
ID Task Name

١ ET٧-   ولت۴۴٠ کیلو ولت و ۶٫۶اورھال سویچگیر 

٢ START

٣ (  عدد فیدر٢۵  ( به تعداد ۶/۶بازدید و سرویس پانلھای سوئیچگیر 

۴ DRAW OUT  قطع تمامی فیدرھای تغذیه کننده سوئیچگیر و فیدر ھای خروجی و قرار دادن آنھا در وضعیت 

۵   قطع برق ھای AC , DC مدار فرمان و قطع ھیترھا توسط کلید اصلی

۶ تمیزکاری پانل ھای مدار فرمان فیدرھا

٧ تمیزکاری شاترھای مربوط به ھر پانل و گریس کاری قسمت ھای متحرک

٨ باز کردن تمامی کاورھای پشت و باالی سوئیچگیر

٩ تمیزکاری شین ھای اصلی و شین ھای فیدرھای خروجی و ورودی

١٠ محل اتصاالت شین ھا و سطوح آنھا را از لحاظ تغییر رنگ بر اثر دمای زیادی چک کنید

١١ تمام پیچ ھای اتصاالت الکتریکی را با ترک متر چک نمایید

١٢ تجھیزات موجود در پشت پانل ھا از قبیل ھیتر ، کابل ھای اتصال و  CT  و ترمینال ھای مربوطه را بازدید کنید

١٣ تمامی کاورھای پشت و باالی سوئیچگیر را در جای خود نصب و ببندید

١۴ ارت لینک مربوط به CT ھای اندازه گیری و حفاظتی را چک نمایید

١۵   چک ارت لینک مربوط به PT  ھای اندازه گیری و  PT  حفاظتی و چک ارت نقطه صفر  PT و چک فیوز آنھا

١۶ چک ظاھری تجھیزات داخل پانل ھا از قبیل ولمترھا ، آمپرمترھا ، بوش باتونھا ، رله ھای حفاظتی ، ترانسدیوســرھا و  .…

١٧ چک وضعیت المپ ھای WL , AL , GL , RL مربوط به وضعیت کلید ھا

١٨ چک محکم بودن ترمینال ھای مدار فرمان ورودی و خروجی و چک محکم بودن ترمینالھای مربوطه

١٩ چک رله ھای LOCKOUT  تمام فیدرھا ورودی و خروجی از لحاظ مکانیکی و یا شکستگی و تغییر رنگ سیم پیچ تحریک کننده

٢٠  ولت١٠٠٠چک مقاومت عایقی باس بارھا ، کابل ھای ورودی و خروجی با میگر 

٢١ چک مدار فرمان مربوط به نظارت رله ٨۶ LOCKOUT  برای تمامی فیدرھا

٢٢ چک مدار فرمان SPACE HEATER  کیلو ولت۶/۶مربوط به موتورھای 

٢٣ TEST , SERVICE چک وضعیت سوئیچ ھای مربوط به وضعیت ھای

٢۴ مدارات نظارت بر تریپ کویل کلیه کلیدھا ( TCSR )  را تست کنید

٢۵ چک فشار گاز کلیه کلیدھا و تصحیح آنھا بر حسب درجه حرارت محیط و یاداشت در تست فرمھا

٢۶ ECP از تک تک پانل ھا به GAS PRESS LOW , LOCK چک آالرمھای 

٢٧ (  عدد بریکر٢۵ ( به تعداد ۶/۶  کیلو ولت واقع در سوئیچگیر ۶/۶چک کلید ھای 

٢٨  کلید ھا را در وضعیت   DRAWABLE قرار داده و تغذیه مدار فرمان آنھا را قطع نمایید

٢٩  جھت ایمنی پرسنل در وضعیت فوق کلیدھا  را یکبار به صورت دستی باز و بسته  می کنیم تا فنرھای شارژ کننده آزاد شــوند

٣٠ در ھنگام باز و بسته کردن وضعیت بریکر مربوطه جھت اطمینان از باز و بسته بودن چک شود

٣١  موقعیت صحیح وضعیت نشان دھنده  OFF و ON بر روی کلید چک شود

٣٢   حرکت تغییر وضعیت شمارنده تعداد  OFF و ON بریکر چک شود

٣٣   صحیح بودن نشانگر  SPRING CHARGING را چک نمایید

٣۴ کاورھای چپ و راست بریکر را بعد از بیرون آوردن آن باز کنید

٣۵ تمیزکاری قسمت ھای داخلی و بیرونی بریکر و تجھیزات داخلی آن

٣۶ تمیز کاری سطوح بوشینگ ھا

٣٧  پنجه گربه ای یا   Primary junction را چک نمائید و به آنھا کربن گریس بزنید

٣٨    پیچ ھای مربوط به محفظه جرقه خاموش کن ARCING COLUMS و بدنه محفظه جرقه خاموش کن MECHANISM FRAME را کنترل و محکم نمایید

