transferring EUropean VET structures to cover biomass skill needs

PŘENOS

EVROPSKÉHO
SYSTÉMU

VZDĚLÁVÁNÍ A PRAKTICKÉ PŘÍPRAVY
DO OBLASTI VYUŽITÍ BIOMASY

O PROJEKTU EUVET
Projekt EUVET je financován z programu Leonardo da Vinci - transfer inovací. Celý název projektu je
v angličtině “Tranferring European VET structures to cover biomass skill needs”, zkráceně BIOMASS
EUVET.
Hlavním cílem projektu je uplatnění evropských standardů odborného vzdělávání na profesní potřeby intalatérů biomasových kotlů.
V rámci projektu budou nejprve identifikovány nezbytné dovednosti, znalosti a kompetence, které
musí mít instalatér kotlů na biomasu. Poté budou připraveny požadavky na vzdělávání a praktickou
přípravu pro tuto oblast.
Projektové výstupy umožní zavedení systému vzdělávání a kvalifikací v této oblasti, a to plně v souladu s požadavky a potřebami trhu.

CÍLE
Projekt Biomass Euvet byl vytvořen s cílem připravit systém vzdělávání a praktické přípravy instalatérů biomasových kotlů. Tento systém bude vyhovovat evropským vzdělávacím standardům,
což bude zajištěno správnou identifikací vzdělávacích potřeb, účastí zaměstnavatelů z tohoto
sektoru, ale také využitím evropských metod pro transparentní a spolehlivé rozpoznání nezbytných kompetencí pracovníků provádějích instalaci a údržbu kotlů na biomasu.
Tento projekt dále podporuje zavádění strategie “Nové dovednosti pro nová pracovní místa”. Podpora spočívá v definování dovedností a kompetencí pro sektor využití biomasy, který je součástí
nového “zeleného” pracovního trhu.
Dalším specifickým projektovým cílem je stimulovat rozvoj sektoru využití biomasy v evropských
zemích, které mají velký potenciál využití biomasy a tím podpořit vytváření nových pracovních míst
a rozvoj venkova.

ODBORNÁ SÍT
V projektu vznikne odborná síť, která bude složena z organizací, které mají zájem o vzdělávání a
praktickou přípravu pracovníků provádějících instalaci a údržbu kotlů na biomasu.
Každá z těchto organizací ...
se bude podílet na definování odborných kompencí, znalostí a dovedností, které jsou nutné pro
instalaci a údržbu kotlů na biomasu.
přispěje svými zkušenostmi a návrhy k rozvoji projektu i odborné sítě.
bude ve své zemi adaptovat a aplikovat výsledky projektu EUVET s ohledem na specifika dané
země v oblasti vzdělávání.
Účast každé z organizací je bezplatná a umožňuje nejendiseminaci výsledků projektu EUVET, ale
také umožňuje spolupráci firem z různých zemí, které působí v sektoru využití biomasy.
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I INSTALACE
I.1 PLÁNOVÁNÍ

Být schopen zhodnotit informace
získané z budovy.

Analýzy
tepelných
potřeb,
dostupnost
paliv a ostatní
souvislosti

Zhodnotit potřeby uživatelů:
tepelná zátěž budovy a
energetické požadavky na
teplou vodu.
Zhodnotit, který druh
biomasy bude užitečnější na
daný druh kotle, instalace a
dostupnost paliva.

Znalost souvisejících kritérií
pro analýzu potřeb (tepelný
přenos materiálů, tepelné ztráty
a potřeby domácí teplé vody,
infiltrace, míra ventilace podle
průměrné místní spotřeby teplé
vody a topení).
Znalost o všech druzích kotlů na
biomasu, instalacích a dostupným typům biomasy.

Být obeznámen s výpočty
stávajících tepelných zátěží
budovy a s energetickými
požadavky na teplou vodu.
Být schopen zvolit požadovaný
výkon kotle a kumulační objem a
produkci teplé vody.
Být schopen klasifikovat, kvantifikovat, analyzovat, předpovědět a
optimalizovat energetické požadavky různých druhů uživatelů.
Být schopen navrhnout a zhodnotit
různé možnosti ohledně konkrétních
druhů kotlů a dostupných druhů
biomasy. Být schopen zvolit nejlepší
možnost pro uživatele (zákazníka).

