
ID Task Name

١ ETتجھیزات جنبی ژنراتور-١١

٢ START

٣ چک و بازرسی مقاومت عایقی دیگر قسمت ھای ژنراتور

۴  (  ولت   (بیشتر از دویست مگا اھم۵٠٠چک مقاومت عایقی سیم پیچی روتور ، مدار یکسو کننده ، سیم پیچ آرمیچر و تحریک کننده با میگر 

۵  (  ولت   (بیشتر ازسه ھزار   اھم۵٠٠چک مقاومت عایقی شفت  روتور ، بدنه استاتور  با میگر 

۶    چک مقاومت عایقی بین LEAD BOX و NEUTRAL ENCLOSURE  ( ولت (بیشتر از سه ھزار اھم۵٠٠با میگر 

٧    چک مقاومت عایقی بین CONDUIT BOX و CT CONDUIT  ( ولت (بیشتر از پانصد کیلو اھم۵٠٠با میگر 

٨    چک مقاومت عایقی بین LEAD BOX و DRAIN PIPE  ( ولت (بیشتر از پانصد کیلو اھم۵٠٠با میگر 

٩ بازدید عایق جلوگیری کننده از جریان شفت در یاتاقان

١٠ بازدید عایق خارھای نگھدارنده از لحاظ سالم بودن و تنظیم بودن فاصله این عایق از یاتاقان

١١ چک سنسورھای حرارتی مربوط به یاتاقان تحریک از لحاظ سالم بودن

١٢  چک سیم بندی سنسورھای حرارتی و ترمینالھای آنھا از لحاظ سالم و محکم بودن

١٣ چک تغییر رنگ مواد عایقی سیم ھای اتصال حلقه ھای ارت فالت رتور از لحاظ مناسب بودن آنھا

١۴ چک زغالھای رتور ارت فالت از لحاظ فرسودگی

١۵ چک اتصاالت الکتریکی سیستم تحریک در موقع دمونتاژ

١۶ ( چک مقاومت عایقی باز دارنده جریان شفت در موقع دوباره بستن تجھیزات ( بیشتر از سه ھزار  اھم

١٧ ( چک مقاومت عایقی نگھدارنده در موقع بررسی یاتاقان ھای تحریک ( بیشتر از سه ھزار  اھم

١٨  ( چک عمل کرد رله رتور ارت فالت ( بوبین جذب کننده شفت ، رله ھای حفاظتی

١٩ بازرسی مقاومت ھای عایقی بمنظور جلوگیری از جریان شفت که بایستی قبل از جمع کردن و نصب بیرینگ صورت گیرد

٢٠ (  ولت ( بیشتر از سه ھزار  اھم۵٠٠تست مقاومت عایقی بین براکت و گلند سیل با میگر 

٢١ (  ولت ( بیشتر از سه ھزار  اھم۵٠٠تست مقاومت عایقی بیرینگ و براکت ھا با میگر 

٢٢ (  ولت ( بیشتر از سه ھزار اھم۵٠٠تست مقاومت عایقی بین رینگ سیل روغن و براکت با میگر 

٢٣ (  ولت ( بیشتر از سه ھزار اھم۵٠٠تست مقاومت عایقی بین شفت و استاتور با میگر 

٢۴ (  ولت ( بیشتر از سه ھزار  اھم۵٠٠تست مقاومت عایقی بیرینگ پدستال و بیس با میگر 

٢۵ (  ولت ( بیشتر از سه ھزار اھم۵٠٠تست مقاومت عایقی رینگ یاتاقان  با میگر 

٢۶  بازرسی سنسور RTD  دمای سیم پیچ و گاز خنک کننده و ترموکوپل ھای ھسته استاتور

٢٧ باز نمودن سیم ھای RTD  دمای سیم پیچ و دمای گاز خروجی خنک و ترموکوپل ھای ھسته استاتور و زدن شماره سنسور مربوط به سیم ھای آنھا

