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Automatic Action Maintenance Action Operator Action Possible Cause Alarm Description Prio Event TAG 

طور خودکار هتوربین ب

 .متوقف شده است

- 

 کنید ییداأتن را آالرم آ

 سیستم ایمنی را ریست کنید

 علل احتمالی را چک کنید

 اشکال در عملکرد

solenoid valve 

فیدبک  اشکال در عملکرد 

 وضعیت ولو
 است استم ولو شکسته

اشکال در مجموعه ابزار 

 دقیق

  shut of valves ی از یک

نشتی  کننده هوای تمیز

 .دارد

 

11 

GT START 

ABORT MBN 

Leak Test 1 SA 

 

MBN30CP005/ZT01 

 

 

طور خودکار هتوربین ب

 .متوقف شده است

- 

 کنید ییداأتن را آالرم آ

 ایمنی را ریست کنیدسیستم 

 علل احتمالی را چک کنید

 اشکال در عملکرد

solenoid valve 

فیدبک  اشکال در عملکرد 

 وضعیت ولو

 است استم ولو شکسته

اشکال در مجموعه ابزار 

 دقیق

 shut of valves  ی ازیک

نشتی  کننده هوای تمیز

 .دارد

 

11 
GT START 

ABORT MBN 

Leak Test 2 SA 

 

 

 

MBN30CP005/ZT02 

- 

در سرویس  GTزمانی که 

 را  control valve،نیست

و در صورت  چک کنید

 ن ولونیاز، جایگزین نمود
 کنید ییداأترا  آالرم آن

 ها ولونشتی 

 سیستماشکال در عملکرد 

 گیری فشار های اندازه

فشار از حد نرمال فشار 

 .عملیاتی تجاوز کرده است

5 

Liq Fuel Purge Air 

Pressure High 

Alarm 

 

MBN30CP010/XE01 

 دیکن دییاأآالرم آن را ت - -

 سیستماشکال در عملکرد 
 گیری فشار اندازهی ها

 ولودر نامناسب اتصال 

 shut ،ززشروع تخلیه گا

of valve شات اف ولو 

 shut ofدر تخلیه گاز یا 

valveمنیفولد  شات اف ولو

 تخلیه گاز

 

می پرج  باال فشار هوای 

 استباشد

 
1111 

 

GT START 

ABORT Liq Fuel 

Purge Air Pressure 

 
 

MBN30CP010/ZT01 

- 

برق ورودی ولو را چک 

ق دقی  فشار هوای ابزار -کنید

ن را آمدار  -را چک کنید

قطعی چک  / /برای اتصالی

 یا ولو گیرآچک کنید  - کنید

 ؟ مکانیکی کرده است یا نه

 آ -کنید ییداأتن را آالرم آ

ن را از آالرم واتچ داگ 

 ن ریست کنیدآصفحه برنامه 

 

 علل احتمالی را چک کنید

 فرمان  که  یدر موقعیتولو 

قرار ندارد. فیوز داده شده آن 

، سیم MCB/یا پریده  سوخته

گیر مکانیکی شل/مدار باز، 

 .، کم شدن فشار هوا ولو

 

 

اشکال در سیستم نمایش 

 وضعیت ولو

 

 

5 
SOV 1 Liquid Fuel 

Burner Monitoring 

Fault 

 

 

MBN40AA035/ZE01 

- 

برق ورودی ولو را چک 
 دقیقفشار هوای ابزار -کنید

ن را آمدار  -را چک کنید

/ قطعی چک  برای اتصالی

ر یا ولو گیاآچک کنید  -کنید 

 ؟ مکانیکی کرده است یا نه

الرم آ -کنید ییداأتن را آالرم آ

ن را از صفحه آواتچ داگ 

 – ریست کنیدن اآبرنامه 

 علل احتمالی را چک کنید

  نآ فرمان که یدر موقعیتولو 

قرار ندارد. فیوز داده شده 

، سیم MCB/یا پریده  سوخته

گیر مکانیکی شل/مدار باز، 

 .، کم شدن فشار هواولو 

 

اشکال در سیستم نمایش 

 وضعیت ولو

 
 

55 
SOV 2 Liquid Fuel 

Burner Monitoring 

Fault 

 
 

MBN40AA040/ZE01 

- - 
اه گ هر -کنید ییداأتن را آالرم آ

 به علت کار تعمیراتی

 صورت دستی و بههب رد وم

یا  سرویس  منظور
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تریپ مشکل  / سرویس/

در را   مورد ،برطرف شد

ن قرار آحالت عملیات عادی 

 . دهید

صورت هنگهداری، یا ب

  تریپ درخاطر  هخودکار ب

این حالت قرار داده شده 

 .است

رد در حالت عملیات وم

 عادی خود قرار ندارد

5 Mode Alarm MBP05AA015/ZA01 

 

 

Automatic Action Maintenance Action Operator Action Possible Cause Alarm Description Prio Event TAG 

- 

برق ورودی ولو را چک 

فشار هوای ابزار را  -کنید

ن را برای اآمدار  -چک کنید

- / قطعی چک کنید اتصالی
یا ولو گیر اآچک کنید 

 ؟ مکانیکی کرده است یا نه

 

م الراآ -کنید ییداأتن را اآالرم اآ

ن را از صفحه اآواتچ داگ 

 – ن ریست کنیداآبرنامه 

 علل احتمالی را چک کنید

  فرمان که در موقعیتولو 

خود قرار ندارد. شده  داده

 / یا پریده سوختهفیوز 

MCBمدار  /شده ، سیم شل
م ، ک گیر مکانیکی ولوباز، 

 .شدن فشار هوا

 

 

اشکال در سیستم نمایش 

 وضعیت ولو

 

 

5 

 

Gas Fuel Isolation 

Valve Monitoring 

Fault 

 

 

MBP05AA015/ZE01 

- - 

 

 کنید ییداأتن را اآرم الآال

 سیستم ایمنی را ریست کنید

 کنیدعلل احتمالی را چک 

 .قدیدق نقص در هوای ابزار

اشکال در عملکرد 

Solenoid valve  سولونویید

 ولو

فیدبک موقعیت  اشکال در

 ولو

 استم ولو شکسته است

 

دهد که فیدبک ولو نشان می

ولو در موقعیتی که فرمان 

 قرار ندارد ،داده شده بود

 

 

11 

 

GT START 

ABORT Isolation 

Valve In Wrong 

Position 

 

 

MBP05AA015/ZT01 

- - 

 هر -کنید ییداأتن را اآالرم اآ

 / گاه به علت کار تعمیراتی

تریپ مشکل  / سرویس

در را مورد  ،برطرف شد
قرار  ان حالت عملیات عادی

 . دهید

 صورت دستی و بهببه مورد 

یا نگهداری،  سرویسمنظور 

ه صورت خودکار بهیا ب

این حالت  تریپ در خاطر 
 .استقرار داده شده 

 

مورد در حالت عملیات 

 عادی خود قرار ندارد

 

 

5 

 

 

Mode Alarm 

 

 

MBP05AA030/ZA01 

- 

 

ن را از اآالرم واتچ داگ اآ

ن ریست کنید اآصفحه برنامه 

– 

 علل احتمالی را چک کنید

 کنید ییداأتن را اآالرم اآ-

برق ورودی ولو را چک 

هوای ابزار را   فشار -کنید

برای ن را اآمدار  -چک کنید

- / قطعی چک کنید اتصالی

یا ولو گیر اآچک کنید 

 ؟ مکانیکی کرده است یا نه

فرمان   که در موقعیتولو 

خود قرار ندارد. شده  داده

 / یا پریده فیوز سوخته

MCB ،سیم شل/مدار باز ،

ن ، کم شد گیر مکانیکی ولو

 .فشار هوا

 

 

5 

 

Gas Fuel Blow 

Down Valve 

Monitoring Fault 

 

 

MBP05AA030/ZE01 

 - ن را اکنولج کنیداآالرم اآ -

 .قدیدق نقص در هوای ابزار

اشکال در عملکرد 

Solenoid valve  سولونویید

 ولو

فیدبک موقعیت  اشکال در

 ولو
 استم ولو شکسته است

 

دهد که فیدبک ولو نشان می

ولو در موقعیتی که فرمان 

 قرار ندارد ،داده شده بود

 

 

11 

 

 

Valve In Wrong 

Position 

 

 

MBP05AA030/ZT01 

- - 

 

 کنید ییداأتن را اآالرم اآ

 علل احتمالی را چک کنید

با توجه  -چوک شدن فیلترها

به دستورالعمل فیلترها را 

 -تمیز یا تعمیر کنید

 خرابی در مجموعه اندازه

 گیری فشار

 

 PD   فیلترهای گاز به حد

 الرم رسیده استاآ

 

 

 

5 

 

Gas Fuel Diff 

Pressure High 

Alarm 

 

 

MBP05CP005/XE01 
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- - 

 هر -کنید ییداأتن را اآالرم اآ

 / گاه به علت کار تعمیراتی

تریپ مشکل  / سرویس

در  را مورد ،برطرف شد

قرار ان حالت عملیات عادی 

 .دهید 

 صورت دستی و بههب مورد 

یا نگهداری،  سرویسمنظور 

ه صورت خودکار بهیا ب

این حالت   تریپ درخاطر 

 .قرار داده شده است

 

مورد در حالت عملیات 

 عادی خود قرار ندارد

 

 

5 

 

 

Mode Alarm 

 

 

 

MBP10AA025/ZA01 

 

 

 

 

Automatic Action Maintenance Action Operator Action Possible Cause Alarm Description Prio Event TAG 

- 

برق ورودی ولو را چک 

را فشار هوای ابزار  -کنید

ن را برای ا آ مدار -چک کنید

-- / قطعی چک کنید اتصالی

یا ولو گیر اآچک کنید 

 ؟ مکانیکی کرده است یا نه

 

 -کنید ییداأتن را اآالرم اآ

ن را از اآالرم واتچ داگ اآ

ن ریست اآ برنامهصفحه 

 – -کنید

 علل احتمالی را چک کنید

که فرمان  در موقعیت ولو 

خود قرار ندارد. داده شده 

 / یا پریده فیوز سوخته

MCBمدار  /شده ، سیم شل

م ، ک گیر مکانیکی ولوباز، 

 .شدن فشار هوا

 

 

اشکال در سیستم نمایش 

 وضعیت ولو

 

 

5 

 

 

Gas Fuel SOV 1 

Monitoring Fault 

 

 

MBP10AA025/ZE01 

- - 

 

 کنید ییداأتن را اآالرم اآ

 سیستم ایمنی را ریست کنید

 علل احتمالی را چک کنید

 .قیدق در هوای ابزار نقص

اشکال در عملکرد 

Solenoid valve  سولونویید

 ولو
فیدبک موقعیت  اشکال در

 ولو

 استم ولو شکسته است

 

دهد که فیدبک ولو نشان می

ولو در موقعیتی که فرمان 

 قرار ندارد ،داده شده بود

 

 

11 

 

GT START 

ABORT Gas SOV 

1 In Wrong 
Position 

 

 

MBP10AA025/ZT01 

- 

برق ورودی ولو را چک 

فشار هوای ابزار را  -کنید

ن را برای اآمدار  -چک کنید

- / قطعی چک کنید اتصالی

یا ولو گیر اآچک کنید 

 ؟ مکانیکی کرده است یا نه

 

 -کنید ییداأتن را اآالرم اآ

ن را از اآالرم واتچ داگ اآ

 ریست کنیدان  برنامهصفحه 

-– 

 علل احتمالی را چک کنید

فرمان   که موقعیتدر ولو 

خود قرار ندارد. شده  داده

 / یا پریده فیوز سوخته

MCBمدار  /شده ، سیم شل

م ، ک گیر مکانیکی ولوباز، 

 .شدن فشار هوا

 

 

اشکال در سیستم نمایش 

 وضعیت ولو

 

 

55 

 

Gas Fuel 2 

Monitoring Fault 

 

 

MBP10AA030/ZE01 

- - 

 

 کنید ییداأتن را اآالرم اآ

 را ریست کنیدسیستم ایمنی 

 علل احتمالی را چک کنید

 .قدیدق نقص در هوای ابزار

اشکال در عملکرد 

Solenoid valve  سولونویید

 ولو
فیدبک موقعیت  اشکال در

 ولو

 استم ولو شکسته است

 

دهد که فیدبک ولو نشان می

ولو در موقعیتی که فرمان 

 قرار ندارد ،داده شده بود

 

 

1111 

 

GT START 

ABORT Gas SOV 

2 In Wrong 
Position 

 

 

MBP10AA030/ZT01 

 کنید ییداأتن را اآالرم اآ کنیدپیدا  مشکل را ل مح -

فالتی شدن فیدبک موقعیت 

 ولو

 گیرمکانیکی ولو

 فالتی شدن سروو موتور ولو

 ac مشکل در برق 

 

کنترل عملکرد ناقص یا 

 .کنترل ولونقص موقعیت 
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Main Ctrl Valve 

Check Fail 

 

 

MBP10AA035/ZA01 
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 .کنید ییداأتن را اآالرم اآ محل مشکل را پیدا کنید -

فالتی شدن فیدبک موقعیت 

 ولو

 گیرمکانیکی ولو

 فالتی شدن سروو موتور ولو

 ac مشکل در برق 

 

یا   عملکردناقص کنترل 

 وول الکنترنقص موقعیتی 

 

 

5 

 

Main Ctrl Valve 

Pos Fail 

 

 

MBP10AA035/ZA03 

 

 

صورت  بهتوربین 

 دهد اتوماتیک تریپ می

- 

 کنید ییداأتن را اآالرم اآ

 سیستم ایمنی را ریست کنید

 علل احتمالی را چک کنید

 

 فیدبکاشکال در عملکرد 

 ولو موقعیت

 برنامه اشکال در عملکرد 

moog  لیا کنتر یهدذمنبع تغ 

 سروو موتورکننده 

 

 کنترل موقعیت سیستم 

احتراق کنترل ولوهای 

دهنده این  گاز نشان سوخت

 از ولو خارج است که 

موقعیت شروع مجاز قرار 

 دارد

 

 
 

 

5 

 
 

M Gas Ctrl Valve 

StartPos Fault 

 
 

 

MBP10AA035/ZA11 

 

 

 

 

Automatic Action Maintenance Action Operator Action Possible Cause Alarm Description Prio Event TAG 

 یید شوداأتن اآالرم اآ محل مشکل را پیدا کنید -

فالتی شدن فیدبک موقعیت 
 ولو

 گیرمکانیکی ولو

 فالتی شدن سروو موتور ولو

 ac مشکل در برق 

 

خطای کنترل عملکرد یا 

 خطای پوزیشن کنترل ولو

 
 

11 

 
GT START 

ABORT Main Ctrl 

Valve Check Fail 

 
 