Určit charakteristiky zařízení
na biomasu podle nároků
zákazníka na teplou vodu a
tepelné zátěže budovy.
Plánování
konceptu
systému na
biomasu podle
tepelných
potřeb a analýzy
paliva biomasy

Určit charakteristiky paliva
a skladování biomasy podle
dostupnosti biomasy a účelu
zařízení.
Zvolit vybavení a nezbytné
prvky zařízení a jejich
specifikace.

Znalosti o optimalizaci a spotřebě
energie.
Znalosti o zvoleném typu biomasy, její vlastnosti a požadavky na
skladování.
Znalosti o vybavení a prvcích
všech kotlů na biomasu včetně
jejich cen.
Znalosti o systémech vytápění
budov a přípravě teplé vody.

Být schopen navrhnout různé možnosti ohledně konkrétních druhů
kotlů a vybraných druhů biomasy.
Být schopen zvolit nejlepší možnost
pro uživatele (zákazníka) a připravit
podrobnější plán pro tuto možnost
pro betonovou budovu.
Být schopen plánovat systém
nákupu, přepravy a skladování
zvolené biomasy.
Být schopen odhadnout náklady na
veškeré vybavení a nezbytné prvky.

Být kompetentní v analýze, přípravě
přesných výpočtů a předpovědí.
Být kompetentní v poradenství
zákazníkům podle jejich skutečných
potřeb.
Být kompetentní v představení
všech vhodných řešení zákazníkovi
ohledně typů kotlů, instalace a
dostupných typů biomasy a nabízet
lepší hodnotu za peníze.
Být kompetentní v zodpovězení
všech dotazů zákazníka ohledně
typů kotlů, instalace a dostupných
typů biomasy.
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Být kompetentní v zahájení projektů
v souladu s reálnými potřebami
klienta v úzké spolupráci s projektanty.
Být kompetentní ve výběru nejlepšího systému a způsobu provedení
(schopnost spolupráce s projektanty
a zákazníkem).
Být kompetentní v reagování na
vzniklé problémy a v jejich řešení.

Znalost rozpočtového software.
Být schopen vypočítat náklady na
montáž a povolení pro konkrétní
montáž.

Být schopen připravit správnou
technickou a právní dokumentaci.
Právní,
formální a
technické
povinnosti

Připravit dokumentaci pro
právní povolení a možné
dotace.

Znalosti legislativy, technických
norem a postupů pro povolení
realizace systému na biomasu.

Být schopen připravit vstupy pro
projektovou dokumentaci.
Být schopen používat technickou
dokumentaci.

Být kompetentní v prezentaci a
komunikaci s uživateli (zákazníky),
podílníky a právními orgány vhodným a srozumitelným způsobem.
Být kompetentní v řízení řádného
a včasného procesu právního a
technického povolení.

Být schopen připravit finální zprávu
pro povolení.

PŘIŘAZENÍ
KOMPETENTNÍ
JEDNOTKY

SOUČÁSTI
ZADÁNÍ ÚKOLU

ZNALOSTI

DOVEDNOSTI
BÝT SCHOPEN...

Znalost projektů a řízení procesů.

Být schopen naplánovat zdroje
potřebné pro každou fázi realizace
(např. čas, lidi, rozpočet, atd.) a
pravidla bezpečnosti práce.

Naplánovat pracovní fáze
montáže.
Vypracovat podrobné
pracovní a časové rozvrhy
montáže.

Plánování
realizace

Naplánovat proces logistiky.
Vypracovat podrobný
rozpočet.

Znalost životního prostředí a
bezpečnosti práce.
Znalost základů technických
výkresů.
Znalost konkrétního software pro
plánování realizace.

Naplánovat strategii
monitorování procesu
montáže a její kontroly
včetně rozpočtu.

Vytvořit plán bezpečnosti a
ochrany zdraví pro proces
montáže.

Řídit realizaci plánu
bezpečnosti a ochrany
zdraví.
Stanovit a naplánovat opatření pro ochranu životního
prostředí během realizace.

