
ID Task Name

١ ETھای بویلر ، توربین ، برج خنک کن ، امرجنسی و موتورھای جریان مستقیم -٩ MCC 

٢ START

٣ ( اورھال فیدرھای مربوط به v BOILER MCC ۴٠٠   (  فیدر٨۴به تعداد 

۴  برق  MCC را از طریق INCOMING تغذیه کننده آن قطع کرده و .TAG NO مربوط به آن را نصب نمایید

۵ بعد از اطمینان از بی برق شدن باس بار MCC  تمامی کاورھای پشت پانل را باز نموده و ھمچنین دربھای جلو پانلھا ار باز نمائید

۶ تمامی قسمتھای مختلف شامل مدار فرمان ، مدار قدرت را تمیزکاری نمائید

٧ تجھیزات داخل پانل از قبیل کنتاکتورھا و رله ای کمکی را بازرسی نمائید

٨ پالک یا سوکت مربوط به فیدرھا را با اسپری تمیز کاری نموده و سیم ھای رابط آنرا به محکم بودن وسالم بودن سرسیمھایش چک نمائید

٩ رله ھای OVER LOAD   فیدرھا را از لحاظ ظاھری و ھر گونه تغییر رنگ در ترمینال آن چک نمائید و در صورت الزم آنرا تست نمائید

١٠ وضعیت المپھای نشاندھنده ON & OFF & TRIP   را چک کنید

١١   ولت را از لحاظ تغییر رنگ و محکم بودن محل اتصاالت آنھا چک نمائید و ھچنین از محکم بودن اتصاالت کابلھای قدرت خروجی و ورودی به این باس۴٠٠باس بارھای 
بارھا مطمئن شوید

١٢  ولت نسبت به زمین و نسبت به یکدیگر چک نمائید١٠٠٠باس بارھا را با میگر 

١٣ گرمکن تابلوھا را را تست نمائید

١۴  ارت پانلھا و دیگر تجھیزات الکتریکی را چک نمائید

١۵ کنتاکتور قدرت (تغذیه کننده موتورھا ) را مورد بررسی قرار داده و ھر گونه آثار جرقه و یا دود را در آنھا بررسی و تمیز نمائید

١۶ ( اورھال فیدرھای مربوط به v TURBINE MCC ۴٠٠   (  فیدر١٢۴به تعداد 

٢٩ ( اورھال فیدرھای مربوط به v COOLING TOWER MCC ۴٠٠   (  فیدر۶۴به تعداد 

۴٢ ( اورھال فیدرھای مربوط به v EMERGENCY MCC ۴٠٠   (  فیدر۴٨به تعداد 

۵۵ اورھال  DC- MCC    جریان مستقیم٢٢٠مربوط به موتورھای 

۵۶    DC FLAME SCANNER FAN  فیدر موتور جریان مستقیم 

۵٧ برق  DC پانل DC - MCC را از شارزر جنرال قطع نموده و .TAG NO مربوط به آن را نصب نمایید

۵٨ کلیدھای NFB٢ & NFB١ را از پانل DC - MCC   قطع کرده و آنرا در وضعیت تست قرار دھید

۵٩ کاورھای جلو تابلو ھا را باز نموده و قسمتھای مختلف داخل تابلو ھا را تمیز کاری نمائید

۶٠ پس از اتمام تمیز کاری مقاومتھای راه اندازی موتور DC   را چک نمائید

۶١ از محکم بودن اتصاالت این مقاومتھا و کنتاکتورھای راه اندازی مطمئن شوید

۶٢ از محکم بودن کابلھای تغذیه موتور که به ترمینال مدار قدرت DC-MCC متصل است اطمینان حاصل نمایید

۶٣ با قرار دادن فیدر موتورھا در حالت تست زمانھای مربوط به راه اندازی موتور را از روی تایمر آنھا چک کرده و تنظیم نمائید

۶۴ وضعیت تجھیزات الکتریکی از لحاظ سالم بودن و یا آثار سوختگی وھمچنین ھر گونه تغییر رنگ در آنھا چک وبررسی نمائید

۶۵ از محکم بودن محل اتصال کابلھا به شینه ھا و  وجود ھر گونه تغییر رنگ در باس بارھا اطمینان حاصل کنید

۶۶ ھیترھای مربوط به فیدرھای DC-MCC   را تست نمائید

۶٧ وضعیت المپھای نشاندھنده ON & OFF & TRIP   را چک کنید

۶٨ با سیموله کردن برق مدار فرمان مراحل راه اندازی و در واقع عملکرد مدار کنترل را چک نمائید

۶٩    DC EMERGENCY OIL PUMP  فیدر موتور جریان مستقیم 

٨٢    DC CONDENSER VACUUM BREAKER فیدر موتور جریان مستقیم 

٩۵    DC AIR SIDE EMERGENCY SEAL OIL PUMP  فیدر موتور جریان مستقیم 

١٠٨    DC H٢ SIDE EMERGENCY SEAL OIL PUMP  فیدر موتور جریان مستقیم 

١٢١ FINISH

۳کنترل پروژه تعمیرات اساسی واحد 
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