MBP10AA035/ZT01 

صورت هتوربین ب

خودکار متوقف شده 

 .است

- 

 یید شوداأتن اآالرم اآ

 سیستم ایمنی را ریست کنید

 علل احتمالی را چک کنید

 

 فیدبکاشکال در عملکرد 

 ولو موقعیت

 برنامه اشکال در عملکرد 

moog  لیا کنتر منبع تغدیه 

 سروو موتورکننده 

 

 کنترل موقعیت سیستم 

احتراق کنترل ولوهای 

دهنده این  گاز نشان سوخت

ولو خارج از   است که

موقعیت شروع مجاز قرار 

 دارد

 

 

 

 

11 

 

GT START 

ABORT Main 

Start Position 

Fault 

 

 

 

MBP10AA035/ZT02 

صورت هتوربین ب

خودکار متوقف شده 

 .است

- 

 یید شوداأتن اآالرم اآ

 سیستم ایمنی را ریست کنید

 علل احتمالی را چک کنید

 

 فیدبکعملکرد   اشکال در
 ولو موقعیت

 برنامه اشکال در عملکرد 

moog  لیا کنتر منبع تغدیه 

 سروو موتورکننده 

 

 کنترل موقعیت سیستم 

احتراق کنترل ولوهای 
دهنده این  گاز نشان سوخت

ولو خارج از   است که

موقعیت شروع مجاز قرار 

 ددار
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GT START 
ABORT M Gas 

Ctrl Valve 

StartPos Fault 

 

 
 

MBP10AA035/ZT11 

- - 

 یید شوداأتن اآالرم اآ

زمانی که علت: نگهداری، 

 سرویس، تریپ

ن از بی به پایان رسیده باشد/

را به  مورد  ؛،رفته باشد

 

 صورت دستی و بههبمورد 

یا نگهداری،  سرویسمنظور 

ه صورت خودکار بهیا ب

 

 

در حالت عملکردی  مورد

 .نرمال خود قرار ندارد
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Mode Alarm 

 

 

 

MBP10AA205/ZA01 
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اش  حالت عملیاتی عادی

 .بازگردانید

، در این تریپخاطر یک 

 .شده استحالت قرار داده 

- 

برق ورودی ولو را چک 

فشار هوای ابزار را  -کنید

ن را برای اآمدار  -چک کنید

- / قطعی چک کنید اتصالی

یا ولو گیر اآچک کنید 

 ؟ مکانیکی کرده است یا نه

 شودیید اأتن اآالرم اآ

ن را از اآالرم واتچ داگ ا-آ

ریست  ان برنامهصفحه 

 – -کنید

 علل احتمالی را چک کنید

  فرمان که در موقعیتولو 

خود قرار ندارد. شده  داده

 / یا پریده فیوز سوخته

MCBمدار  /شده ، سیم شل

م ، ک گیر مکانیکی ولوباز، 

 .شدن فشار هوا

 

 

اشکال در سیستم نمایش 

 وضعیت ولو

 

 

55 

 

Gas Fuel 

Ventilation Valve 

1 Monitoring Fault 

 

 

MBP10AA205/ZE01 

 

- - 

 یید شوداأتن اآالرم اآ

 سیستم ایمنی را ریست کنید

 علل احتمالی را چک کنید

 .قدیدق نقص در هوای ابزار

اشکال در عملکرد 

Solenoid valve  سولونویید

 ولو

فیدبک موقعیت  اشکال در

 ولو

 استم ولو شکسته است

 

 
دهد که فیدبک ولو نشان می

ولو در موقعیتی که فرمان 

 قرار ندارد ،داده شده بود

 
 

 

 

11 

 
 

GT START 

ABORT Gas Vent 

Valve 1 In Wrong 

Position 

 
 

 

 

MBP10AA205/ZT01 

- - 

 یید شوداأتن اآالرم اآ

زمانی که علت: نگهداری، 

 سرویس، تریپ

ن از بی به پایان رسیده باشد/

را به  مورد  ؛،رفته باشد

اش  حالت عملیاتی عادی

 .بازگردانید

 صورت دستی و بههبمورد 

یا نگهداری،  سرویسمنظور 

ه صورت خودکار بهیا ب

، در این تریپخاطر یک 

 .حالت قرار داده شده است

 

 

در حالت عملکردی  مورد

 .نرمال خود قرار ندارد

 

 

 

55 

 

 

 

Mode Alarm 

 

 

 

MBP10AA230/ZA01 

 

Automatic Action Maintenance Action Operator Action Possible Cause Alarm Description Prio Event TAG 

- 

برق ورودی ولو را چک 
فشار هوای ابزار را  -کنید

ن را برای اآمدار  -چک کنید

-  -/ قطعی چک کنید اتصالی

یا ولو گیر اآچک کنید 

 ؟ مکانیکی کرده است یا نه

  -شودیید اأتن اآالرم اآ

ن را از اآالرم واتچ داگ اآ-

ریست  ان برنامهصفحه 

 – -کنید

 علل احتمالی را چک کنید

که فرمان  در موقعیت ولو 
.  خود قرار نداردداده شده 

یا پریده  فیوز سوخته

/MCBمدار  /شده ، سیم شل

م ، ک گیر مکانیکی ولوباز، 

 .شدن فشار هوا

 

 

اشکال در سیستم نمایش 

 وضعیت ولو

 
 

5 

 
Gas Fuel 

Ventilation Valve 

2 Monitoring Fault 

 
 

MBP10AA230/ZE01 

- - 

 ن را اکنولج کنیداآالرم اآ

 سیستم ایمنی را ریست کنید

 علل احتمالی را چک کنید

 .قیدق نقص در هوای ابزار

اشکال در عملکرد 

Solenoid valve  سولونویید

 ولو

فیدبک موقعیت  اشکال در

 ولو

 استم ولو شکسته است

 

دهد که فیدبک ولو نشان می

ولو در موقعیتی که فرمان 

 قرار ندارد ،داده شده بود

 

 

11 

 

GT START 

ABORT Gas Vent 

Valve 2 In Wrong 

Position 

 

 

MBP10AA230/ZT01 

- - 

 ن را اکنولج کنیداآالرم اآ
 علل احتمالی را چک کنید

وسیله ونت گاز هتوان ب)می

 ( را کنترل کرد فشار

می زیاد فشار سوخت گاز 

 استباشد

فشار گاز خارج از طیف 

 .عملیاتی نرمال خود است

 فشار خیلی کم است

 
5 

 
Gas Fuel Pressure 

HighHigh Alarm 

 
MBP10CP015/XE01 

 بسته به سطح و در

که سیستم  صورتی
- 

 کنید ییداأتن را اآالرم اآ

 علل احتمالی را چک کنید

 .فیلتر مسدود شده

 ولو دستی باز نشده است
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سوخت جایگزینی 

 / / الرماآموجود باشد: 

یا تغییر سوخت  تریپ

 .شود اجرا می

ولوهای اشکال در عملکرد 

 کنترل -هوا

مجموعه اشکال در عملکرد 

 ردقیقاابز

کم فشار سوخت گاز خارجی 

 است

فشار گاز خارج از طیف 

 .عملیاتی نرمال خود است

11 GT START 

ABORT LL Gas 

Fuel Pressure 

MBP10CP015/ZT01 

بسته به سطح و 

که سیستم درصورتی

سوخت جایگزینی 

آالرم/ موجود باشد: 

یا تغییر سوخت  تریپ

بسته به شوداجرا می

که  صورتی سطح و در

سیستم سوخت جایگزینی 

/  الرماموجود باشد: 

یا تغییر سوخت  تریپ/

 .شود اجرا می

- 

 کنید ییداأتن را اآالرم اآ

 علل احتمالی را چک کنید

 .فیلتر مسدود شده

 ولو دستی باز نشده است

ولوهای اشکال در عملکرد 

 کنترل -هوا

مجموعه اشکال در عملکرد 

 دقیق راابز

کم فشار سوخت گاز خارجی 
 است

 

 

 

 

فشار گاز خارج از طیف 

 .عملیاتی نرمال خود است

 / گاز کم شده است  فشار

 ثانیه 03تریپ بعد از 

 

 
 

 

 

 

1114 

 

 
 

 

GT 

UNLOADED30  

Low Gas Fuel 

Pressure 

 

 
 

 

 

 

MBP10CP015/ZT02 

- 
 ن:یییئدرجه حرارت پا

 درجه حرارت باال:

 کنید ییداأتن را اآالرم اآ

 : علل احتمالی را چک کنید

کننده گاز  میناأتماس با ت

ت جهت کنترل درجه حرار
 گاز

ر امجموعه ابزاشکال در 

 دقیق

 

درجه حرارت گاز به سطح 

 .رسیده است الرماآ

 

5 
Gas Fuel 

Temperature High 

Alarm 

 

MBP10CT005/XE01 

 

Automatic Action Maintenance Action Operator Action Possible Cause Alarm Description Prio Event TAG 

- 

 

 ین:ئیدرجه حرارت پا

 

 یید شوداأن تاآالرم اآ

 چک  شود علل احتمالی

ده کنن میناأتبا گرفتن تماس 

گاز جهت تنظیم درجه 

 .حرارت

مجموعه اشکال در عملکرد 

 گیری دمای گاز سیستم اندازه

 

درجه حرارت گاز به سطح 

رسیده  ایای دهنده هشدار

 .است

 

5 
Gas Fuel 

Temperature Low 

Alarm 

 

MBP10CT005/XE01 

- 

 

 ین:یدرجه حرارت پا

 پائین:درجه حرارت 

 

 یید شوداأن تاآالرم اآ

 چک  شود علل احتمالی

ده کنن میناأتبا گرفتن تماس 

گاز جهت تنظیم درجه 

 .حرارت

اشکال در عملکرد مجموعه 

 گاز یدما یریگ اندازه ستمیس

درجه حرارت گاز به سطح 

 .ای رسیده است دهنده هشدار

 

55 

GT 

STARTBLOCK 

Low Gas Fuel 

Temperature 

 

MBP10CT005/ZA01 

- 

 
 ین:یدرجه حرارت پا

 درجه حرارت پائین:

 

 یید شوداأن تاآالرم اآ
 شود چک  علل احتمالی

ده کنن میناأتبا  گرفتن تماس

گاز جهت تنظیم درجه 

 .حرارت

اشکال در عملکرد مجموعه 

 گاز یدما یریگ اندازه ستمیس

درجه حرارت گاز به سطح 
-ای رسیده است دهنده هشدار

. 

ل ییئتغییر سوخت به گازو

 شروع شده است

 
55 

Low Gas Fuel 

Temperature (fuel 

change initiated) 

 
MBP10CT005/ZA02 

- 

 

 ین:یدرجه حرارت پا

 درجه حرارت پائین:

 

 یید شوداأن تاآالرم اآ

 چک  شود علل احتمالی

عملکرد مجموعه اشکال در 

 گاز یدما یریگ اندازه ستمیس

درجه حرارت گاز به سطح 

ای رسیده  دهندهر رهشدا

 .-است

 ثانیه 03تریپ بعد از 

 

14 

GT 

UNLOADED30 

LL Gas Fuel 

Temperature 

 

MBP10CT005/ZT01 
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ده کنن میناأتبا  گرفتن تماس

گاز جهت تنظیم درجه 

 .حرارت

- - 

 یید شوداأن تاآالرم اآ

زمانی که علت: نگهداری، 

  سرویس، تریپ

 از بین به پایان رسیده باشد/

را به  مورد  ؛،رفته باشد
اش  حالت عملیاتی عادی

 .بازگردانید

 صورت دستی و بههبمورد 

یا نگهداری،  سرویسمنظور 

ه صورت خودکار بهیا ب

، در این تریپخاطر یک 

 .حالت قرار داده شده است

 

در حالت عملکردی  مورد

قرار  (auto) نرمال خود

 .ندارد

 

 

 

55 

 

 

Gas Fuel FG Mode 

 

 

MBP10EA901/ZE01 

- 
 یبرارا  گرید یها الرماآ

 .دیچک کن یعلل احتمال افتنی

 یید شوداأن تاآالرم اآ

های دیگر برای یافتن  الرماآ

 .علل احتمالی چک کنید

- 
مورد در حالتی که فرمان 

 قرار ندارد ،داده شده

 

5 

 

Gas Fuel Position 

Fault 

 

MBP10EA901/ZE01 

- - 

 یید شوداأن تاآالرم اآ

 علل احتمالی را چک کنید

 در هوای ابزار کاهش فشار

 .قیدق

اشکال در عملکرد 

Solenoid valve  سولونویید

 ولو

فیدبک موقعیت  اشکال در

 ولو

 استم ولو شکسته است

خرابی در مجموعه هوای 

 ابزار دقیق

 

 

 

شات shut of valveیکی از 

سوخت گاز یا های اف ولو

 .نشتی دارد ولو ونت 
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Leakaging Check 

Valve 

 

 

 

 

MBP10FP905/ZA01 

 

Automatic Action Maintenance Action Operator Action Possible Cause Alarm Description Prio Event TAG 

- - 

 یید شوداأن تاآالرم اآ

 علل احتمالی را چک کنید

 هوای ابزار کاهش فشار
 .قیدق

اشکال در عملکرد 

valveSolenoid   سولونویید

 ولو

فیدبک موقعیت  اشکال در

 ولو

 استم ولو شکسته است

خرابی در مجموعه هوای 

 ابزار دقیق

 

 
 

های shut of valveیکی از 

سوخت گاز شات اف ولوهای 

 .نشتی دارد ولو ونت یا 

 
 

 

 

5 

 
 

 

 

Leakaging 

SOV/Vent-Valve 

 
 

 

 

MBP10FP905/ZA02 

- - 

 آالرم آن تأیید شود

احتمالی را چک علل 

 االرم ان تایید شودکنید

 علل احتمالی را چک کنید

های shut of valveیکی از 

سوخت گاز شات اف ولوهای 
 .نشتی دارد ولو ونت یا 

های shut of valveیکی از 

سوخت گاز شات اف ولوهای 

 .نشتی دارد ولو ونت یا 

 

1111 

GT START 

ABORT Gas 

Leakage Test1 

Failed 

 

MBP10FP905/ZT01 

 هوای ابزار کاهش فشار آالرم آن تأیید شود - -

 .قیدق

های shut of valveیکی از 

سوخت گاز شات اف ولوهای 

 .نشتی دارد ولو ونت یا 
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علل احتمالی را چک 

 االرم ان تایید شودکنید

 علل احتمالی را چک کنید

اشکال در عملکرد 

Solenoid valve  سولونویید

 ولو

فیدبک موقعیت  اشکال در

 ولو

 استم ولو شکسته است

خرابی در مجموعه هوای 
 ابزار دقیق

11 GT START 

ABORT Gas 

Leakage Test2 

Failed 

MBP10FP905/ZT02 

 یید شوداأن تاآالرم اآ مشکلتعیین موقعیت  -

فالتی شدن فیدبک موقعیت 

 ولو

 گیرمکانیکی ولو

 فالتی شدن سروو موتور ولو
 ac مشکل در برق 

 