Být schopen zvolit a objednat
materiál, nástroje, dodavatele (a
vyjednávat s nimi) a další technické
zdroje.

Znalost předpisů bezpečnosti
práce.

Znalost jednotlivých ochranných
pracovních pomůcek.

Znalost konceptu a legislativy
ochrany životního prostředí
(např. koncept recyklace).
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Být kompetentní v iniciativním
plánování.
Být kompetentní v přebírání odpovědnosti za plánování a dohled nad
zúčastněnými odborníky/pracovníky.
Být kompetentní v řízení procesu
logistiky a odhadu všech kroků a
možných problémů.

Být schopen rozdělit práci na po
sobě jdoucí fáze a přiřadit lhůty pro
jednotlivé fáze a sledovat je.

Dodržovat naplánovaná
bezpečnostní opatření.
Bezpečnost a
ochrana životního
prostředí

Být schopen organizovat potenciálně potřebnou spolupráci s odborníky/pracovníky ze stejných nebo
jiných oborů.

KOMPETENCE
BÝT
KOMPETENTNÍ V...
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Být schopen zabránit rizikům a
minimalizovat následky možných
nehod.
Být schopen jednat v případě nouze
(první pomoc).

Být kompetentní v plánování a
provádění veškerých nezbytných
opatření pro bezpečnou práci.

Být schopen vytvořit a udržovat
bezpečné prostředí pro sebe a
ostatní pracovníky.

Být kompetentní v plánování a
provádění opatření nezbytných pro
ochranu životního prostředí.

Být schopen stanovit nezbytná
opatření pro ochranu životního
prostředí podle příslušné legislativy.

Být schopen přimět pracovní team,
aby dbal pravidel bezpečnosti práce
a ochrany životního prostředí.

Být schopen zvolit a používat osobní
a společné ochranné prostředky
a vhodné metody k zabránění a
minimalizaci rizik.

I.2 REALIZACE

Analyzovat plán realizace a
stanovit proces montáže.

Příprava
na montáž

Prověřit stávající topnou
infrastrukturu
Zhodnotit budovu na místě
a v případě potřeby upravit
plán.
Připravit a zorganizovat
montáž.

Znalost ve čtení plánů projektu
a technických a technologických
výkresů.
Znalost různých materiálů,
nástrojů, potrubí, izolací a příslušenství, které jsou v procesu
montáže použity.
Znalost přípravy a organizace
prvků montáže.
Znalost plánů potrubí a vedení
potrubí a komínů.
Znalost základní automatizace a
řízení procesů.

Být schopen vysvětlit projekty
zařízení na biomasu.
Být schopen určit různé fáze
pracovního procesu a vhodné
metody práce.
Být schopen připravit zařízení a materiály a odhadnout jejich množství
také s přihlédnutím k bezpečnostním předpisům a fyzickému stavu
požadovanému pro montáž systému
na biomasu.
Být schopen určit interference s
ostatními zařízeními a službami.
Být schopen přizpůsobit dráhu
potrubí, vedení a komínů.

Být kompetentní v analýze dokumentace a v rozhodování podle
nových situací.
Být kompetentní v odpovědné kontrole, zdali je pracoviště připraveno.
Být kompetentní při práci v teamu.
Být kompetentní ve čtení tabulek
a příruček.
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PŘIŘAZENÍ
KOMPETENTNÍ
JEDNOTKY

SOUČÁSTI
ZADÁNÍ ÚKOLU

ZNALOSTI

Znalost tlakového vybavení a
pravidel tepelné bezpečnosti.
Znalost zásad jakosti a funkčních
kontrol.

Praktická
realizace

Instalovat systém při dodržení veškerých bezpečnostních předpisů.
Zadat a provádět zkoušky.

Znalost zkušebního měřícího
vybavení.

DOVEDNOSTI
BÝT SCHOPEN...

Být schopen používat odpovídající
techniky k montáži veškerého vybavení podle současného stavu vývoje.
Být schopen zvolit a používat osobní
ochranné prostředky a vhodné
metody a další vybavení k zabránění a minimalizaci rizik.

Znalost informační komunikační
technologie, komunikačních
protokolů a monitorovacích
systémů.

Být schopen zhodnotit účinnost a
vyzkoušet systém.