٢٨ بازرسی ترمینالھای سنسورھای مذکور از لحاظ شکستگی و یا ھرگونه ایراد دیگر

٢٩ تمیزکاری ترمینال سنسورھای مذکور

٣٠ تست RTD  ھای دمای سیم پیچی و دمای گاز خروجی خنک کننده بر طبق دستور العمل آنھا

٣١ تست ترموکوپل ھای ھسته استاتور بر طبق دستور العمل تست آنھا

٣٢ بستن سیم ھای مربوط به ترمینالھای سنسورھا و تست آنھا بر طبق نقشه اتصاالت

٣٣ ( Leakage test ) تست نشت یابی ژنراتور 

٣۴ فشار سنج دیجیتالی را در پانل SCP نصب نمائید

٣۵ سیستم سیل ژنراتور را استارت نمائید. و چک کنید که ھیچگونه نشتی روغن نداشته باشد

٣۶ آالرمھا و ھر گونه تغییر ظاھری و مخفی سیستم سیل را چک نمائید

٣٧  UPPER BEARING METAL  را برای بازرسی نشتی از گلند سیل بردارید

٣٨ برای بررسی نشتی COVER OF GAS COOLER   را بردارید

٣٩ سیستم گاز ژنراتور  و وضعیت والوھا در حالت نرمال باشد

۴٠ ھوای خشک فشرده شده را از مسیر تزریق ھیدروژن به داخل ماشین اعمال نمائید

۴١  کیلو گرم بر سانتی متر مربع رسید تزریق را قطع و نشتی ھای عمده را بررسی کنید١ھنگامیکه فشار ھوای داخل ماشین به 

۴٢  میلیمتر جیوه افزایش پیدا کند٢٠-١٠اگر نشتی مشاھده نشد گاز فریون به داخل ماشین تزریق کنید تا فشار آن به مقدار 

۴٣   بار نگھداشته و بازرسی ھای نشتی را انجام دھید٢فشار ھوای داخل ژنراتور را تا مقدار 

۴۴ نشتی در قسمت باالی کولر را چک نمائید

۴۵ والو باالنسینگ را در قسمت باالی کولرھا بدون آسیب رساندن به دیافراگم کولر باز نمائید

۴۶ اگر ھیچگونه شرایط غیر عادی را مشاھده نکردید ، فشار را تا مقدار نامی باال ببرید

۴٧ مجددا نشتی روغن از سیستم سیل روغن و سایر قسمتھا را چک نمائید

۴٨  متر مکعب در روز باشد١ ساعت یاداشت کنید. و مقدار نشتی در طول این مدت باید کمتر از ٢۴نتایج را برای 

۴٩  بازرسی نھائی قبل از استارت اولیه توربوژنراتور

۵٠ چک نصب کامل کلیه قطعات الکتریکی

۵١ چک پیچ ھا و ترمینالھای الکتریکی مربوط به سیگنالھای حفاظتی و اندازه گیری از لحاظ وصل بودن سیم و محکم بودن ترمینالھا

۵٢ بازرسی ترمینالھای اندازه گیری  PT  و CT   ژنراتور در ترمینال باکس آن و در پانل ھای حفاظتی ، تحریک

۵٣ تست جریان آب در داخل کولرھا

۵۴ بازرسی نشتی آب از کولرھا

۵۵ بازرسی نھایی مربوط به ابزارھای اندازه گیری قبل از استارت توربوژنراتور

۵۶ بازرسی نشانگرھای درجه حرارت گاز خروجی کویل استاتور از لحاظ درست نشان دادن مقدار توسط آن

۵٧ بازرسی نشانگر درجه حرارت ھوای خنک کننده تحریک از لحاظ درست نشان دادن مقدار توسط آن

۵٨ چک نشانگرھای درجه حرارت روغن خروجی یاتاقان ھا از جھت درست نشان دادن مقدار صحیح توسط آنھا
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۵٩ EXM  چک متغیرھای مربوط به پارامترژنراتور در پانل ھای

۶٠ MP  چک متغیرھای مربوط به پارامتر ژنراتور در پانل ھای 

۶١ SCP  چک متغیرھای مربوط به پارامتر ژنراتور در پانل ھای  

۶٢ ESP  چک متغیرھای مربوط به پارامتر ژنراتور در پانل ھای 

۶٣ ECP  چک متغیرھای مربوط به پارامترژنراتور در پانل ھای  

۶۴ UCD  چک متغیرھای مربوط به پارامترژنراتور در پانل ھای 

۶۵ بازرسی سیستم تحریک قبل از استارت اولیه آن

۶۶ چک تمامی قطعات الکتریکی تحریک مثل دیودھا ، فیوزھا ، و غیره از لحاظ نصب کامل و بدون عیب و ایراد