خطای کنترل عملکرد یا 

 خطای پوزیشن کنترل ولو

 

 

55 

 

 

Pilot Ctrl Vlv 

Check Fail 

 

 

MBP20AA005/ZA01 

 مشکلتعیین موقعیت  -
االرم ان آالرم آن تأیید شود
 تایید شود

فالتی شدن فیدبک موقعیت 

 ولو

 گیرمکانیکی ولو
 فالتی شدن سروو موتور ولو

 ac مشکل در برق 

 

خطای کنترل عملکرد یا 

 خطای پوزیشن کنترل ولو

 

 

55 

 

 

Pilot Ctrl Vlv Pos 
Fail 

 

 

MBP20AA005/ZA03 

 

 

 

 

 

 

Automatic Action Maintenance Action Operator Action Possible Cause Alarm Description Prio Event TAG 

طور خودکار هتوربین ب

 .متوقف شده است
- 

 شودیید اأن تاآالرم اآ
 سیستم ایمنی را ریست کنید

 علل احتمالی را چک کنید

 فیدبکاشکال در عملکرد 

 ولو موقعیت
 برنامه اشکال در عملکرد 

moog  ل یا کنتر یهدذمنبع تغ

 سروو موتورکننده 

 

 کنترل موقعیت سیستم 

احتراق کنترل ولوهای 

دهنده این  گاز نشان سوخت
ولو خارج از   است که

موقعیت شروع مجاز قرار 

 دارد

 

 

 

 
5 

 

 

 
P Gas Ctrl Valve 

StartPos Fault 

 

 

 
MBP20AA005/ZA11 

 مشگلتعیین موقعیت  -
االرم ان آالرم آن تأیید شود

 تایید شود

فالتی شدن فیدبک موقعیت 

 ولو

 گیرمکانیکی ولو

 فالتی شدن سروو موتور ولو

 ac مشکل در برق 

 

عملکرد یا خطای کنترل 

 خطای پوزیشن کنترل ولو

 

 

11 

 

GT START 

ABORT Pilot Ctrl 

Valve Check Fail 

 

 

MBP20AA005/ZT01 

 مشکلتعیین موقعیت  -
االرم ان آالرم آن تأیید شود

 تایید شود

فالتی شدن فیدبک موقعیت 

 ولو

 گیرمکانیکی ولو

 

 

 

1111 

GT START 

ABORT Pilot 

 

 

MBP20AA005/ZT02 
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 فالتی شدن سروو موتور ولو

 ac مشکل در برق 

عملکرد یا خطای کنترل 

 خطای پوزیشن کنترل ولو

Start Position 

Fault 

طور خودکار هتوربین ب

 .متوقف شده است
- 

 آالرم آن تأیید شود

 سیستم ایمنی را ریست کنید

علل احتمالی را چک 

 االرم ان تایید شودکنید

 سیستم ایمنی را ریست کنی
 احتمالی را چک کنیدعلل 

 فیدبکاشکال در عملکرد 

 ولو موقعیت

 برنامه اشکال در عملکرد 

moog  یا کنترل منبع تغدیه 

 سروو موتورکننده 
 

 کنترل موقعیت سیستم 

احتراق کنترل ولوهای 

دهنده این  گاز نشان سوخت

ولو خارج از  است که 

موقعیت شروع مجاز قرار 
 دارد

 

 

 

 

1111 

 

 

GT START 

ABORT P Gas 

Ctrl Valve 
StartPos Fault 

 

 

 

MBP20AA005/ZT11 

- - 

 یید شوداأن تاآالرم اآ

زمانی که علت: نگهداری، 

 سرویس، تریپ

 از بین به پایان رسیده باشد/

را به   مورد ؛،رفته باشد

اش  حالت عملیاتی عادی

 .بازگردانید

 صورت دستی و بههبمورد 

یا نگهداری،  سرویسمنظور 

ه صورت خودکار بهیا ب

، در این تریپخاطر یک 

 .حالت قرار داده شده است

 

در حالت عملکردی  مورد 

قرار  (auto) نرمال خود

 .ندارد

 

 

 

55 

 

 

 

Mode Alarm 

 

 

 

MBQ10AA060/ZA01 

- 

برق ورودی ولو را چک 

فشار هوای ابزار را  -کنید

ن را ا آ مدار -چک کنید

قطعی چک /  برای اتصالی
 یا ولو گیراآچک کنید - کنید

 ؟ مکانیکی کرده است یا نه

 -کنید ییداأتن را اآالرم اآ

ن را از اآالرم واتچ داگ اآ

 ن ریست کنیداآ برنامهصفحه 

– 
 علل احتمالی را چک کنید

که فرمان   یدر موقعیتولو 

 .-قرار ندارد خود ،داده شده

 / یا پریده فیوز سوخته

MCBمدار  /شده ، سیم شل
م ، ک گیر مکانیکی ولوباز، 

 .شدن فشار هوا

 

اشکال در سیستم نمایش 

 وضعیت ولو

 

 

55 

 

Propan Ignition 

SOV1 Monitoring 

Fault 

 

 

MBQ10AA060/ZE01 

 

- - 

 آالرم آن تأیید شود

زمانی که علت: نگهداری، 

 سرویس، تریپ

 از بین به پایان رسیده باشد/

را به حالت  ، موردرفته باشد

اش عملیاتی عادی

 االرم ان تایید شودبازگردانید

زمانی که علت: نگهداری، 

 سرویس، تریپ

به پایان رسیده باشد/از بین 

را به حالت  مورد  رفته باشد؛
عملیاتی عادی اش 

 بازگردانید.

 صورت دستی و بههبمورد 

یا نگهداری،  سرویسمنظور 

ه صورت خودکار بهیا ب

، در این تریپخاطر یک 

 .حالت قرار داده شده است

 

 

در حالت عملکردی  مورد 

قرار  (auto) نرمال خود

 .ندارد

 

 

 

55 

 

 

 

Mode Alarm 

 

 

 

MBQ10AA065/ZA01 

 

Automatic 

Action 
Maintenance Action Operator Action Possible Cause Alarm Description Prio Event TAG 

- 

-برق ورودی ولو را چک کنید
-فشار هوای ابزار را چک کنید

/ قطعی  ن را برای اتصالیاآمدار 

 یا ولو گیراآچک کنید  - چک کنید

 ؟ مکانیکی کرده است یا نه

 آالرم -آالرم آن را تأیید کنید
واتچ داگ آن را از صفحه 

 آن ریست کنید برنامه

علل احتمالی را چک 

-کنید تاییداالرم ان را کنید

االرم واتچ داگ ان را از 

که فرمان  در موقعیت ولو 
 .-خود قرار نداردداده شده 

 / یا پریده فیوز سوخته

MCBمدار  /شده ، سیم شل

 ، کم گیر مکانیکی ولوباز، 

 .شدن فشار هوا

 
 

اشکال در سیستم نمایش 

 وضعیت ولو
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Propan Ignition 

SOV2 Monitoring 

Fault 
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ان ریست کنید  برنامهصفحه 

– 

 علل احتمالی را چک کنید

- - 

 آالرم آن تأیید شود

زمانی که علت: نگهداری، 

 سرویس، تریپ

ن از بی به پایان رسیده باشد/

را به حالت  ، موردرفته باشد
اش عملیاتی عادی

 االرم ان تایید شودبازگردانید

زمانی که علت: نگهداری، 

 سرویس، تریپ

پایان رسیده باشد/از بین به 

را به  مورد  رفته باشد؛

حالت عملیاتی عادی اش 

 بازگردانید.

 صورت دستی و بههبمورد 

یا نگهداری،  سرویسمنظور 

ه صورت خودکار بهیا ب

، در این تریپخاطر یک 

 .حالت قرار داده شده است

 

 

در حالت عملکردی  مورد 

قرار  (auto) نرمال خود

 .ندارد

 

 

 

5 

 

 

 

Mode Alarm 

 

 

 

MBQ10AA215/ZA01 

- 

-برق ورودی ولو را چک کنید

-فشار هوای ابزار را چک کنید

/ قطعی  ن را برای اتصالیاآمدار 

 یا ولو گیراآچک کنید  - چک کنید

 ؟ مکانیکی کرده است یا نه

 آالرم -آالرم آن را تأیید کنید

واتچ داگ آن را از صفحه 

 آن ریست کنید برنامه

را چک  علل احتمالی

-االرم ان را اکنولج کنیدکنید

االرم واتچ داگ ان را از 

ان ریست کنید  برنامهصفحه 

– 

 علل احتمالی را چک کنید

که فرمان  در موقعیت ولو 

 .-خود قرار نداردداده شده 

 / یا پریده فیوز سوخته

MCBمدار  /شده ، سیم شل

 ، کم گیر مکانیکی ولوباز، 

 .شدن فشار هوا

 

 

سیستم نمایش اشکال در 

 وضعیت ولو
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Propan Ignition 

Vent Valve 

Monitoring Fault 

 

 

 

MBQ10AA215/ZE01 

 

- 

پروپان را  مخزندر صورت لزوم 

 .تعویض کنید

 یید شوداأن تاآالرم اآ

 مخزنکنترل کنید که آیا 

پروپان باید قبل از شروع 

 ؟.بعدی تعویض شود یا خیر

شروع برای  03بیش از 

پروپان وجود استارت با 

 .داشته است

 

ت استاریا تعداد بیشتری  03

 یل با پروپانیئسوخت گازو

 

55 

 

20 Or More Starts 

On Propane 

 

MBQ10BB905/ZA01 

 

- - 

 آالرم آن تأیید شود
زمانی که علت: نگهداری، 

 سرویس، تریپ

ن از بی به پایان رسیده باشد/

را به حالت  ، موردرفته باشد

اش عملیاتی عادی

 االرم ان تایید شودبازگردانید

زمانی که علت: نگهداری، 

 سرویس، تریپ

به پایان رسیده باشد/از بین 

را به  مورد  رفته باشد؛

حالت عملیاتی عادی اش 

 بازگردانید.

 صورت دستی و بههبمورد 

یا نگهداری،  سرویسمنظور 

ه صورت خودکار بهیا ب

، در این تریپخاطر یک 

 .حالت قرار داده شده است

 

 

در حالت عملکردی  مورد 

قرار  (auto) نرمال خود

 .ندارد
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Mode Alarm 
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- 

-برق ورودی ولو را چک کنید

-فشار هوای ابزار را چک کنید

/ قطعی  ن را برای اتصالیاآمدار 

 یا ولو گیراآچک کنید  - چک کنید

 ؟ است یا نهمکانیکی کرده 

 آالرم -آالرم آن را تأیید کنید

واتچ داگ آن را از صفحه 

 آن ریست کنید برنامه

علل احتمالی را چک 

-کنید تاییداالرم ان را کنید

االرم واتچ داگ ان را از 

ان ریست کنید  برنامهصفحه 

– 

 علل احتمالی را چک کنید

که فرمان   یدر موقعیتولو 

 قرار ندارد دخو ،داده شده

 / یا پریده فیوز سوخته. 

MCBمدار  /شده ، سیم شل

 ، کم گیر مکانیکی ولوباز، 

 .شدن فشار هوا

 

اشکال در سیستم نمایش 

 وضعیت ولو

 

5 

Ignition Gas SOV 

1 Monitoring 

Fault 

 

MBQ20AA005/ZE01 

- - 

 آالرم آن تأیید شود

زمانی که علت: نگهداری، 

 سرویس، تریپ

ن بیاز  به پایان رسیده باشد/

را به حالت  ، موردرفته باشد

اش عملیاتی عادی

 االرم ان تایید شودبازگردانید
زمانی که علت: نگهداری، 

 سرویس، تریپ

به پایان رسیده باشد/از بین 

را به  مورد  رفته باشد؛

حالت عملیاتی عادی اش 

 بازگردانید.

 صورت دستی و بههبمورد 

یا نگهداری،  سرویسمنظور 

ه خودکار بصورت هیا ب

، در این تریپخاطر یک 

 .حالت قرار داده شده است

 

 

در حالت عملکردی  مورد 

قرار  (auto) نرمال خود

 .ندارد

 

 

 

55 

 

 

 

Mode Alarm 

 

 

 

MBQ20AA015/ZA01 

 

Automatic 

Action 
Maintenance Action Operator Action Possible Cause Alarm Description Prio Event TAG 

- 

-برق ورودی ولو را چک کنید

-فشار هوای ابزار را چک کنید

/  ن را برای اتصالیاآمدار 

چک کنید  - قطعی چک کنید

یا ولو گیر مکانیکی کرده اآ

 ؟ است یا نه

 آالرم واتچ -آالرم آن را تأیید کنید

آن  برنامهداگ آن را از صفحه 

 ریست کنید

 علل احتمالی را چک کنید

االرم -االرم ان را اکنولج کنید

واتچ داگ ان را از صفحه 

 –ان ریست کنید  برنامه

 علل احتمالی را چک کنید

داده  که فرمان  یدر موقعیتولو 

قرار ندارد. فیوز  خود ،شده

، سیم MCB / یا پریده سوخته

گیر مکانیکی مدار باز،  /شده شل

 .، کم شدن فشار هوا ولو

 

اشکال در سیستم نمایش 

 وضعیت ولو

 

 

5 

 

Pilot Ign SOV 

Burn6 Monitoring 

Fault 

 

 

MBQ20AA015/ZE01 

- - 

 آالرم آن تأیید شود

زمانی که علت: نگهداری، 
 سرویس، تریپ

ته از بین رف به پایان رسیده باشد/

را به حالت عملیاتی  ، موردباشد

 اش بازگردانیدعادی

 االرم ان تایید شود

زمانی که علت: نگهداری، 

 سرویس، تریپ

 صورت دستی و بههبمورد 

یا نگهداری، یا  سرویسمنظور 

خاطر یک ه صورت خودکار بهب

، در این حالت قرار داده تریپ

 .شده است

 

در حالت عملکردی  مورد 

قرار  (auto) نرمال خود

 .ندارد
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Mode Alarm 
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به پایان رسیده باشد/از بین رفته 

را به حالت عملیاتی  مورد  باشد؛

 عادی اش بازگردانید.