Znalost sledu činností při demontáži - montáži vybavení.

Být schopen samostatně zhodnotit
kvalitu a podat odpovídající zprávu.

Být schopen prověřit, vyzkoušet,
spustit a provozovat.

Technická
a právní
dokumentace

Vypracovat konečnou
právní dokumentaci po
zkouškách.
Vypracovat konečnou
dokumentaci pro dotace
(pokud to je zapotřebí).

Znalost požadavků na příručku
(veškerá dokumentace namontovaných součástí, zprávy z prvního
provozu a zkoušek, uživatelská
příručka).
Znalost technických norem pro
komponenty kotlů na biomasu.
Znalost předpisů a požadavků na
právní dokumentaci a periodické
kontroly.
Znalost zavedených zkušebních
protokolů.

Být schopen rozumět technické dokumentaci a technickým normám.
Být schopen připravit a obhájit
konečnou dokumentaci.
Být schopen vést kontrolní seznamy
a zkušební protokoly.
Být schopen vysvětlit provoz
zařízení majiteli.
Být schopen vyvinout uživatelskou
příručku a příručku pro údržbu.

Znalost provedení úkolů údržby a
určení a náprava běžných závad.
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Být kompetentní a odpovědný za
svůj vlastní fyzický a psychický
stav po dobu průběhu praktické
realizace.
Být kompetentní v poctivé a přesné
práci a v hlášení všech chyb a
nečekaných problémů, které mohou
narušit funkčnost a efektivitu
systému na biomasu.
Být kompetentní v upravování a
správném provedení nezbytných
postupů a operací při realizaci podle
vypracovaného plánu, technické
dokumentace a bezpečnostních
předpisů.
Být kompetentní v náležitém dodání
zařízení v souladu s technickými a
právními postupy.

Znalost instalatérských technik.

Vypracovat uživatelskou
příručku a příručku pro
údržbu.

KOMPETENCE
BÝT
KOMPETENTNÍ V...

Být kompetentní a mít schopnost
se soustředit v klíčových bodech
dokumentace.
Být kompetentní v poctivé a přesné
práci během procesu dokumentace.
Být kompetentní v uplatnění pravidel
a legislativy týkající se dokumentace
topných systémů na biomasu.
Být kompetentní v komunikačních a
prezentačních dovednostech srozumitelným a správným způsobem.
Být kompetentní v dodání konečné právní, technické a provozní
dokumentace.
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II SERVIS A ÚDRŽBA
II.1 ÚDRŽBA, KONTROLA A ODSTRAŇOVÁNÍ CHYB

Určit a naplánovat nástroje
a vybavení potřebné pro
údržbu a odstraňování chyb.
Plánování činnosti údržby

Určení potřeby údržby na
místě.

Být obeznámený s měřicím vybavením, nástroji a diagnostickým
software potřebným k práci.
Znalost technologie sortimentu
kotlů, zařízení a nástrojů údržby.

Určit a naplánovat spotřební
materiály pro údržbu.
Zavést servisní postupy.

Provedení údržby

Provádět diagnostické
postupy a interpretovat
jejich výsledky.

Být obeznámený se zkušebními,
údržbářskými a servisními
postupy.

Být schopen řídit a používat nástroje
pro diagnostiku a údržbu zařízení.
Být schopen vyvinout nápravný,
preventivní a předpokládaný plán
údržby.

Být schopen zpozorovat souvislosti
v systému a přemýšlet a jednat
holisticky.

Být schopen nahlásit a zdokumentovat činnosti údržby a jejich
výsledky.
Být schopen analyzovat a hodnotit
činnost zařízení.

Být kompetentní v chování orientovaném na zákazníka.

Být schopen dodržovat postupy pro
údržbu a bezpečnost.

Být kompetentní v „přístupu vyznačujícím se snahou řešit problémy”

Určit provedení a bezpečnostní záležitosti a provádět
nápravná opatření.

Znalost bezpečnostních pravidel
a pravidel ochrany životního
prostředí při práci.

Být schopen používat technickou
dokumentaci zařízení.

Zkoušet systém po zavedení
opatření pro údržbu.

Znalost kotlů na biomasu.