۶٧ چک برقرار بودن آب خنک کننده کولر سیستم تحریک

۶٨ چک مقاومت عایقی جھت کارکرد مناسب سیستم تحریک

۶٩ تمیز کاری مجموعه کامل سیستم تحریک

٧٠ چک و بازرسی داخل سیستم تحریک از لحاظ وجود مواد خارجی و غیره

٧١ بازرسی مربوط به بارگیری ژنراتور پس از راه اندازی

٧٢ درجه حرارت سیم پیچ رتور را اندازه گیری و چک نمایید

٧٣ درجه حرارت گاز دشارژ سیم پیچی استاتور چک و اندازه گیری نمایید

٧۴ درج حرارت ھیدروژن را چک و اندازه گیری نمایید

٧۵ درجه حرارت آب خنک کن را اندازه گیری نمایید و کارکرد کنترولر آن را چک کنید

٧۶ درجه حرارت بیرینگ ھای ژنراتور چک و اندازه گیری نمایید

٧٧ درجه حرارت ھرکدام از قسمت ھای تحریک را اندازه گیری نمایید

٧٨ اورھال بوشینگھای ژنراتور

٧٩ بازرسی ھادی ھای قابل انعطاف خروجی lead box   از لحاظ تغییر رنگ در اثر درجه حرارت زیاد

٨٠ چک شل بودن پیچ ھای اتصال بوشینگ

٨١ چک چینی بوشینگ  از لحاظ ترک خوردن ، خرابی و یا کثیف بودن آن

٨٢ چک خراب یا فرسودگی ھادیھای قسمت اتصال زمین ژنراتور

٨٣ بازرسی lead box   ژنراتور از لحاظ وجود روغن یا مواد خارجی دیگر در آن

٨۴ ( چک مقره ھای نگھدارنده ھادیھای اصلی ( شینه اصلی

٨۵ چک اتصاالت نقطه صفر ژنراتور از لحاظ محکم بودن و بوشینگھای آن

٨۶ INDOOR & OUT DOOR ISOLATED PHASE BUS DUCT- IPB  اورھال   

٨٧  بازرسی ھادی ھای قابل انعطاف خروجی  IPB از لحاظ تغییر رنگ در اثر درجه حرارت

٨٨ IPBچک شل بودن پیچ ھای اتصاالت

٨٩ چک چینی بوشینگ IPB   از لحاظ ترک خوردن ، خرابی و یا کثیف بودن آن

٩٠ چک خراب یا فرسودگی ھادیھای ارتینگ سوئیچ زمین ژنراتور

٩١  بازرسی  IPB  ژنراتور از لحاظ وجود روغن یا مواد خارجی دیگر در آن

٩٢ ( چک مقره ھای نگھدارنده ھادیھای اصلی ( شینه اصلی

٩٣ . چک کنتاکھای کشوئی ارتینگ سوئیچ ارتینگ ژنراتور

٩۴ .چک وبازرسی و تمیزکاری پانل محلی ارتینگ سوئیچ ژنراتور

٩۵ .چک وتست عمل کرد سیستم ھوای خشک IPB   ژنراتور

٩۶ IPB.چک محکم بودن لوله ھای ارتباطی ھوای خشک

٩٧ IPB.تست وچک آالرم پایین بودن فشار ھوای خشک

٩٨ (SCP)  اورھال تجھیزات الکتریکی مربوط به سیستم سیل ژنراتور 

٩٩ .کلیه تجھیزات الکتریکی تابلو را تمیز کاری نمائید

١٠٠  سیستم گرمکن و روشنایی تابلو را چک کرده ومشکالت آنرا حل کنید

١٠١ فنھای تھویه تابلو و فیلترھای ھوای آنرا چک کرده و ایرادات مربوطه را برطف کنید

١٠٢  با قطع برق  موتور  AC-AIR SIDE SEAL OIL PUMP اینترالک استارت الکتروپمپ دی سی را فراھم سازید

١٠٣  با عملکرد رله اضافه بار موتور AC-AIR SIDE SEAL OIL PUMP اینترالک استارت موتور دی سی را فراھم سازید