- 

-برق ورودی ولو را چک کنید

-فشار هوای ابزار را چک کنید

مدار آن را برای اتصالی/ 

چک کنید آیا  -قطعی چک کنید

ولو گیر مکانیکی کرده است یا 
برق ورودی ولو را چک نه؟

فشار هوای ابزار را چک -کنید

اتصالی / مدار ان را برای -کنید

چک کنید ایا -قطعی چک کنید 

ولو گیر مکانیکی کرده است یا 

 نه ؟

 آالرم واتچ -آالرم آن را تأیید کنید

آن  برنامهداگ آن را از صفحه 

 ریست کنید

 علل احتمالی را چک کنید
االرم واتچ -تایید شوداالرم ان 

ان  برنامهداگ ان را از صفحه 

 –ریست کنید 

 علل احتمالی را چک کنید

داده  که فرمان  یدر موقعیتولو 

قرار ندارد. فیوز  خود ،شده

، سیم MCB / یا پریده سوخته

گیر مکانیکی مدار باز،  /شده شل

 .، کم شدن فشار هوا ولو

اشکال در سیستم نمایش 

 وضعیت ولو

 

 

55 

 

P Burn6 Manifold 

SOV Monitoring 

Fault 

 

 

MBQ20AA020/ZE01 

 

- - 

 آالرم آن تأیید شود

زمانی که علت: نگهداری، 

 سرویس، تریپ

ته از بین رف به پایان رسیده باشد/

را به حالت عملیاتی  ، موردباشد

 اش بازگردانیدعادی

 االرم ان تایید شود
زمانی که علت: نگهداری، 

 سرویس، تریپ

به پایان رسیده باشد/از بین رفته 

را به حالت عملیاتی  مورد  باشد؛

 عادی اش بازگردانید.

 صورت دستی و بههبمورد 

یا نگهداری، یا  سرویسمنظور 

خاطر یک ه صورت خودکار بهب
، در این حالت قرار داده تریپ

 .شده است

در حالت عملکردی  مورد 

قرار  (auto) نرمال خود

 .ندارد

 

 

55 

 

 

Mode Alarm 

 

 

MBQ20AA025/ZA01 

 

- 

-برق ورودی ولو را چک کنید

-کنیدفشار هوای ابزار را چک 

مدار آن را برای اتصالی/ 

چک کنید آیا  -قطعی چک کنید

ولو گیر مکانیکی کرده است یا 

برق ورودی ولو را چک نه؟

فشار هوای ابزار را چک -کنید
مدار ان را برای اتصالی / -کنید

چک کنید ایا -قطعی چک کنید 

ولو گیر مکانیکی کرده است یا 

 نه ؟

 آالرم واتچ -آالرم آن را تأیید کنید

آن  برنامهداگ آن را از صفحه 

 ریست کنید

 علل احتمالی را چک کنید

 تایید شوداالرم ان 
االرم واتچ داگ ان را از صفحه -

 –ان ریست کنید  برنامه

 علل احتمالی را چک کنید

داده  که فرمان  یدر موقعیتولو 

قرار ندارد. فیوز  خود ،شده

، سیم MCB / یا پریده سوخته

گیر مکانیکی مدار باز،  /شده شل
 .، کم شدن فشار هوا ولو

اشکال در سیستم نمایش 

 وضعیت ولو
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Main Ign SOV 

Burn6 Monitoring 

Fault 

 

 

MBQ20AA025/ZE01 

 

- - 

 آالرم آن تأیید شود

زمانی که علت: نگهداری، 

 سرویس، تریپ

فته راز بین  به پایان رسیده باشد/

را به حالت عملیاتی  ، موردباشد

 اش بازگردانیدعادی

 االرم ان تایید شود

زمانی که علت: نگهداری، 
 سرویس، تریپ

-صورت دستی و بههبمورد 

یا نگهداری، یا  سرویسمنظور 

خاطر یک ه بصورت خودکار هب

، در این حالت قرار داده تریپ

بصورت دستی و به مورد شده است

یا نگهداری، یا  سرویسمنظور 

بصورت خودکار بخاطر یک 

در حالت عملکردی  مورد 

قرار  (auto) نرمال خود

 .ندارد
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Mode Alarm 
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به پایان رسیده باشد/از بین رفته 

را به حالت عملیاتی  مورد  باشد؛

 عادی اش بازگردانید.

، در این حالت قرار داده تریپ

 شده است.

- 

-ولو را چک کنیدبرق ورودی 

-فشار هوای ابزار را چک کنید

مدار آن را برای اتصالی/ 

چک کنید آیا  -قطعی چک کنید

ولو گیر مکانیکی کرده است یا 
برق ورودی ولو را چک نه؟

فشار هوای ابزار را چک -کنید

مدار ان را برای اتصالی / -کنید

چک کنید ایا -قطعی چک کنید 

ولو گیر مکانیکی کرده است یا 

 ؟ نه

 آالرم واتچ -آالرم آن را تأیید کنید

آن  برنامهداگ آن را از صفحه 

 ریست کنید

 علل احتمالی را چک کنید

 تایید شوداالرم ان را 

االرم واتچ داگ ان را از صفحه -

 –ان ریست کنید  برنامه

 علل احتمالی را چک کنید

که فرمان داده  یدر موقعیتولو 

ا ی فیوز سوخته -قرار ندارد شده،

 /شده ، سیم شلMCB /پریده

 ، کمگیر مکانیکی ولومدار باز، 

 شدن فشار هوا

که فرمان  داده در موقعیت ولو 

 خود قرار ندارد. فیوز سوختهشده 

 ، سیم شلMCB/یا پریده 

گیر مکانیکی ولو /مدار باز، شده

 ، کم شدن فشار هوا.

اشکال در سیستم نمایش 

 وضعیت ولو

 

 

55 

 

M Burn6 

Manifold SOV 

Monitoring Fault 

 

 

MBQ20AA030/ZE01 

 

 

Automatic Action Maintenance Action Operator Action Possible Cause Alarm Description Prio Event TAG 

- - 

 آالرم آن تأیید شود

زمانی که علت: نگهداری، 

 سرویس، تریپ

ن از بی به پایان رسیده باشد/
را به حالت  ، موردرفته باشد

 اش بازگردانیدعملیاتی عادی

 االرم ان تایید شود

زمانی که علت: نگهداری، 

 سرویس، تریپ

به پایان رسیده باشد/از بین 

را به  مورد  رفته باشد؛

حالت عملیاتی عادی اش 

 بازگردانید.

-صورت دستی و بههبمورد 

یا نگهداری،  سرویسمنظور 

ه صورت خودکار بهیا ب

، در این تریپخاطر یک 

 حالت قرار داده شده است
بصورت دستی و به مورد 

یا نگهداری،  سرویسمنظور 

یا بصورت خودکار بخاطر 

، در این حالت قرار تریپیک 

 داده شده است.

در حالت عملکردی  مورد 

قرار  (auto) نرمال خود

 .ندارد

 

 

 

5 

 

 

 

Mode Alarm 

 

 

 

MBQ20AA210/ZA01 

- 

برق ورودی ولو را چک 

فشار هوای ابزار را -کنید

مدار آن را برای -چک کنید

 -اتصالی/ قطعی چک کنید
چک کنید آیا ولو گیر 

مکانیکی کرده است یا 

برق ورودی ولو را چک نه؟

فشار هوای ابزار را -کنید

مدار ان را برای -چک کنید

-اتصالی / قطعی چک کنید 

چک کنید ایا ولو گیر 

 مکانیکی کرده است یا نه ؟

 آالرم -آالرم آن را تأیید کنید

واتچ داگ آن را از صفحه 

 آن ریست کنید برنامه

 علل احتمالی را چک کنید

 االرم ان را تایید شود

االرم واتچ داگ ان را از -
ان ریست کنید  برنامهصفحه 

– 

 علل احتمالی را چک کنید

که فرمان  یدر موقعیتولو 

فیوز  -قرار ندارد داده شده،

، سیم MCB /یا پریده سوخته

گیر مدار باز،  /شده شل
، کم شدن فشار مکانیکی ولو

 هوا

که فرمان  در موقعیت ولو 

خود قرار ندارد. داده شده 

یا پریده  فیوز سوخته

/MCBمدار شده ، سیم شل/

 ، کمگیر مکانیکی ولو باز، 

 شدن فشار هوا.

اشکال در سیستم نمایش 

 وضعیت ولو
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Ignition Vent 

Valve Monitoring 

Fault 

 

 

MBQ20AA210/ZE01 

- - 

 آالرم آن تأیید شود

زمانی که علت: نگهداری، 

 سرویس، تریپ

-صورت دستی و بههبمورد 

یا نگهداری،  سرویسمنظور 

ه صورت خودکار بهیا ب

در حالت عملکردی  مورد 

قرار  (auto) نرمال خود

 .ندارد
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Mode Alarm 
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ن از بی به پایان رسیده باشد/

را به حالت  ، موردرفته باشد

 اش بازگردانیدعملیاتی عادی

 االرم ان تایید شود

زمانی که علت: نگهداری، 

 سرویس، تریپ

باشد/از بین به پایان رسیده 
را به  مورد  رفته باشد؛

حالت عملیاتی عادی اش 

 بازگردانید.

، در این تریپخاطر یک 

 حالت قرار داده شده است
بصورت دستی و به مورد 

یا نگهداری،  سرویسمنظور 

یا بصورت خودکار بخاطر 

در این حالت قرار ، تریپیک 

 داده شده است.

 

- 

برق ورودی ولو را چک 

فشار هوای ابزار را -کنید

مدار آن را برای -چک کنید

 -اتصالی/ قطعی چک کنید

چک کنید آیا ولو گیر 

مکانیکی کرده است یا 

برق ورودی ولو را چک نه؟

فشار هوای ابزار را -کنید

مدار ان را برای -چک کنید

-اتصالی / قطعی چک کنید 
چک کنید ایا ولو گیر 

 مکانیکی کرده است یا نه ؟

 آالرم -آالرم آن را تأیید کنید

واتچ داگ آن را از صفحه 

 آن ریست کنید برنامه

 علل احتمالی را چک کنید

 االرم ان را تایید شود

االرم واتچ داگ ان را از -

ان ریست کنید  برنامهصفحه 

– 

 علل احتمالی را چک کنید

که فرمان  یدر موقعیتولو 

فیوز  -قرار ندارد داده شده،

، سیم MCB /یا پریده سوخته

گیر مدار باز،  /شده شل

، کم شدن فشار مکانیکی ولو

 هوا

که فرمان  در موقعیت ولو 

خود قرار ندارد. داده شده 

یا پریده  سوخته فیوز

/MCBمدار شده ، سیم شل/
 ، کمگیر مکانیکی ولو باز، 

 شدن فشار هوا.

اشکال در سیستم نمایش 

 وضعیت ولو
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Bleed Valve 1 

Monitoring Fault 

 

 

 

MBT10AA005/ZE01 

- - 

 یید شوداأن تاآالرم اآ

 سیستم ایمنی را ریست کنید

 علل احتمالی را چک کنید

 ابزارنقص در هوای 

 .-قیدق

اشکال در عملکرد 
 Solenoidولو  دییسولونو

valve 
فیدبک موقعیت  اشکال در

 ولو

 استم ولو شکسته است

دهد که فیدبک ولو نشان می

ولو در موقعیتی که فرمان 

 قرار ندارد ،داده شده بود
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GT START 

ABORT BV1 Not 

Open 

 

 

MBT10AA005/ZT01 

 

- - 

 آالرم آن تأیید شود

 سیستم ایمنی را ریست کنید

علل احتمالی را چک 

 االرم ان تایید شودکنید

 سیستم ایمنی را ریست کنید

 علل احتمالی را چک کنید

 .دقیق نقص در هوای ابزار
اشکال در عملکرد 

Solenoid valve  سولونویید

 ولو
فیدبک موقعیت  اشکال در

 ولو

 استم ولو شکسته است

دهد که فیدبک ولو نشان می

در موقعیتی که فرمان  ولو

 قرار ندارد ،داده شده بود
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BV2 Pos Fault 

 

 

 

MBT10AA010/ZA01 

 

- - 

 آالرم آن تأیید شود

 سیستم ایمنی را ریست کنید

علل احتمالی را چک 

 االرم ان تایید شودکنید

 .دقیق نقص در هوای ابزار
اشکال در عملکرد 

Solenoid valve  سولونویید

 ولو

فیدبک موقعیت  اشکال در
 ولو

دهد که فیدبک ولو نشان می

ولو در موقعیتی که فرمان 

 قرار ندارد ،داده شده بود
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GT START 

ABORT BV2 Not 

Open 
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 سیستم ایمنی را ریست کنید

 علل احتمالی را چک کنید

 استم ولو شکسته است

 

Automatic Action Maintenance Action Operator Action Possible Cause Alarm Description Prio Event TAG 

- 

کلید مینیاتوری مربوط به 

چک   igv الکتروموتور

 -شود

رله اضافه بار الکتروموتور 

igv  چک شود- 

به    کابل برق ورودی

چک    igv الکتروموتور

 – شود

افزار ترانسدیوسر  نرم

 – چک شود   igv موقعیت

کابل مربوط به ترانسدیوسر 

 - مربوطه چک شود

 یید شوداأن تاآالرم اآ

توربین را از سرویس خارج 

 کنید

- 

اختالف یک خطای کنترل )ا

و مقدار  ست بین مقدار 

شده( موقعیت  گیری اندازه

 های متحرک ورودی پره

IGV 
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GT 

STARTBLOCK 

IGV Pos Fault 
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- 

ه تجهیزات مربوط به جاب

جایی محوری چک شود 

 ( )کارت و ترانسدیوسر

 

داکیومنت مربوط به مشاهده 

 جایی محوریه جاب

 آالرم آن تأیید شود

 االرم ان تایید شود

ترند مربوط به وایبریشن 

 مربوطه چک شود

- 

جایی محوری شفت ه جاب

 الرماآکمپرسور به حد 

High  رسیده است 
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Axial 

Displacement GG 

High Alarm 

 

 

MBT10CG005/XE01 

- 

تجهیزات مربوط به جابجایی 

محوری چک شود )کارت و 

 ترانسدیوسر(

تجهیزات مربوط به جابه 

جایی محوری چک شود 

 )کارت و ترانسدیوسر (

 

 آالرم آن تأیید شود

 االرم ان تایید شود

ترند مربوط به وایبریشن 

 مربوطه چک شود

- 

جایی محوری شفت ه جاب

 الرماآکمپرسور به حد 

Low  رسیده است 

 

5 
Axial 

Displacement GG 

Low Alarm 

 

MBT10CG005/XE01 

- 

مقادیر خروجی ترانسدیوسر 

 چک شود

های مربوط به کابل

 ترانسدیوسر چک شود

 - تریپ ریست شود

حد  ی محوری به ئیجابجا

 ./رسیده استتریپ 

 تریپ در لحظه
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GT ESD LL Axial 

Displacement GG 

 

MBT10CG005/ZT01 

طور خودکار هتوربین ب

 .خاموش شده است
- 

 آالرم آن تأیید شود

 -االرم ان تایید شود 

 -سیستم ایمنی ریست شود

 -علل احتمالی چک شود

:  استارتعدم موفقیت حین 

 دوباره استارت کنید

شعله کافی  دسوخت برای ایجا

 نیست

اشکال در مجموعه ابزار 

 دقیق

 شیشه یا لنز کثیف

شده یا موفق   شعله خاموش

 ایم ن نشدهاآبه ایجاد 
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Main Flame Fault 
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نکته: اگر هنگام استفاده از 

، تالش  یلیئسوخت گازو

با شکست استارت برای 

استارت مواجه شد، قبل از 

داکت  .،توربین گازی مجدد

 درین کنیدرا  خروجی 

 

Automatic Action Maintenance Action Operator Action Possible Cause Alarm Description Prio Event TAG 

طور خودکار هتوربین ب

 .خاموش شده است
- 

 آالرم آن تأیید شود

 سیستم ایمنی ریست شود

 علل احتمالی چک شود

: استارتعدم موفقیت حین 

 دوباره استارت کنید
نکته: اگر هنگام استفاده از 

 برای، تالش سوخت گازوئیل

با شکست مواجه استارت 

 استارت مجددشد، قبل از 

داکت  ،توربین گازی

االرم درین کنیدرا  خروجی 

 -ان تایید شود 

 -سیستم ایمنی ریست شود

 -علل احتمالی چک شود

: استارت عدم موفقیت حین 

 دوباره استارت کنید

نکته: اگر هنگام استفاده از 
، تالش سوخت گازوییل 

با شکست برای استارت 

استارت مواجه شد، قبل از 

داکت  .توربین گازی مجدد

 درین کنیدرا  خروجی 

شعله کافی  دسوخت برای ایجا

 نیست

اشکال در مجموعه ابزار 

 دقیق

 شیشه یا لنز کثیف

شعله خاموش شده یا موفق به 

 ایم ن نشدهاآایجاد 
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GT ESD Main 

Flame Failed 

 

 

 

 

 
MBT10CQ005/ZT01 

طور خودکار هتوربین ب

توربین خاموش شده است

بطور خودکار خاموش 

 شده است.