Být schopen si rozumně zvolit
materiál a energii a vést záznamy o
spotřebních náhradních dílech.

Být kompetentní v hodnocení, rozboru a vyhodnocení stavu zařízení.
Být kompetentní v efektivním
využitím času a zdrojů.

PŘIŘAZENÍ
KOMPETENTNÍ
JEDNOTKY

SOUČÁSTI
ZADÁNÍ ÚKOLU

ZNALOSTI

Dodržovat bezpečnostní
opatření v souladu s
vlastnostmi zařízení.

Znalost pravidel ochrany zdraví
a osobní bezpečnosti pro svou
funkci a konkrétní místo.

Dohlížet na nezbytná
opatření při montáži.

Znalost správného třídění
odpadu.

Odstranit nebo recyklovat
staré komponenty.

Znalost předpisů pro kvalitu
ovzduší.

DOVEDNOSTI
BÝT SCHOPEN...

KOMPETENCE
BÝT
KOMPETENTNÍ V...
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Být schopen měřit emise.

Bezpečnost a
ochrana životního
prostředí

Dokumentace
údržby

Dokumentace pracovního
procesu

Znalost technické a technologické dokumentace.

Prokázat celkovou funkčnost a výkonnost systému.

Znalost postupů při podávání
zpráv.

Být schopen zvolit vhodné osobní
a společné ochranné prostředky
při práci.
Být schopen vhodným způsobem
odstranit odpad.
Být schopen poskytovat první
pomoc.

Být schopen vyplnit kontrolní
seznam činnosti údržby.
Být schopen nahlásit a zdokumentovat činnosti provedené při
odstraňování chyb.

Být kompetentní ve zodpovědnosti
za to, že pracovní rozvrh je dodržován v souladu s bezpečnostními
předpisy.
Být kompetentní v uplatnění
rozumných opatření a postupů pro
bezpečnost a ochranu životního
prostředí.
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Být kompetentní v etickém a
profesionálním přístupu při procesu
podávání hlášení.
Být kompetentní při tvorbě srozumitelných a technicky správných zpráv.

II.3 OPRAVY

Diagnostikovat odchylky
v kotlích na biomasu a v
celkovém systému.
Plánování oprav

Organizovat postup
při opravě.

Znát prvky, kontrolní body a druhy odchylek u mechanických a
elektrických kotlů, znát konkrétní
vady topných systémů a systémů
vyrábějících energii.

Lokalizovat a diagnostikovat chybu.

Znát jednotlivé postupy při opravě mechanického a elektrického
zařízení v kotlích a postupy při
opravách příslušenství.

Prověřit podrobnosti záruky od
výrobce před výměnou komponent.

Znát techniky oprav: svařování,
řezání, napojování potrubí a
hadic, atd.
Znát předpisy pro záruku od
výrobce.
Znát normy pro jakost požadované pro realizované produkty.
Znát nové technologie a jejich
kompatibilitu se starými technologiemi.
Znalost bezpečnostních pravidel
a pravidel ochrany životního
prostředí (např. systém recyklace
starých komponentů).

Být schopen číst příručku s pokyny
a rozumět jí.

Navrhnout řešení k odstranění
zjištěných závad.
Zajistit nezbytné podmínky pro
zahájení procesu opravy na
pracovišti.
Přiměřeně spočítat náklady.
Domluvit a objednat nové komponenty s ohledem na rozdílné
podmínky dodání.

Mít schopnost odhalit kritické
faktory pro obnovení funkčnosti a
výkonnosti kotle.
Mít „přístup vyznačující se snahou
řešit problémy”.
Mít schopnost plánovat celý proces
oprav.
Být odpovědný za použití vhodných
technologií oprav v souladu se všemi postupy bezpečnosti a ochrany
životního prostředí.
Být odpovědný za dohled nad
pracemi prováděnými dalšími lidmi
a za jejich bezpečnost.

Být schopen zvolit a používat osobní
ochranné prostředky a vhodné
metody a další vybavení k zabránění a k minimalizaci rizik.

PŘIŘAZENÍ
KOMPETENTNÍ
JEDNOTKY

SOUČÁSTI
ZADÁNÍ ÚKOLU

ZNALOSTI

Znát správné provozní parametry
systému kotlů.