١٠۴  با عملکرد سوییچ افت فشار روغن موتور AC-AIR SIDE SEAL OIL PUMP اینترالک استارت موتور دی سی را فراھم سازید

١٠۵ اینترالک استاپ موتور SIDE SEAL OIL PUMP AC-H٢ را با سطح درین رگوالتور تانک چک نمایید

١٠۶  با عملکرد رله اضافه بار موتور SIDE SEAL OIL PUMP AC-H٢ اینترالک استارت موتور دی سی را فراھم سازید

١٠٧  با عملکرد سوییچ افت فشار روغن موتور SIDE SEAL OIL PUMP AC-H٢ اینترالک استارت موتور دی سی را فراھم سازید

١٠٨ اینترالک استاپ موتور SIDE SEAL OIL PUMP AC-H٢  را با عملکرد رله (٣٣)DRTX١ چک نمایید

١٠٩ ( ٣٣کنتاکت  )  ZV- ٨٣۵ . با والو سه راھهGAS DRYER BLOWER  چک اینترالک

١١٠ (G١١۵)  BLOWER CONTACT و سویچ حفاظت ھیتر GAS DRYER HEATER  چک اینترالک  

١١١ چک آالرمھای سیستم سیل ژنراتور از محل تجھیزات تا تابلو  SCPبقرار زیر :

١١٢   HYDROGEN PRESS. LOW

١١٣   HYDROGEN PURITY LOW 

١١۴   HYDROGEN PRESS.HIGH

١١۵   DEFOAMING TANK EX-SIDE OIL LEVEL HIGH

١١۶   DEFOAMING TANK T-SIDE OIL LEVEL HIGH
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١١٧   AIR SIDE SEAL OIL TEMP HIGH