- 

 آالرم آن تأیید شود

 سیستم ایمنی ریست شود

 علل احتمالی چک شود

: استارتعدم موفقیت حین 

 دوباره استارت کنید

نکته: اگر هنگام استفاده از 

 برای، تالش سوخت گازوئیل
با شکست مواجه استارت 

 استارت مجددشد، قبل از 

داکت  ،توربین گازی

االرم درین کنیدرا  خروجی 

 -ان تایید شود 

 -سیستم ایمنی ریست شود

 -علل احتمالی چک شود

شعله کافی  دسوخت برای ایجا

 نیست

اشکال در مجموعه ابزار 

 دقیق

 شیشه یا لنز کثیف

شعله خاموش شده یا موفق به 

 ایم ن نشدهاآایجاد 
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Main Flame Fault 
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: استارت عدم موفقیت حین 

 دوباره استارت کنید

نکته: اگر هنگام استفاده از 

، تالش سوخت گازوییل 

با شکست برای استارت 

استارت مواجه شد، قبل از 

داکت  .توربین گازی مجدد
 درین کنیدرا  خروجی 

طور خودکار هتوربین ب

توربین خاموش شده است

بطور خودکار خاموش 

 شده است.

- 

 آالرم آن تأیید شود

 سیستم ایمنی ریست شود

 علل احتمالی چک شود

: استارتعدم موفقیت حین 

 دوباره استارت کنید

نکته: اگر هنگام استفاده از 

 برای، تالش گازوئیلسوخت 

با شکست مواجه استارت 

 استارت مجددشد، قبل از 

داکت  ،توربین گازی

االرم درین کنیدرا  خروجی 

 -ان تایید شود 
 -سیستم ایمنی ریست شود

 -علل احتمالی چک شود

: استارت عدم موفقیت حین 

 دوباره استارت کنید

نکته: اگر هنگام استفاده از 

، تالش سوخت گازوییل 

با شکست برای استارت 

استارت مواجه شد، قبل از 

داکت  .توربین گازی مجدد

 درین کنیدرا  خروجی 

شعله کافی  دسوخت برای ایجا

 نیست

اشکال در مجموعه ابزار 

 دقیق

 شیشه یا لنز کثیف

شعله خاموش شده یا موفق به 

شعله خاموش ایمایجاد آن نشده

شده یا موفق به ایجاد ان نشده 

 ایم
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GT ESD Main 

Flame Failed 
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- - 
 آالرم آن تأیید شود
 االرم ان تایید شود

 اکوموالتور پر از کندانس شده

 .ین گازئیدمای پا

 ،فیلتر پر از کندانس شده

 ضربه بزنید تا درین شود
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GT START 

ABORT Ignition 
Flame Failed 

 

MBT10CQ010/ZT02 
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- 

زمانی که توربین از 

 :: سرویس خارج است

گیری سرعت  مجوعه اندازه

 چک شود

برق  / ن چک شوداآکارت 

ورودی کارت چک شود و 

ن را اآ ،اگر فالتی شده
 تعویض کنید

 

 تأیید شود آالرم آن

 االرم ان تایید شود

 اشکال در مجموعه اندازه

برق ورودی  گیری سرعت/

یا کارت  /  ن قطع شدهاآرک 

 ن فالتی شدهاآابزار دقیق 

 کانال شماره یک تست

Overspeed    شفت

کمپرسور با شکست مواجه 

 شد
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Overspeed GG 

Channel 1 Test 

Failed 

 

 

 

 

MBT10CS005/ZA01 

  overspeed تست 

 شود انجام نمی

زمانی که توربین از 

 سرویس خارج است:

گیری سرعت مجوعه اندازه

 چک شود

کارت آن چک شود/ برق 

ورودی کارت چک شود و 

اگر فالتی شده، آن را 

زمانی که تعویض کنید

توربین از سرویس خارج 

 است :

مجوعه اندازه گیری سرعت 

 چک شود
کارت ان چک شود /برق 

کارت چک شود و ورودی 

اگر فالتی شده ان را تعویض 

 کنید

 آالرم آن تأیید شود

 االرم ان تایید شود

 اشکال در مجموعه اندازه

برق ورودی  گیری سرعت/

یا کارت  /  ن قطع شدهاآرک 

 ن فالتی شدهاآابزار دقیق 

کانال شماره یک سیستم 

 overspeedنمایش 

 شفت کمپرسور مشکل دارد
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Overspeed GG 

Channel 1 

Monitor Fault 

 

 

 

MBT10CS005/ZA02 

- 

زمانی که توربین از 

 سرویس خارج است:

گیری سرعت مجوعه اندازه

 چک شود

کارت آن چک شود/ برق 

ورودی کارت چک شود و 

اگر فالتی شده، آن را 

زمانی که تعویض کنید
توربین از سرویس خارج 

 است :

مجوعه اندازه گیری سرعت 

 چک شود

ان چک شود /برق کارت 

ورودی کارت چک شود و 

اگر فالتی شده ان را تعویض 

 کنید

 
 آالرم آن تأیید شود

 االرم ان تایید شود

 اشکال در مجموعه اندازه

برق ورودی  گیری سرعت/

یا کارت  /  رک ان قطع شده

 ن فالتی شدهاآابزار دقیق 

 کانال شماره دو تست

Overspeed    شفت

 کمپرسور با شکست مواجه

 شد
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Overspeed 

Channel 2 Test 

Failed 

 

 

 

MBT10CS010/ZA01 

   overspeed تست

 شود انجام نمی

زمانی که توربین از 

 سرویس خارج است:

گیری سرعت مجوعه اندازه

 چک شود
کارت آن چک شود/ برق 

ورودی کارت چک شود و 

 

 آالرم آن تأیید شود

 االرم ان تایید شود

 اشکال در مجموعه اندازه

برق ورودی  گیری سرعت/

یا کارت  /  ن قطع شدهاآرک 

 ن فالتی شدهاآابزار دقیق 

کانال شماره دو سیستم نمایش 

overspeed 

 شفت کمپرسور مشکل دارد
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اگر فالتی شده، آن را 

زمانی که تعویض کنید

خارج توربین از سرویس 

 است :

مجوعه اندازه گیری سرعت 

 چک شود

کارت ان چک شود /برق 
ورودی کارت چک شود و 

اگر فالتی شده ان را تعویض 

 کنید

- 

صورت  لود توربین را به

ا تدستی بردارید و صبر کنید 

 دمای بیرینگ کاهش یابد

 

 آالرم آن تأیید شود

 االرم ان تایید شود

 علل احتمالی چک شود

 باالی بیرینگدمای 

-باالی روغن روان دمای 

 .کاری

-ین روغن روانئیفشار پا

 .کاری

 وایبریشن باال

اشکال در مجموعه ابزار 

 دقیق

بیرینگ درجه حرارت در 

 الرماآبه سطح محوری یک 

High  رسیده است. 
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Bearing 1 Axial 

Temperature High 

Alarm 

 

 

 

MBT10CT010/XE01 

 

Automatic Action Maintenance Action Operator Action Possible Cause Alarm Description Prio Event TAG 

- - 

 آالرم آن تأیید شود

 االرم ان تایید شود

 علل احتمالی چک شود

توربین را از سرویس خارج 

 کنید

 دمای باالی بیرینگ

-باالی روغن روان دمای 

 .کاری

 .کاریفشار پائین روغن روان

 باالوایبریشن 

اشکال در مجموعه ابزار 

 دقیق

بیرینگ درجه حرارت در 

 الرماآبه سطح یک محوری 

High high  رسیده است. 
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Bearing 1 Axial 

Temperature 

HighHigh Alarm 
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- 

صورت لود توربین را به

دستی بردارید و صبر کنید 

 تا دمای بیرینگ کاهش یابد

به صورت لود توربین را 
دستی بردارید و صبر کنید 

 دمای بیرینگ کاهش یابد

 

 آالرم آن تأیید شود

 االرم ان تایید شود

 علل احتمالی چک شود

 

 دمای باالی بیرینگ

-باالی روغن روان دمای 

 .کاری

 .کاریفشار پائین روغن روان

 وایبریشن باال
اشکال در مجموعه ابزار 

 دقیق

بیرینگ  درجه حرارت در

 الرم اآیک شعاعی به حد 

high  رسیده است. 
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Bearing 1 Radial 

Temperature High 

Alarm 

 

 

 

MBT10CT020/XE01 

- - 

 آالرم آن تأیید شود

 علل احتمالی چک شود

توربین را از سرویس خارج 

 االرم ان تایید شودکنید

 علل احتمالی چک شود

توربین را از سرویس خارج 

 کنید

 باالی بیرینگ دمای

-باالی روغن روان دمای 

 .کاری

 .کاریفشار پائین روغن روان

 وایبریشن باال

اشکال در مجموعه ابزار 

 دقیق

بیرینگ درجه حرارت در 

 الرماآبه سطح یک شعاعی 

High high  رسیده است. 
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Bearing 1 Radial 

Temperature 

HighHigh Alarm 
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- 

صورت توربین را بهلود 

دستی بردارید و صبر کنید 

 تا دمای بیرینگ کاهش یابد

لود توربین را به صورت 

دستی بردارید و صبر کنید 

 دمای بیرینگ کاهش یابد
 

 آالرم آن تأیید شود

 االرم ان تایید شود

 علل احتمالی چک شود

 

 دمای باالی بیرینگ

-باالی روغن روان دمای 

 .کاری

 .کاریروانفشار پائین روغن 

 وایبریشن باال

اشکال در مجموعه ابزار 
 دقیق

بیرینگ دو  درجه حرارت در

  high  الرماآشعاعی به حد 

 .رسیده است
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Bearing 2 Radial 

Temperature High 

Alarm 
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Automatic Action Maintenance Action Operator Action Possible Cause Alarm Description Prio Event TAG 

- - 

 آالرم آن تأیید شود

 علل احتمالی چک شود

توربین را از سرویس خارج 

 االرم ان تایید شودکنید

 علل احتمالی چک شود

توربین را از سرویس خارج 

 کنید

 دمای باالی بیرینگ

-باالی روغن روان دمای 

 .کاری

-فشار پائین روغن روان

 .کاری

 باالوایبریشن 

اشکال در مجموعه ابزار 

 دقیق

بیرینگ درجه حرارت در 

 الرماآبه سطح شعاعی  دو

High high  رسیده است. 
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Bearing 2 Radial 

Temperature 

HighHigh Alarm 
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- 

قسمت از سیستم ان آن 

که مشکل را گیری  اندازه

 مشخص کنید را ،دارد

 

 آالرم آن تأیید شود

 االرم ان تایید شود

 ن فالتی شدهاآترانسمیتر 

 فالتی شده IOماژول 

 ./هابین کانال اختالف

های تا از کانال 0یا  0بین 

گیری اختالف وجود  اندازه

گیری کلی دما  دارد که اندازه
 را با شکست مواجه کرد
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Sensor Fault T2 

Temperature Av 
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- 

-سیستم اندازهآن قسمت از 

گیری را که مشکل دارد، 

ان قسمت از مشخص کنید

سیستم اندازه گیری که 

 

 آالرم آن تأیید شود

 االرم ان تایید شود

 ن فالتی شدهاآترانسمیتر 

 فالتی شده IOماژول 

 ./هابین کانال اختالف

های تا از کانال 0یا  0بین 

گیری اختالف وجود  اندازه

گیری کلی دما  دارد که اندازه

 را با شکست مواجه کرد
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Dev T2 Temperature 
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مشکل دارد را مشخص 

 کنید

- 

-آن قسمت از سیستم اندازه

گیری را که مشکل دارد، 

ان قسمت از مشخص کنید

سیستم اندازه گیری که 

مشکل دارد را مشخص 

 کنید

 

 آالرم آن تأیید شود

 االرم ان تایید شود

 ن فالتی شدهاآترانسمیتر 

 فالتی شده IOماژول 

 یکی از سه سنسور اندازه

گیری دمای هوای ورودی به 

 کندکمپرسور کار نمی

 T2 Measuring 

Failure 

 

MBT10CT901/ZA03 

- 

-آن قسمت از سیستم اندازه

گیری را که مشکل دارد، 

ان قسمت از مشخص کنید

سیستم اندازه گیری که 

مشکل دارد را مشخص 

 کنید

 

 آالرم آن تأیید شود

 االرم ان تایید شود

 ن فالتی شدهاآترانسمیتر 

 فالتی شده IOماژول 

 ./هابین کانال اختالف
های تا از کانال 0یا  0بین 

گیری اختالف وجود  اندازه

گیری کلی دما  دارد که اندازه

 را با شکست مواجه کرد

  

 

Sensor Fault T3 

Temperature Av 

 

 

MBT10CT902/ZA01 

- 

-آن قسمت از سیستم اندازه

گیری را که مشکل دارد، 

ان قسمت از مشخص کنید

سیستم اندازه گیری که 

مشکل دارد را مشخص 

 کنید

 

 آالرم آن تأیید شود

 االرم ان تایید شود

 ن فالتی شدهاآترانسمیتر 

 فالتی شده IOماژول 

 ./هابین کانال اختالف

های تا از کانال 0یا  0بین 

گیری اختالف وجود  اندازه

گیری کلی دما  دارد که اندازه

 را با شکست مواجه کرد
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Dev T3 Temperature 
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- 

-آن قسمت از سیستم اندازه

گیری را که مشکل دارد، 

ان قسمت از مشخص کنید

سیستم اندازه گیری که 

مشکل دارد را مشخص 

 کنید

 

 آالرم آن تأیید شود

 تایید شوداالرم ان 

 ن فالتی شدهاآترانسمیتر 

 فالتی شده IOماژول 

 یکی از سه سنسور اندازه

گیری دمای هوای ورودی به 

 کندکمپرسور کار نمی
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Failure 
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- - 

کاری فشار روغن روان

 -چک شود

کاری دمای روغن روان

 – چک شود

 طبق دستورالعمل

Comp washing   را انجام

 -دهید
با استفاده از دستگاه قابل 

 ،گیری وایبریشن حمل اندازه

وایبریشن بیرینگ را اندازه  .