Provedení a ověření

Opravit odchylky v systému
kotlů na biomasu.
Zkoušet opravený systém
na biomasu.

Znát postupy při opravě mechanických a elektrických součástí a
příslušenství kotle.
Znát měření a nástroje pro opravu elektrických systémů kotlů.
Znát zkušební metody, kontrolovat provedené opravy.
Znát pravidla pro bezpečnost a
ochranu životního prostředí.

Dodržovat bezpečnostní
opatření v souladu s
vlastnostmi zařízení.

Bezpečnost a ochrana
životního prostředí

Dohlížet na nezbytná
opatření při montáž.
Odstranit nebo recyklovat
staré komponenty.

Znalost rizik, prevence a předpisů
pro ochranu zdraví a bezpečnost.
Znalost jednotlivých ochranných
pracovních bezpečnostních
pomůcek.
Znalost odpadů a předpisů
a koncepcí ochrany životního
prostředí.

Znalost povinností při dokumentaci a různých formulářů.

Dokumentace oprav
Zdokumentovat opravy.

Znalost postupů, náplní a nástrojů dokumentace.

Znalost stávajících dokumentů
o systému.

DOVEDNOSTI
BÝT SCHOPEN...

KOMPETENCE
BÝT
KOMPETENTNÍ V...

Být schopen ověřit výsledky
nezávislým způsobem.

Mít správný přístup k provádění
výměn a do budoucna zabránit
dalším selháním.

Analyzovat a navrhnout konkrétní
řešení k nápravě chyb a způsoby
ověření provedených oprav.

Být odpovědný za vlastní provedené
opravy (ověření provozuschopnosti a
zhodnocení výkonu).

Kontrolovat systém a provádět
práce při opravách (řezání, svařování, výměna komponentů).

Provádět dohled nad prací prováděnou dalšími lidmi, a nad jejich
bezpečností.

Používat nástroje a vybavení
ovládané počítačem.

Být odpovědný za použití vhodných
technologií oprav v souladu se všemi postupy bezpečnosti a ochrany
životního prostředí.

Být schopen zvolit a používat
prostředky pro osobní ochranu
a ochranu životního prostředí a
vhodné metody a další vybavení
k zabránění rizikům a k jejich
minimalizaci.

Aplikovat prevenci rizikům na
pracovišti.
Vědět jak jednat v případě nouze
(první pomoc).
Přijímat opatření pro ochranu
životního prostředí.
Recyklovat odpady a potřebné
prvky.

Sestavit dokumentaci a vyplnit
formuláře shrnující provedené úkoly.

Udržovat spisy a předpisy aktualizované.

Být schopen poskytovat návrhy a
doporučení pro řízení systému kotlů.

Být kompetentní v poctivém a
přesném hlášení všech chyb a
předpokládaných problémů, které
mohou narušit funkčnost a efektivitu
systému.

NQF

EQF

K,L,M

4

E,H

3

E,H

3

Poctivě a přesně pracovat a dodržovat potřebné pracovní postupy
(prevence rizik na pracovišti).
Být odpovědný za to, že práce se
provádí v souladu s bezpečnostními
plány.
Přimět team dodržovat bezpečnostní
pravidla.

Být odpovědný za ochranu životního prostředí a řízení a recyklaci
odpadu.

Přesně a poctivě pracovat na
dokumentačním procesu.

Psát srozumitelným, strukturovaným
a správným způsobem.

Být odpovědný za poskytnutí
veškerých potřebných informací pro
řízení a udržování zařízení vhodným
způsobem.

AKLUB
www.aklub.org

Agencia Extremeña de la Energía
www.agenex.org

Ethical Environmental Management
www.environmental.fi

Global Commercium
www.globalcommercium.ro

Cluster de la Energía de Extramadura
www.clusterenergex.org

Inteligentna Energija
www.inteligentnaenergija.hr

Tento projekt byl realizován za finanční podpory Evropské unie.
Za obsah publikací (sdělení ) odpovídá výlučně autor. Publikace (sdělení) nereprezentují názory
Evropské komise a Evropská komise neodpovídá za použití informací, jež jsou jejich obsahem.