٣٩ ترمینالھا و سیم بندی الکتریکی بریکر را چک کنید

۴٠ رنگ سطوح کلید را چک نمایید

۴١  روغن کاری و گریس کاری قسمت ھای مربوطه کلید را انجام دھید

۴٢ مھره ھا و خارھای نگھدارنده را چک کنید

۴٣ نشتی روغن ضربه گیر را چک نمایید

۴۴ فشار گاز داخل بریکر را چک و یاد داشت نمایید

۴۵  در صورتیکه فشار گاز کمتر از مقدار نرمال باشد بر طبق دستورالعمل مربوطه گاز  SF۶ به داخل آنھا تزریق نمایید

۴۶  را چک نمائید۵٢کنتاکتھای کمکی بریکر 

۴٧ والوھای مربوط به تزریق بریکر را و مسیرر لوله ھای گاز را چک و محکم نمایید

۴٨  مقاومت اھمی کویلھای  CLOSING& OPENING کلیه کلیدھاچک نمائید

۴٩  ولت تست کنید١٠٠٠مقاومت عایقی کنتاکتھای قدرت کلیدھا را با بدنه آن توسط میگر 

۵٠   فاصله ھوایی  TRIPPING TRIGGER بر طبق دستورالعمل برای بریکرھا چک نمایید

۵١   پس از اتمام تست ھا کلیدھا را در وضعیت مناسب و نرمال در داخل پانل ھا در حالت  DRAWABLE قرار دھید

۵٢   ( مگا اھم١٠٠٠ ولت (بزرگتر از ١٠٠٠تست مقاومت عایقی مدار قدرت با میگر 

۵٣ ( مگا اھم٢ ولت (بیشتر از ۵٠٠تست مقاومت عایقی مدار فرمان با میگر 

۵۴    ولت توربین۴۴٠اورھال سویچگیر   ( SWGR ۴٠٠v TURBINE )  عدد فیدر١٢به تعداد  

۵۵    کلیدھای Incoming - A & Incoming- B & Bus section   کیلو ولت قطع نمایید۶٫۶و ھمچنین کلیدھای نظیر آنھا را در سمت 

۵۶ . تک تک کلیدھای AC و DC برق مدار فرمان  A.C.B را قطع نمائید

۵٧ .تمامی کاورھای پشت پانلھا را باز کرده و پیچھای آنھا را در محل خاص قرار دھید

۵٨  ولت سمت۴۴٠شین ھای   A و B را توسط جمپر قابل اطمینان زمین کنید

۵٩  ولت را تمیز کاری نمائید۴۴٠تمامی قسمتھای سویچگیر 

۶٠  ولت را تمیز کرده و آنگاه گریس جھت روانکاری آنھا استفاده نمائید۴۴٠شاترھای کلیدھای 

۶١  ولت تست نمائید١٠٠٠مقاومت عایقی تمامی کابلھای ورودی وخروجی را توسط میگر 
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۶٢   ولت سمتھای۴۴٠مقاومت عایقی شینه ھای    A & B  ولت تست نمائید١٠٠٠را توسط میگر 

۶٣ محکم بودن اتصاالت کابلھای ورودی و خروجی را توسط ترکمتر چک نمائید

۶۴ ھر گونه تغییر رنگ در محل اتصاالت الکتریکی ناشی از افزایش درجه حرارت احتمالی را بررسی کنید

۶۵  المپھای نشاندھنده تغییر وضعیت کلیدھا  TRIP و ON / OFF را از لحاظ سالم بودن چک نموده ورفع عیب نمائید

۶۶ ــد رله ھا ، کنتاکتورھا ، تایمرھا ، ولتمترھا ، آمپرمترھا و دیگر تجھیزات الکتریکی را از لحاظ ظاھری بازرسی نموده و وجود ھرگونه آثار سوختگی را بررسی کنی

۶٧  ولت را تست نمائید۴۴٠ھیترھای مربوط به فیدرھای سویچگیر 

۶٨  ولت را بر طبق دستورالعمل مربوطه شان را اورھال و تست نمائید۴۴٠تمامی کلیدھای 

۶٩ پس از اتمام کار کاورھای پشت تابلوھا را محکم و بصورت ایمن ببندید

٧٠ کلیه کلیدھا را در وضعیت  Drawable قرار داده و درب پانلھای جلوی را نیز ببندید

٧١ ارت بودن پانلھا و تجھیزات الکتریکی دیگر را چک نمائید

٧٢ فانکشن تست و اینترالک کلید ھای Incoming-A & Incoming-B & Bus section را انجام دھید