 – بگیرید

 -دمای بیرینگ را چک کنید

- 

ه ب ،یک  وایبریشن بیرینگ

رسیده    high الرماآسطح 

 است
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Vibration Bearing 1 

High Alarm 
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- - 

 – یید کنیداأن را تاآالرم اآ

 علل احتمالی را چک کنید

 - ولتاژ ورودی قطع شده است

الرمی که شما اآدر داکیومنت 

را به مشکل موجود راهنمایی 

 بررسی کنید ،کندمی

 مشکل در برق خروجی از 

ups 

 

5 
GT STARTBLOCK 

Vibr Pickup Failure 

Bearing 1 

 

MBT10CY005/ZA01 

- 

در ترند مربوط به بیرینگ 

ن را اآیک دما و وایبریشن 

 نالیز کنیداآچک و 

کاری را دمای روغن روان

 ن چک کنیداآبعد از کولر 
کاری را فشار روغن روان

 چک کنید

 ی ورودی بهیهاکابل

 سنسور دما را چک کنید

 - تریپ را ریست کنید

ه ب  ،وایبریشن بیرینگ یک

و   high high الرم اآسطح 

 /تریپ رسیده است

 ثانیه 03تریپ بعد از 
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GT UNLOADED90 

HH Vibration 

Bearing 1 

 

 

 

 

MBT10CY005/ZT01 
 

- 

در ترند مربوط به بیرینگ 

یک دما و وایبریشن آن را 

 آنالیز کنیدچک و 

کاری را دمای روغن روان

 بعد از کولر آن چک کنید

کاری را فشار روغن روان

 چک کنید

های ورودی به کابل
 درسنسور دما را چک کنید

ترند مربوط به بیرینگ 

یک دما و وایبریشن ان را 

 چک و انالیز کنید

دمای روغن روانکاری را 

 بعد از کولر ان چک کنید

را فشار روغن روانکاری 

 چک کنید

کابلهایی ورودی به 

 سنسور دما را چک کنید

 - تریپ را ریست کنید

ه ب  ،وایبریشن بیرینگ یک
و    high high الرماآسطح 

 /تریپ رسیده است

 ای تریپ لحظه
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GT ESD HH 

Vibration Bearing 1 
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Automatic 

Action 

Maintenance 

Action 
Operator Action Possible Cause Alarm Description Prio Event TAG 

- - 

کاری فشار روغن روان

 چک شود

کاری دمای روغن روان

 چک شود

 طبق دستورالعمل

Comp washing   را انجام

 دهید

با استفاده از دستگاه قابل 
گیری وایبریشن، حمل اندازه

وایبریشن بیرینگ را اندازه 

 بگیرید

چک  دمای بیرینگ را

فشار روغن روانکاری کنید

 -چک شود

دمای روغن روانکاری چک 

 –شود 

 طبق دستورالعمل

Comp washing   را انجام

 -دهید
با استفاده از دستگاه قابل 

حمل اندازه گیری وایبریشن 

. وایبریشن بیرینگ را اندازه 

 –بگیرید 

 -دمای بیرینگ را چک کنید

- 

ه ب ،دو وایبریشن بیرینگ 

رسیده   high الرم اآسطح 

 است
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Vibration Bearing 2 

High Alarm 
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- 

در ترند مربوط به بیرینگ 

یک دما و وایبریشن آن را 

 چک و آنالیز کنید

کاری را دمای روغن روان

 بعد از کولر آن چک کنید

کاری را فشار روغن روان

 چک کنید
های ورودی به کابل

در چک کنیدسنسور دما را 

ترند مربوط به بیرینگ 

یک دما و وایبریشن ان را 

 چک و انالیز کنید

دمای روغن روانکاری را 

 بعد از کولر ان چک کنید

 - تریپ را ریست کنید

ه ب  ،دووایبریشن بیرینگ 

و    high high الرماآسطح 

 /تریپ رسیده است

 ثانیه 03تریپ بعد از 
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HH Vibration 

Bearing 2 
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فشار روغن روانکاری را 

 چک کنید

کابلهایی ورودی به سنسور 

 دما را چک کنید

- 

در ترند مربوط به بیرینگ 

یک دما و وایبریشن آن را 

 چک و آنالیز کنید

کاری را دمای روغن روان
 بعد از کولر آن چک کنید

کاری را فشار روغن روان

 چک کنید

های ورودی به کابل

در سنسور دما را چک کنید

ترند مربوط به بیرینگ 

یک دما و وایبریشن ان را 

 چک و انالیز کنید

دمای روغن روانکاری را 

 بعد از کولر ان چک کنید

فشار روغن روانکاری را 

 چک کنید
کابلهایی ورودی به سنسور 

 دما را چک کنید

 - تریپ را ریست کنید

ه ب  ،وایبریشن بیرینگ یک

و    high high الرماآسطح 

 /تریپ رسیده است

 ای تریپ لحظه
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GT ESD HH 

Vibration Bearing 2 
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- - 

 آالرم آن تأیید شود

زمانی که علت: نگهداری، 

 سرویس، تریپ

ن از بی به پایان رسیده باشد/

را به حالت  ، موردرفته باشد

 اش بازگردانیدعملیاتی عادی

 االرم ان تایید شود

زمانی که علت: نگهداری، 

 سرویس، تریپ

به پایان رسیده باشد/از بین 
را به  مورد  رفته باشد؛

حالت عملیاتی عادی اش 

 بازگردانید.

-صورت دستی و بههبمورد 

یا نگهداری،  سرویسمنظور 

خاطر ه صورت خودکار بهیا ب

، در این حالت قرار تریپیک 

 داده شده است
بصورت دستی و به مورد 

یا نگهداری،  سرویسمنظور 

یا بصورت خودکار بخاطر 
، در این حالت قرار تریپیک 

 داده شده است.

در حالت عملکردی  مورد 

قرار  (auto) نرمال خود

حالت  گروه درندارد

  auto عملکردی نرمال خود

 .قرار ندارد
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Pilot Ignition FG 

Mode 

 

 

 

MBT10EA901/ZE01 

- 

ها برای یافتن آالرم بقیه

 علل احتمالی چک شود
 بقیه ااالرم ها را برای

یافتن علل احتمالی چک 

 کنید

 آالرم آن تأیید شود

 االرم ان تایید شود

ها را برای یافتن  الرماآبقیه 

 علل احتمالی چک کنید

- 

در حالت عملکردی  مورد 

قرار  (auto) نرمال خود

حالت  گروه درندارد

  auto عملکردی نرمال خود

 .قرار ندارد

 

5 
Pilot Ignition FG 

Position Fault 

 

MBT10EA901/ZE01 

 

 

Automatic Action Maintenance Action Operator Action Possible Cause Alarm Description Prio Event TAG 
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مورد تریپ داده است تا 

به موقعیت امن خود 

 بازگردد

- 

االرم ان  آن تأیید شودآالرم 

 تایید شود

 

ها چک شود و  الرماآبقیه 

ها عمل بعدی ناآمطابق با 

 را انجام دهید

 گروه تریپ داده -

 

5 
 

Pilot Ignition FG 

Tripped 

 

MBT10EA901/ZE01 

- 

بررسی کنید که چرا 

 comp washing گزینه 

 انتخاب شده است

االرم ان آالرم آن تأیید شود

 تایید شود
- 

Comp washing   انتخاب

 شده است

 

5 
GT 

STARTBLOCK 

Wash Mode 

Selected 

 

MBT10EA902/ZA01 

- - 

 آالرم آن تأیید شود

زمانی که علت: نگهداری، 

 سرویس، تریپ

ن از بی به پایان رسیده باشد/

را به حالت  ، موردرفته باشد

 اش بازگردانیدعملیاتی عادی

 االرم ان تایید شود

زمانی که علت: نگهداری، 
 سرویس، تریپ

به پایان رسیده باشد/از بین 

را به  مورد  رفته باشد؛

حالت عملیاتی عادی اش 

 بازگردانید.

-صورت دستی و بههبمورد 

یا نگهداری،  سرویسمنظور 

خاطر ه صورت خودکار بهیا ب

، در این حالت قرار تریپیک 

 داده شده است
بصورت دستی و به مورد 
یا نگهداری،  سرویسمنظور 

یا بصورت خودکار بخاطر 

، در این حالت قرار تریپیک 

 داده شده است.

   comp washing گروه

در حالت عملکرد عادی 

auto خود قرار ندارد 

 

 

 

5 

 

 

Compressor Wash 

FG Mode 

 

 

 

MBT10EA902/ZE01 

- 

ها برای یافتن بقیه آالرم

 شودعلل احتمالی چک 
بققیه االرم ها را برای علل 

 احتمالی چک کنید

 آالرم آن تأیید شود

ها را برای یافتن بقیه آالرم

االرم علل احتمالی چک کنید

 ان تایید شود

بقیه االرمها را برای علل 

 احتمالی چک کنید

- 

  comp washing گروه 

در حالتی که فرمان داده 

 قرار ندارد ،شده

 

55 
Compressor Wash 

FG Position Fault 

 

MBT10EA902/ZE01 

- - 

 آالرم آن تأیید شود

زمانی که علت: نگهداری، 
 سرویس، تریپ

ن از بی به پایان رسیده باشد/

را به حالت  ، موردرفته باشد

 اش بازگردانیدعملیاتی عادی

 االرم ان تایید شود

زمانی که علت: نگهداری، 

 سرویس، تریپ

به پایان رسیده باشد/از بین 

را به  مورد  رفته باشد؛

حالت عملیاتی عادی اش 

 بازگردانید.

-صورت دستی و بههبمورد 

یا نگهداری،  سرویسمنظور 

خاطر ه صورت خودکار بهیا ب

، در این حالت قرار تریپیک 

 داده شده است
بصورت دستی و به مورد 

یا نگهداری،  سرویسمنظور 

یا بصورت خودکار بخاطر 

قرار ، در این حالت تریپیک 

 داده شده است.

در حالت   flame گروه 

عملیاتی نرمال خود قرار 

 ندارد

 

 
 

55 

 

 

 

Flame FG Mode 

 

 
 

MBT10EA903/ZE01 

- 
ها برای یافتن بقیه آالرم

 علل احتمالی چک شود

 آالرم آن تأیید شود
 االرم ان تایید شود

یافتن ها را برای بقیه االرم

 علل احتمالی چک کنید

- 
 flame گروه 

در حالتی که فرمان داده 

 قرار ندارد ،شده
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Flame FG Position 

Fault 

 
MBT10EA903/ZE01 
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بقیه االرم ها را برای علل 

 احتمالی چک کنید

مورد تریپ داده است تا 

به موقعیت امن خود 

 بازگردد

- 

 آالرم آن تأیید شود

 االرم ان تایید شود

ها چک شود و  الرماآبقیه 

ها عمل بعدی ناآمطابق با 

 را انجام دهید

- 

تریپ داده   flame گروه

 است

 

5 

 

Flame FG Tripped 

 

MBT10EA903/ZE01 

 با زیمنس تماس بگیرید -

 

 آالرم آن تأیید شود
 االرم ان تایید شود

دهنده شعله  سیستم تشخیص

 فالتی شده است

 دهنده شعله سیستم تشخیص

 فالتی شده است

 

5 

GT 

STARTBLOCK 
Flame Detection 

Fault 

 

MBT10EM901/ZA01 

 

 

 

 

 

 

Automatic Action Maintenance Action Operator Action Possible Cause Alarm Description Prio Event TAG 

- - 
 آالرم آن تأیید شود

 االرم ان تایید شود

 bleed valve 2 عملکرد بد 

 های کنترلی  عملکرد بد پره

igv 

های  عملکرد اشتباه سیستم

 سرعت/ گیری فشار/ اندازه

 دما

  surge خطر باالی وقوع

 در کمپرسور

زمانی که اختالف فشار بعد 

در رابطه با از کمپرسور 

 سرعت چرخش کمتر باشد

 

 

1114 

 

GT ESD Surge 

Protection 

 

 

MBT10EZ911/ZT01 

- 

 قسمت از سیستم اندازه انآن

که مشکل  را فشارگیری 

 مشخص کنیدرا  ، دارد

 آالرم آن تأیید شود

 االرم ان تایید شود

 فالتی شدن ترانسمیتر فشار

 IOفالتی شدن ماژول 

 .هابین کانال اختالف

های تا از کانال 0یا  0بین 

گیری اختالف وجود  اندازه

گیری کلی  دارد که اندازه
فشار را با شکست مواجه 

 کرد

 

 

55 

 

 

Dev P3 Pressure 

 

 

MBT10FP901/ZA01 

- 

-آن قسمت از سیستم اندازه

گیری فشار را که مشکل 

ان دارد، مشخص کنید

قسمت از سیستم اندازه 

گیری فشار که مشکل دارد 

 را مشخص کنید

 آالرم آن تأیید شود

 االرم ان تایید شود

 فالتی شدن ترانسمیتر فشار

 IOفالتی شدن ماژول 

 یکی از سه سنسور اندازه

هوای خروجی  گیری فشار 

 کندازکمپرسور کار نمی

 

5 
P3 Measuring 

Failure 

 

MBT10FP901/ZA02 

- - 
 آالرم آن تأیید شود

 االلرم ان تایید شود

ری گی عملکرد بد سیستم اندازه

 سرعت

 چرخش به علت باد

سرعت شفت کمپرسور هنوز 

صفر نشده است و روتور 

 چرخدهمچنان می
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GG Not Zero 

Speed 

 

MBT10FS901/ZA01 
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- 

-آن قسمت از سیستم اندازه

گیری فشار را که مشکل 

ان دارد، مشخص کنید

قسمت از سیستم اندازه 

گیری فشار که مشکل دارد 

 را مشخص کنید

 آالرم آن تأیید شود

 االرم ان تایید شود

 فالتی شدن ترانسمیتر فشار

 IOفالتی شدن ماژول 

 .هابین کانال اختالف

های تا از کانال 0یا  0بین 
گیری اختالف وجود  اندازه

گیری کلی  دارد که اندازه

را با شکست   GGسرعت 

 مواجه کرد

 

