
Calculations)

Phạm vi mức công nghệ: 3.5 – 5.0

Mức trung bình: 4.4
Trong một nhà máy mẫu, các thông số đo lường kết quả và hiệu quả sản xuất 
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được xác định chi tiết cho hầu hết các lĩnh vực sản xuất. Trong các nhà máy 
khác, các thông số trên được xác định cho tất cả các lĩnh vực sản xuất cho tới 
lúc bàn giao tàu. Hai nhà máy có các số liệu kết quả sản xuất dự kiến và thực 
tế trong hệ thống chuẩn bị sản xuất, cung cấp thông tin cho việc đánh giá, lập 
kế hoạch và theo dõi hợp đồng.

II.7.8  Đảm bảo chất lượng (Quality Assurance)

Phạm vi mức công nghệ: 4.0 – 4.5

Mức trung bình: 4.4
Trong tất cả các nhà máy mẫu đều có một hệ thống Đảm bảo chất lượng chính 
thức hoạt động. Lực lượng lao động được huấn luyện và nhận thức tốt về các 
vấn đề chất lượng. Tất cả các bộ phận của tàu và hồ sơ tài liệu đều được theo 
dõi chặt chẽ, các công việc phải làm lại ít, các vấn đề nảy sinh được phân tích 
và giải quyết đầy đủ. Tất cả các nhà máy mẫu đều đạt tiêu chuẩn ISO-9000. 
Lực lượng lao động được huấn luyện tốt để tập trung vào chất lượng công việc, 
có chính sách “không khuyết tật’.

II.7.9  Hệ thống thông tin quản lý sản xuất (Production Management Information  
Systems)

Phạm vi mức công nghệ: 4.0 – 5.0

Mức trung bình: 4.6
Trong tất cả các nhà máy mẫu, thông tin quản lý sản xuất được công bố thường 
xuyên trên hệ máy tính kết hợp với hệ lập kế hoạch và điều hành sản xuất. 
Thông tin được thể hiện phù hợp với từng cấp trong hệ thống tổ chức của nhà 
máy.

Các thông số kiểm soát tình hình sản xuất được xác định rõ. Các người có liên 
quan đều nắm vững các thông số đó. Mỗi chức năng và mỗi cấp trong nhà máy 
có quyền truy cập riêng phù hợp vào cơ sở dữ liệu. Tuy nhiên trong một nhà 
máy mẫu, tình hình cung cấp thông tin không được hoàn hảo.

II.8  Thông tin chung về 4 nhà máy mẫu được khảo sát

Hạng mục Nhà máy A Nhà máy B Nhà máy C Nhà máy D
1- Năm thành lập 1962 1971 1889 1972
2- Diện tích mặt bằng 

(m2)

0,44 triệu 0,55 triệu 0,37 triệu 1,5 triệu

3- Số nhân công (bộ 1000 900 1100 1500
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phận đóng tàu)
4- Lượng thép gia 

công (tấn/tháng)

10 000 10 000 19 000 15 000

5- Số tàu đóng được 

trong một năm

6-7 10-12 5-6  

6- Số tấn dung tích 

đóng được trong một 

năm

420 000 500 000 776 000 (trong 

năm 1999)

600 000 (trung 

bình 5 năm gần 

đây)

Trang thiết bị nhà máy:

Nhà máy A Nhà máy B

Ụ Số 2 Số 3 Ụ Ụ  có  cửa  hai 
đầu

Dài (m) 400 200 Dài (m) 560

Rộng (m) 72 72 Rộng (m) 80

Sâu (m) 12.5 12.5 Sâu (m) 12,6

Cần cẩu 300T  kiểu 
Goliath

300T kiểu LCC Cần cẩu 2x300T  kiểu 
Goliath

DWT lớn nhất 500 000 40 000 DWT lớn nhất 500 000

Nhà máy C Nhà máy D

Ụ Số 2 Số 3 Ụ và triền

Dài (m) 345 510 Dài (m) 990

Rộng (m) 65 80 Rộng (m) 100

Sâu (m) 11.2 13.5 Sâu (m) 14.5-9.55

Cần cẩu 2x200T  kiểu 
LCC

3x300T  kiểu 
LCC

Cần cẩu 2x600T  kiểu 
Goliath

DWT lớn nhất 200 000 800 000 DWT lớn nhất 1 000 000
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