٧٣ فانکشن تست و اینترالک کلید ھای Incoming-A & Incoming-B & Bus section  را در سمت فشار قوی انجام دھید

٧۴  برای۴٠٠تستھای تریپ و آالرم شامل دمای روغن و عملکرد رله بوخولتھز را جھت دریافت آنھا در سمت سوییچ گیر  AUX. TRANS. A & B  ولت میگردد۴٠٠انجام داده و اطمینان حاصل کنید که عملکرد این حفاظتھا باعث تریپ کلیدھای ثانویه ترانس در سوییچ گــیر 

٧۵   -   ولت۴۴٠اورھال کلیدھای  ( SWGR ۴٠٠v TURBINE BREAKERS )  عدد فیدر١٢به تعداد 

٧۶  کلید ھا را در وضعیت   DRAWABLE قرار داده و تغذیه  آنھا را قطع نمایید

٧٧ کلید را از جایگاه خود توسط اھرم مخصوص اینکار با رعایت نکات ایمنی و فنی بیرون کشیده و روی ریل مخصوص نگه دارنده آن قرار دھید

٧٨ کلیه قسمتھای کلید را بازدید و تمیز کاری نمائید

٧٩ کلید را یکبار شارژ دستی نموده و یکبار آنرا. ON & OFF نمائید. در این حالت شمارنده تعداد OFF و ON  را چک نمائید

٨٠ پنجه گربه ای یا Primary junction  را چک نمائید و به آنھا در صورت لزوم کربن گریس بزنید

٨١ وضعیت نشانگرھای روی کلید را که بیانگر OFF و ON  بودن کلید ھستند چک نمائید

٨٢ ھنگام بسته شدن کلید از بسته بودن کنتاکھای قدرت کلید اطمینان حاصل کنیــد

٨٣ مقاومت اھمی کویلھای CLOSING & OPENING  کلیه کلیدھا چک نمائید

٨۴  ولت تست کنید١٠٠٠مقاومت عایقی کنتاکتھای قدرت کلیدھا را با بدنه آن توسط میگر 

٨۵ وضعیت شل بودن پیچھای نگھدارنده قسمتھای مختلف کلید را چک نمائید

٨۶ سوکت کلید ھا را از لحاظ محکم بودن ترمینال بندی و وایرھای آن چک نمائید

٨٧ ھرگونه آثار خراشیدگی و صدمه دیدن قسمتھای مختلف کلید را بازبینی کنید

٨٨         تست حفاظت کلیدھای  A.C.B   سوییچ گیر توربین  (STD Protection )  عدد فیدر١٢به تعداد 

٨٩  مدار اتصال تست کلیدھا را در دو وضعیت اتصال زمین و اضافه بار با استفاده از تستر-١٠٠٠-Y برقرار کرده و چک نمایید

٩٠  مشخصات کلید ورله آنرا از روی پالک نامی در تست فرم مربوطه از قبیل  Device type- Seri.no- Combine CT یادداشت نمائید

٩١ .  کلید Short time dealy tripping  را چک نمائید

٩٢ . کلید Long time dealy tripping   را چک نمائید

٩٣ .  کلید Instantaneous tripping time  را چک نمائید

٩۴ . کلید Ground fault pick up را چک نمائید

٩۵ .کلید Ground fault pick up time   را چک نمائید

٩۶  -  ولت۴۴٠اورھال سویچگیر  ( v BOILER SWGR ۴۴٠ )   عدد فیدر٩به تعداد 

١١٧   -  ولت سوئیچگیر بویلر۴۴٠اورھال کلیدھای  ( v BOILER BREAKERS SWGR ۴۴٠ )  عدد فیدر٩به تعداد 

١٣٠         تست حفاظت کلیدھای  A.C.B   سوییچ گیر بویلر  (STD Protection )  عدد فیدر٩به تعداد 

١٣٨   -  ولت برج۴۴٠اورھال سویچگیر  ( v COOLING TOWER SWGR ۴۴٠ )  عدد فیدر٩به تعداد 

١۵٩  -  ولت سویچگیر برج۴۴٠اورھال کلیدھای ( v COOLING TOWER BREAKERS SWGR ۴۴٠ )  عدد فیدر٩به تعداد 

١٧٢         تست حفاظت کلیدھای  A.C.B   سوییچ گیر برج خنک کن  (STD Protection )  عدد فیدر٩به تعداد 

١٨٠ FINISH
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