 

5 

 

GT 

STARTBLOCK 

High GG Speed 

Difference 

 

 

MBT10FS901/ZA02 

- 

 یید کنید سیستم حفاظتی اأت

overspeed  درستی  به

 کند و توربین را بهکار می

 درستی تریپ داده
برای بررسی بیشتر با 

 زیمنس تماس بگیرید

 آالرم آن تأیید شود

 االرم ان تایید شود

 GCB باز شدن ناگهانی 

فالتی شدن سیستم گاورنر 

 توربین

های لفالتی شدن کنترل ولو

 سوخت

ای توربین به  تریپ لحظه

 OVERSPEEED علت 
 GGروتور 

 

1114 

GT ESD GG 

Gasgenerator 

Overspeed 

 

MBT10FS901/ZT01 

- 

که به علت  صورتی در

/ اتصال کوتاه   اضافه بار

به دنبال علت این  ،رخ داده

ن را اآمشکل باشید و 

 برطرف کنید

 آالرم آن تأیید شود

 االرم ان تایید شود

 علل احتمالی را چک کنید

مورد در این حالت به علت 

تعمیرات  داری/ نگه سرویس/

 قرار داده شده است

 در کنترل محلی استمورد 

/ ررمورد به علت اضافه با

اتصال کوتاه در این حالت 

 قرار گرفته است

ن را نیز چک اآدارد   sfc اگر

 کنید

 switchgearفالت بر روی 

 هیترهای مخزن روغن
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Lube Oil Heater 1 

Overheat 

 

 

 

 

 

MBV10AH005/XP11 

 

 

 

Automatic 

Action 
Maintenance Action Operator Action Possible Cause Alarm Description Prio Event TAG 

- 

که به علت اضافه صورتیدر

بار/ اتصال کوتاه رخ داده، به 

دنبال علت این مشکل باشید و 

در صورتی آن را برطرف کنید

که به علت اضافه بار / اتصال 

کوتاه  رخ داده به دنبال علت 

این مشکل باشید و ان را 

 برطرف کنید

 آالرم آن تأیید شود

 االرم ان تایید شود

 علل احتمالی را چک کنید

مورد در این حالت به علت 
سرویس/ نگهداری/ تعمیرات قرار 

 داده شده است

 مورد در کنترل محلی است

مورد به علت اضافه بار/ اتصال 

 کوتاه در این حالت قرار گرفته است

دارد آن را نیز چک   sfcاگر

مورد در این حالت به علت کنید

سرویس/نگه داری/تعمیرات قرار 

 داده شده است

 مورد در کنترل محلی است

مورد به علت اضافه بار/ اتصال 

 کوتاه در این حالت قرار گرفته است
 دارد ان را نیز چک کنید  sfcاگر 

 switchgearفالت در 

هیتر شماره دو مخزن 

روغن به علت گرم شدن 

 حد از بیش
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Lube Oil Heater 2 

Overheat 

 
 

 

MBV10A010/XP11 

- - 

 آالرم آن تأیید شود

زمانی که علت: نگهداری، 

 سرویس، تریپ

منظور صورت دستی و بههبمورد 

صورت هیا نگهداری، یا ب سرویس

در حالت  مورد 

 عملکردی نرمال خود
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ته از بین رف به پایان رسیده باشد/

را به حالت عملیاتی  ، موردباشد

 اش بازگردانیدعادی

 االرم ان تایید شود

زمانی که علت: نگهداری، 

 سرویس، تریپ

رسیده باشد/از بین رفته به پایان 
را به حالت عملیاتی  مورد  باشد؛

 عادی اش بازگردانید.

، در این تریپخاطر یک ه خودکار ب

 حالت قرار داده شده است
بصورت دستی و به منظور مورد 

یا نگهداری، یا بصورت  سرویس

، در این تریپخودکار بخاطر یک 

 حالت قرار داده شده است.

(auto) مورد قرار ندارد

  در حالت نرمال خود

auto  قرار ندارد 

Lube Oil Mist Fan 

1 Mode 

- 

ها برای یافتن علل بقیه آالرم

 احتمالی چک شود
بقیه االرم ها را برای علل 

 چک کنید  احتمالی

 آالرم آن تأیید شود

 االرم ان تایید شود

ل علیافتن ها را برای  الرماآبقیه 

 چک کنید  احتمالی

- 
مورد در حالتی که فرمان 

 قرار ندارد ،داده شده

 

5 
Lube Oil Mist Fan 

1 Position Fault 

 

MBV10AN005/ZE01 

- 

که به علت اضافه صورتیدر

 بار/ اتصال کوتاه رخ داده، به

دنبال علت این مشکل باشید و 

در صورتی آن را برطرف کنید

که به علت اضافه بار / اتصال 

کوتاه  رخ داده به دنبال علت 

این مشکل باشید و ان را 

 برطرف کنید

 آالرم آن تأیید شود

 االرم ان تایید شود

 علل احتمالی را چک کنید

مورد در این حالت به علت 

 سرویس/ نگهداری/ تعمیرات قرار

 داده شده است

 مورد در کنترل محلی است

مورد به علت اضافه بار/ اتصال 
 کوتاه در این حالت قرار گرفته است

دارد آن را نیز چک   sfcاگر

مورد در این حالت به علت کنید

سرویس/نگه داری/تعمیرات قرار 

 داده شده است

 مورد در کنترل محلی است

مورد به علت اضافه بار/ اتصال 

 این حالت قرار گرفته استکوتاه در 

 دارد ان را نیز چک کنید  sfcاگر 

 switchgearفالت در 

Mist fan   شماره یک

 روغن
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Lube Oil Mist Fan 

1 Switchgear Fault 

 

 

 

MBV10AN005/ZE01 

مورد تریپ 

داده تا به 

وضعیت ایمن 

 گردد خود باز

- 

 آالرم آن تأیید شود

 علل ها را برای یافتنبقیه آالرم

االرم ان تایید احتمالی چک کنید

 شود

بقیه االرم ها را برای علل 
 احتمالی چک کنید

- 

Oil mist fan   شماره

 یک تریپ داده

 

5 
Lube Oil Mist Fan 

1 Tripped 

 

MBV10AN005/ZE01 

- - 

 آالرم آن تأیید شود

زمانی که علت: نگهداری، 

 سرویس، تریپ

ته از بین رف به پایان رسیده باشد/

را به حالت عملیاتی  ، موردباشد

 اش بازگردانیدعادی

 االرم ان تایید شود

زمانی که علت: نگهداری، 

 سرویس، تریپ

به پایان رسیده باشد/از بین رفته 

را به حالت عملیاتی  مورد  باشد؛

 عادی اش بازگردانید.

منظور صورت دستی و بههبمورد 

صورت هیا نگهداری، یا ب سرویس

، در این تریپخاطر یک ه خودکار ب

 حالت قرار داده شده است
بصورت دستی و به منظور مورد 

یا نگهداری، یا بصورت  سرویس

، در این تریپخودکار بخاطر یک 

 حالت قرار داده شده است.

در حالت  مورد 

 عملکردی نرمال خود

(auto) مورد قرار ندارد

  در حالت نرمال خود

auto  قرار ندارد 
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Lube Oil Mist Fan 

2 Mode 
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- 

 آالرم آن تأیید شود

ها را برای یافتن علل بقیه آالرم

بقیه االرم ها احتمالی چک کنید

را برای علل احتمالی  چک 

 کنید

 آالرم آن تأیید شود

ها را برای یافتن علل بقیه آالرم

االرم ان تایید احتمالی چک کنید

 شود

 بقیه االرم ها را برای علل

 احتمالی  چک کنید

- 
مورد در حالتی که فرمان 

 قرار ندارد ،داده شده

 

5 
Lube Oil Mist Fan 

2 Position Fault 

 

MBV10AN010/ZE01 

 

 

 

Automatic 

Action 
Maintenance Action Operator Action Possible Cause 

Alarm 

Description 
Prio Event TAG 

- 

که به علت اضافه صورتیدر

اتصال کوتاه رخ داده، بار/ 

به دنبال علت این مشکل 

باشید و آن را برطرف 

در صورتی که به علت کنید

اضافه بار / اتصال کوتاه  

رخ داده به دنبال علت این 

مشکل باشید و ان را 

 برطرف کنید

 آالرم آن تأیید شود

 االرم ان تایید شود

 علل احتمالی را چک کنید

سرویس/ مورد در این حالت به علت 

نگهداری/ تعمیرات قرار داده شده 

 است

 مورد در کنترل محلی است

مورد به علت اضافه بار/ اتصال 

 کوتاه در این حالت قرار گرفته است

دارد آن را نیز چک   sfcاگر

مورد در این حالت به علت کنید

سرویس/نگه داری/تعمیرات قرار 

 داده شده است

 مورد در کنترل محلی است
اضافه بار/ اتصال  مورد به علت

 کوتاه در این حالت قرار گرفته است

 دارد ان را نیز چک کنید  sfcاگر 

 switchgearفالت در 

Mist fan   شماره دو

 روغن

 

 

 

5 

 

 

Lube Oil Mist Fan 2 

Switchgear Fault 

 

 

 

MBV10AN010/ZE01 

مورد تریپ داده 

تا به وضعیت 

 ایمن خود باز

 گردد

- 

 آالرم آن تأیید شود

ها را برای یافتن علل بقیه آالرم

االرم ان تایید احتمالی چک کنید

 شود

بقیه االرم ها را برای علل 

 احتمالی چک کنید

- 

Oil mist fan   شماره

 دو تریپ داده
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Lube Oil Mist Fan 2 

Tripped 

 

MBV10AN010/ZE01 

- 

که به علت اضافه صورتیدر

بار/ اتصال کوتاه رخ داده، 

علت این مشکل به دنبال 

باشید و آن را برطرف 

در صورتی که به علت کنید

اضافه بار / اتصال کوتاه  
رخ داده به دنبال علت این 

مشکل باشید و ان را 

 برطرف کنید

 آالرم آن تأیید شود

االرم علل احتمالی را چک کنید

 ان تایید شود
 علل احتمالی را چک کنید

مورد در این حالت به علت سرویس/ 

نگهداری/ تعمیرات قرار داده شده 

 است

 مورد در کنترل محلی است

مورد به علت اضافه بار/ اتصال 

 کوتاه در این حالت قرار گرفته است

دارد آن را نیز چک   sfcاگر
مورد در این حالت به علت کنید

سرویس/نگه داری/تعمیرات قرار 

 داده شده است

 مورد در کنترل محلی است

 switchgearفالت در 

Mist fan  روغن 
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GT STARTBLOCK 

Lube Oil Mist Fans 

Fault 
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بار/ اتصال مورد به علت اضافه 

 کوتاه در این حالت قرار گرفته است

 دارد ان را نیز چک کنید  sfcاگر 

 .ید زنگ خطرائأیت -

 آالرم آن تأیید شود

 االرم ان تایید شود

روغن در  للوسطحزمانی که 

 ن مالراآتانک روغن به حد 

low   برسد بار توربین همگام با
ان د تا بتویبتواند کاهش یا ن میاآ

  های روغن را تغذیه کرد پمپ

رسانی به  تا وظیفه روغن

 ها مختل نشود بیرینگ

چک کنید که کولرهای روغن نشتی 

 نداشته باشند

گیری لول  خطای اندازه

 روغن
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Lube Oil Tank Level 

High Alarm 

 

 

MBV10CL010/XE01 

- - 

 

 آالرم آن تأیید شود

 االرم ان تایید شود

 تانک لولسطحگیری  خطای اندازه

مخزن روغن  لولسطح

 الرماآکاری به حد روان

High high   رسیده

 است

 

5 
Lube Oil Tank Level 

HighHigh Alarm 

 

MBV10CL010/XE01 

- - 

 آالرم آن تأیید شود

زمانی که سطح روغن در تانک 

برسد   lowروغن به حد آالرم

د توانبار توربین همگام با آن می

های کاهش یابد تا بتوان پمپ
روغن را تغذیه کرد تا وظیفه 

 ها مختلرسانی به بیرینگروغن

 االرم ان تایید شودنشود

زمانی که لول روغن در تانک 

برسد    lowروغن به حد االرن 

بار توربین همگام با ان می تواند 

کاهش یاید تا بتوان پمپ های 

روغن را تغذیه کرد  تا وظیفه 

روغن رسانی به بیرینگ ها 

 مختل نشود

 محل نشتی را پیدا کنیدین: ئیسطح پا

نشتی روغن   توجه داشته باشید که

 ادامه دارد و روغن دارد استفاده می

 شود

 

گیری لول  خطای اندازه

 روغن
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Lube Oil Tank Level 

Low Alarm 

 

 

 

MBV10CL010/XE01 

- - 

 آالرم آن تأیید شود

زمانی که سطح روغن در تانک 

برسد   lowروغن به حد آالرم
د توانبار توربین همگام با آن می

های کاهش یابد تا بتوان پمپ

روغن را تغذیه کرد تا وظیفه 

 ها مختلرسانی به بیرینگروغن

 االرم ان تایید شودنشود

زمانی که لول روغن در تانک 

برسد    lowروغن به حد االرن 

بار توربین همگام با ان می تواند 

کاهش یاید تا بتوان پمپ های 

روغن را تغذیه کرد  تا وظیفه 

روغن رسانی به بیرینگ ها 
 مختل نشود

 محل نشتی را پیدا کنیدین: ئیسطح پا

نشتی روغن   توجه داشته باشید که

 ادامه دارد و روغن دارد استفاده می

 شود

 

گیری لول  خطای اندازه

 روغن
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Lube Oil Tank Level 

LowLow Alarm 
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- 

گیری فشار  مجوعه اندازه

 چک شود

ها را برای  الرماآبقیه 

 هدایت شما به مشکل مورد

 نظر چک کنید

 آالرم آن تأیید شود

 االرم ان تایید شود
 گیری خطای اندازه

کانال   0کانال از  1

گیری فشار روغن  اندازه

مقدار بیش از تریپ را 

 گزارش کرده است
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loo3Lube Oil Tank 

Pressure HighHigh 

Alarm 

 

 

MBV10CP015/XE01 

 

 

Automatic Action Maintenance Action Operator Action Possible Cause Alarm Description Prio Event TAG 

- - 

 آالرم آن تأیید شود

 االرم ان تایید شود

 علل احتمالی را چک کنید

چوک شده  oil mist  فیلتر

 است

 oil mist fanعملکرد بد 

 ( (ناآ  sfc  )مشخصا  

 عملکرد بد مجموعه اندازه

 گیری فشار

-فشار تانک روغن روان

 الرم اآکاری به سطح 

high  رسیده است 
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Lube Oil Tank 

Pressure High 

Alarm 

 

 

MBV10CP015/XE01 

طور خودکار هتوربین ب

توربین خاموش شده است

بطور خودکار خاموش 

 شده است.