١١٨   AIR SIDE SEAL OIL DIFF. PRESS. LOW

١١٩   HYDROGEN SIDE SEAL OIL TEMP HIGH

١٢٠   HYROGEN SIDE SEAL OIL DIFF PRESS. LOW

١٢١   SEAL OIL DIFF PRESS. TEST

١٢٢   WATER DETECTOR EX-SIDE LEVEL HIGH

١٢٣   WATER DETECTOR T-SIDE LEVEL HIGH

١٢۴   SEAL OIL DIFF. PRESS. LOW

١٢۵   AIR SIDE EMERGENCY SEAL OIL PUMP RUNINNING

١٢۶   HYDROGEN SIDE OIL LEVEL LOW (DRAIN REGULATOR TANK)

١٢٧   HYDROGEN SIDE EMERGENCY SEAL OIL PUMP RUNINNING

١٢٨   HYDROGEN SUPPLY PRESS. LOW

١٢٩   GLAND SEAL FLOAT PUMP DIFF. PRESS. LOW

١٣٠   TURBINE BACK UP SEAL OIL PRESS. LOW

١٣١   AIR SIDE EMERGENCY SEAL OIL PUMPOVER LOAD

١٣٢   HYDROGEN SIDE LEVEL HIGH ( DRAIN REGULATOR TANK)

١٣٣   HYDROGEN SIDE EMERGENCY SEAL OIL PUMPOVER LOAD

١٣۴   AIR SIDE SEAL OIL FILTER DIFF. PRESS. HIGH

١٣۵   HYDROGEN SIDE SEAL OIL FILTER DIFF. PRESS HIGH

١٣۶ اورھال پانلھای VT/SA   ژنراتور

١٣٧ چک روشنائی و SPACE HEATER   داخل پانلھا

١٣٨  تمیز کاری مقره ھای شینھا و داخل پانلھا

١٣٩ VT/ SA چک سیستم ارت پانلھای

١۴٠  کیلو ولت١٩ ولت و  ١١٠چک کنتاکھای متحرک در ھر دو سمت 

١۴١  چک وبازرسی ترانسھا از لحاظ وجود تغییر رنگ و یا مشاھده از بین عایق آن

١۴٢ چک وبازرسی تجھیزات برقگیر و مقره ھای آن

١۴٣ چک وبازرسی در پانلھا از لحلظ محکم بودن و جلوگیری از ورود گرد وخاک به پانل

١۴۴ VT/SA چک ترمینالھای مربوط به پانل الکتریکی

١۴۵  ولت١٠٠٠ ولت و ۵٠٠ عدد ترانس توسط میگر ٩تست میگری اولیه و ثانویه 

١۴۶ چک و بازرسی تجھیزات برقگیر و خازن

١۴٧ NGR , NGT بازدید از تجھیزات 

١۴٨ نظافت و تمیز کاری مقره ھا

١۴٩  نظافت و تمیز کاری کویل ترانس

١۵٠ نظافت و تمیز کاری مقاومت نقطه صفر

١۵١ نظافت مقره ھا و کویل ترانس و مقاومت

١۵٢ بازدید تجھیزات از نظر تغییر رنگ ، شل بودن قطعات و آچار کشی

١۵٣  ولت١٠٠٠اندازه گیری مقاومت عایقی با میگر 

١۵۴ بازدید و سرویس روغن کاری سکسیونر

١۵۵ (AVR) اورھال پانلھای تحریک ژنراتور  

١۵۶ بازرسی میترھای ولتاژ وجریان ومیتر ارت فالت از لحاظ سالم بودن

١۵٧ چک روشنائی پانلھای AVR و لیمیت سوئیچ آنھا

١۵٨  چک وبازرسی ظاھری تجھیزات الکتریکی از لحاظ سالم بودن

١۵٩  چک عمل کرد فنھای خنک کننده تریستورھا و تعمیر یا تعویض آنھا در صورت لزوم و حفاظت آنھا

١۶٠ چک سالم بودن درھای پانلھای تحریک از لحاظ جلوگیری از ورود گرد و خاک

١۶١ AUTO / MANU تست مدار عمل کرد رله ای رتور ارت فالت در حالت 

١۶٢ چک و بازرسی المپھای نشاندھنده وضعیت سیستم تحریک ژنراتور

١۶٣ چک و بازرسی المپھای وضعیت کابینت سیستم تحریک ژنراتور

١۶۴ چک و بازرسی کلیه اتصاالت مربوط به تجھیزات الکتریکی از قبیل PT & CT پالکھای مربوط به کارتھا ISO AMP از لحاظ سالم و محکم بودن

١۶۵ چک ALARM WINDOW   مربوط به فالتھای سیستم تحریک ژنراتوردر محل و اتاق فرمان

١۶۶ ABNORMAL OF DCPS (AVR CHANNEL)

١۶٧ BLOWN OUT OF FUSE (AVR CHANNEL)

١۶٨ LOSS OF PULSE (AVR CHANNEL)

١۶٩ MINIMUM EXCITATION (AVR CHANNEL)

١٧٠ OVER EXCITATION (AVR CHANNEL)

١٧١ FAULT OF ٩٠R AFR( AVR CHANNEL)

١٧٢ AVR PLUG PULLED OUT (AVR CHANNEL)

١٧٣ OEP ١ST STEP OPERATED (AVR CHANNEL)

١٧۴ OEP ٢ST STEP OPERATED (AVR CHANNEL)

۳کنترل پروژه تعمیرات اساسی واحد 
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ID Task Name

١٧۵ OEP ٣RD STEP OPERATED (AVR CHANNEL)

١٧۶ FAN TROUBLE (AVR CHANNEL)

١٧٧ ABNORMAL OF DCPS(MVR CHANNEL)

١٧٨ BLOWN OUT OF FUSE(MVR CHANNEL)

١٧٩ LOSS OF PULSE (MVR CHANNEL)

١٨٠ MVR PLUG PULLED OUT (MVR CHANNEL)

١٨١ FAULT OF ٧٠E AFR( MVR CHANNEL)

١٨٢ FAN TROUBLE (MVR CHANNEL)

١٨٣ AVR PANEL TEMP. HIGH

١٨۴ DEVICE FAILURE (AVR FAULT)

١٨۵ MVR PANEL TEMP. HIGH

١٨۶ DEVICE FAILURE (MVR FAULT)

١٨٧ AVR DCPS NORMAL/HEATER ON (AVR CANNEL)

١٨٨ MVR DCPS NORMAL/HEATER ON (MVR CANNEL)

١٨٩ HEATER ON ( RELAY PANEL)

١٩٠ HEATER ON ( FCB PANEL)

١٩١ FINISH

۳کنترل پروژه تعمیرات اساسی واحد 
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