اگر توربین گاز به علت فشار 

باالی مخزن روغن تریپ 

گونه استارت  قبل از هر ، داده

باید   GG جدید توربین محفظه

ن اآدرین شود و روغن در 

 نباشد

اگر توربین گاز به علت 

فشار باالی مخزن روغن 

گونه  تریپ داده قبل از هر

استارت جدید توربین محفظه 

GG   باید درین شود و

 ن نباشداآروغن در 

چوک شده  oil mistفیلتر 
 است

 oil mist fanعملکرد بد 

 آن(  sfc)مشخصا  

-عملکرد بد مجموعه اندازه

 oil mistفیلتر  گیری فشار

 شده استچوک 

 oil mist fanعملکرد بد 

 ان (  sfc)مشخصا  

عملکرد بد مجموعه اندازه 

 گیری فشار

-فشار تانک روغن روان

تریپ کاری به سطح 

 توربین رسیده است

 ثانیه 03تریپ بعد از 
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GT 

UNLOADED90 

HH Lube Oil Tank 

Pressure 

 
 

MBV10CP015/ZT01 

- - 

 آالرم آن تأیید شود

 تایید شوداالرم ان 

 علل احتمالی چک شود

 - tcvعملکرد بد 

 - چوک شدن کولرهای روغن

 -های کولرها خرابی فن

های مخزن  عملکرد بد هیتر

 -روغن

گیری  خرابی مجموعه اندازه

 -دما

 

درجه حرارت روغن 

کاری در مخزن روان

 الرم اآروغن به سطح 
high  رسیده است 
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Lube Oil Tank 

Temp High Alarm 

 

 

MBV10CT010/XE01 

کاری دمای روغن روان

از استارت توربین 

 کندجلوگیری می

- 

 آالرم آن تأیید شود

االرم علل احتمالی چک شود
 ان تایید شود

 علل احتمالی چک شود

 - tcvعملکرد بد 

های مخزن  بد هیتر دعملکر

 -روغن

گیری  خرابی مجموعه اندازه

 -دما

درجه حرارت روغن 

در مخزن  کاریروان

الرم اآ روغن به سطح

low  سیده استر. 
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GT 

STARTBLOCKED 

Lube Oil Tank 

Temp Low Alarm 

 

 

 

MBV10CT010/XE01 

کاری دمای روغن روان

از استارت توربین 

 کندجلوگیری می

- 

 آالرم آن تأیید شود

االرم علل احتمالی چک شود
 ان تایید شود

 علل احتمالی چک شود

 - tcvعملکرد بد 

های مخزن  بد هیتر دعملکر

 -روغن
گیری  خرابی مجموعه اندازه

 -دما

درجه حرارت روغن 

کاری در مخزن روان

ین ئیحد پازا روغن بیش
 الرم اآاست و به سطح 

low رسیده است. 
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GT 

STARTBLOCKED 

Low Lube Oil 

Tank Temp 

 

 

MBV10CT010/ZA01 

Formatted ...

Formatted ...

Formatted ...

Formatted ...

Formatted ...

Formatted ...

Formatted ...

Formatted Table ...

Formatted ...

Formatted ...

Formatted ...

Formatted ...

Formatted ...

Formatted ...

Formatted ...

Formatted ...

Formatted ...

Formatted ...

Formatted ...

Formatted ...

Formatted ...

Formatted ...

Formatted ...

Formatted ...

Formatted ...

Formatted ...

Formatted ...

Formatted ...

Formatted ...

Formatted ...

Formatted ...

Formatted ...

Formatted ...

Formatted ...

Formatted ...

Formatted ...

Formatted ...

Formatted ...

Formatted ...

Formatted ...

Formatted ...

Formatted ...

Formatted ...



 

 

Automatic Action Maintenance Action Operator Action Possible Cause Alarm Description Prio Event TAG 

- - 

 آالرم آن تأیید شود

زمانی که علت: نگهداری، 

 سرویس، تریپ

ن از بی به پایان رسیده باشد/

را به حالت  ، موردرفته باشد

 اش بازگردانیدعملیاتی عادی
 االرم ان تایید شود

زمانی که علت: نگهداری، 

 سرویس، تریپ

به پایان رسیده باشد/از بین 

را به  مورد  رفته باشد؛

حالت عملیاتی عادی اش 

 بازگردانید.

صورت دستی و هبمورد 

یا  سرویسمنظور به

صورت هنگهداری، یا ب

خاطر یک ه خودکار ب

، در این حالت قرار تریپ

 داده شده است
بصورت دستی و به مورد 

یا  سرویسمنظور 

نگهداری، یا بصورت 

 ،تریپخودکار بخاطر یک 

در این حالت قرار داده شده 

 است.

در حالت  مورد 

 عملکردی نرمال خود

(auto) مورد قرار ندارد

  در حالت نرمال خود

auto  قرار ندارد 
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Lubrication Oil FG 

Mode 

 

 

 

MBV10EA901/ZE01 

- 

ها برای یافتن علل بقیه آالرم

 چک شوداحتمالی 
بقیه االرم ها برای علل احتمالی 

 چک شود

 آالرم آن تأیید شود

 االرم ان تایید شود

یافتن ها برای  الرماآبقیه 

 علل احتمالی چک شود

 علل احتمالی چک شود
مورد در حالتی که فرمان 

 قرار ندارد ،داده شده

 

5 
Lubrication Oil FG 

Position Fault 

 

MBV10EA901/ZE01 

داده تا به  رد تریپوم

 وضعیت ایمن خود بازگردد
- 

 آالرم آن تأیید شود

ها برای یافتن علل بقیه آالرم
االرم ان  احتمالی چک شود

 تایید شود

بقیه االرم ها برای علل 

 احتمالی چک شود

 مورد تریپ داده است -

 

55 
Lubrication Oil FG 

Tripped 

 

MBV10EA901/ZE01 

- - 

 آالرم آن تأیید شود

زمانی که علت: نگهداری، 

 سرویس، تریپ

ن از بی به پایان رسیده باشد/

را به حالت  ، موردرفته باشد

 اش بازگردانیدعملیاتی عادی

 االرم ان تایید شود

زمانی که علت: نگهداری، 
 سرویس، تریپ

به پایان رسیده باشد/از بین 

را به  مورد  رفته باشد؛

حالت عملیاتی عادی اش 

 بازگردانید.

صورت دستی و هبمورد 

یا  سرویسمنظور به

صورت هنگهداری، یا ب

خاطر یک ه خودکار ب

، در این حالت قرار تریپ

 داده شده است
بصورت دستی و به مورد 

یا  سرویسمنظور 

نگهداری، یا بصورت 

 ،تریپخودکار بخاطر یک 

در این حالت قرار داده شده 

 است.

در حالت  مورد 

 عملکردی نرمال خود

(auto) مورد قرار ندارد

  در حالت نرمال خود

auto  قرار ندارد 
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Emergency FG 

Mode 

 

 

 

MBV10EA903/ZE01 

- 

 آالرم آن تأیید شود

 علل احتمالی چک شود

 –االرم ان تایید شود 

فیدری که برق باطری 

 ،کندمین میاأرا ت  شارجر

 -چک کنید

های  داکیومنت دستگاه

 - مربوطه چک شود

ولتاز ورودی قطع شده 

 –است 

باطری شارجر از کار 

 -افتاده

 یکی از باطری شارجر

گروه ولت در  01های 
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GT 

STARTBLOCKED 
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 –علل احتمالی چک شود 

یرای اقدامات بیشتر با زیمنس 

 تماس گرفته شود

داکیومنت مربوط به 

های مربوطه چک  دستگاه

 -شود

نکته:هیچ کاری به علت 

ریسک فعال شدن سیستم 

طراری روغن انجام ظضا

 داد

خوبی  سیستم روغن به

 کندکار نمی

 

- - 

 - یید شوداأن تاآالرم اآ

 -سیستم ایمنی را ریست کنید

 - علل احتمالی را چک کنید

 اشکال در عملکرد

Pressure switch   بعد

 -ها از پمپ

های روغن عملکرد بد پمپ

  sfc )احتماال  کاری روان

 -( ناآ

 قبل  از / ولوهای دستی بعد

 های روغن بسته شده پمپ

 اند

 

 

دو گروه از سه گروه 

کاری از روغن روان

 سرویس خارج شده اند

 

 
 

 

 

 

5 

 
 

 

GT 

STARTBLOCKED 

2 or 3 Lube Oil 

Groups Failed 
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Automatic Action Maintenance Action Operator Action Possible Cause Alarm Description Prio Event TAG 

- - 

 آالرم آن تأیید شود

 سیستم ایمنی را ریست کنید

علل احتمالی را چک 

 –االرم ان تایید شود کنید

 -سیستم ایمنی را ریست کنید

 -دالیل احتمالی را چک کنید

 اشکال در عملکرد

Pressure switch   بعد از

 -ها پمپ

های روغن عملکرد بد پمپ

 ناآ  sfc کاری )احتماال  روان

)- 

 از  قبل / ولوهای دستی بعد

 های روغن بسته شده پمپ

 اند

 

های روغن یکی از گروه

از سرویس کاری روان

 خارج شده است
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GT 

STARTBLOCKED 

Selected Group 

Not In Service 
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- 

 شود آالرم آن تأیید

 علل احتمالی چک شود

 االرم ان تایید شود

 علل احتمال چک شود

- 

باز شدن مدار یا اتصال 
و  ac400ها بین کوتاه سیم

plc 

 plcخطای عملکرد 

  cool downزمان 
 توربین که باید از طریق 

plc  های  فرمان به پمپ

روغن برای استارت 

 انجام نشد ،بدهد
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Lube Oil Cool Init 

Failed 

 
 

MBV10EM901/ZA03 

طور خودکار هتوربین ب

توربین خاموش شده است

بطور خودکار خاموش 

 شده است.

- 

 آالرم آن تأیید شود

 سیستم ایمنی را ریست کنید

سیستم  -االرم ان تایید شود

ن توربی -ایمنی را ریست کنید

ها پمپ acزمانی که برق را 

توان  می مجددا   وصل شود،

- 

-های روغن روانپمپ

 13کاری به مدت بیش از 

دقیقه است که با ذخیره 

 انرژی باتری کار می
 .کنند

 ثانیه 03تریپ بعد از 
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GT 

UNLOADED90 

Long DC Run 

Time 
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زمانی که برق استارت کرد 

ac پمپ ها وصل شود 

- - 

 آالرم آن تأیید شود

 سیستم ایمنی را ریست کنید

را چک  علل احتمالی

 –االرم ان تایید شود کنید

 -سیستم ایمنی را ریست کنید

 -دالیل احتمالی را چک کنید

 اشکال در عملکرد

Pressure switch   بعد از

 -ها پمپ

های روغن عملکرد بد پمپ

 نا آ sfc کاری )احتماال  روان

)- 

قبل  از  / ولوهای دستی بعد

 های روغن بسته شده پمپ

 اند

 

گروه روغن  0عدد از  0

از سرویس کاری روان

 خارج هستند
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GT 

UNLOADED90 2 

or 3 Lube Oil  

Groups Out of 

Service. 

 

 

MBV10EZ901/ZT02 

- - 

 آالرم آن تأیید شود
زمانی که علت: نگهداری، 

 سرویس، تریپ

 از بین به پایان رسیده باشد/

را به حالت  ، موردرفته باشد

 بازگردانیداش عملیاتی عادی

 االرم ان تایید شود

زمانی که علت: نگهداری، 

 سرویس، تریپ

به پایان رسیده باشد/از بین 

را به حالت  مورد  رفته باشد؛

 عملیاتی عادی اش بازگردانید.

-صورت دستی و بههبمورد 

یا نگهداری،  سرویسمنظور 

ه صورت خودکار بهیا ب

، در این تریپخاطر یک 

 استحالت قرار داده شده 
بصورت دستی و به مورد 

یا نگهداری،  سرویسمنظور 

یا بصورت خودکار بخاطر 

، در این حالت تریپیک 

 قرار داده شده است.

در حالت  مورد 

 عملکردی نرمال خود

(auto) مورد قرار ندارد

 در حالت نرمال خود 

 auto قرار ندارد 
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Lube Oil Group 1 

Mode Alarm 

 
 

MBV21EA901/ZA01 

 

- - 

 آالرم آن تأیید شود

زمانی که علت: نگهداری، 
 سرویس، تریپ

 از بین به پایان رسیده باشد/

را به حالت  ، موردرفته باشد

 اش بازگردانیدعملیاتی عادی

 االرم ان تایید شود

زمانی که علت: نگهداری، 

 سرویس، تریپ

به پایان رسیده باشد/از بین 

را به حالت  مورد  رفته باشد؛

 عملیاتی عادی اش بازگردانید.

-صورت دستی و بههبمورد 
یا نگهداری،  سرویسمنظور 

ه صورت خودکار بهیا ب

، در این تریپخاطر یک 

 حالت قرار داده شده است
بصورت دستی و به مورد 

یا نگهداری،  سرویسمنظور 

یا بصورت خودکار بخاطر 

، در این حالت تریپیک 

 است.قرار داده شده 

در حالت  مورد 

 عملکردی نرمال خود

(auto) مورد قرار ندارد

 در حالت نرمال خود 

 auto قرار ندارد 
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Lubrication Oil 
Pump Group 1 

Mode 

 

 
MBV21EA901/ZE01 

 

 

 

 

Automatic Action Maintenance Action Operator Action Possible Cause Alarm Description Prio Event TAG 

- 
ها برای یافتن علل بقیه آالرم

 احتمالی چک شود
 - آالرم آن تأیید شود

مورد در حالتی که فرمان 

 قرار ندارد ،داده شده
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Lubrication Oil 

Pump Group 1 

Position Fault 
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بقیه االرم ها را برای علل 

 احتمالی چک کنید

ها برای یافتن علل بقیه آالرم

االرم ان احتمالی چک شود

 –تایید شود 

بقیه االرم ها برای علل 

 احتمالی چک کنید

- 

 اگر به علت اضافه بار/

 ،اتصال کوتاه مشکل پیدا کرده

علت اصلی مشکل را پیدا کنید 

 و اقدامات بعدی را انجام دهید

 

 آالرم آن تأیید شود

 –االرم ان تایید شود 

 علل احتمالی چک شود

حالت به علت  گروه در این

سرویس قرار  / تعمیرات

 -گرفته است
 -مورد در کنترل محلی است

 مورد به علت اضافه بار/

اتصال کوتاه تریپ داده 

 -است

ن را نیز اآ ،دارد   sfcاگر 

 -چک کنید

    مورد خطای 

switchgear دارد 

 

 

 

 
 

5 

 

 

 

Lubrication Oil 

Pump Group 1 

Switchgear Fault 

 

 

 
 

MBV21EA901/ZE01 

مورد تریپ داده تا به 
وضعیت ایمن خود 

 بازگردد

- 

 آالرم آن تأیید شود

 -االرم ان تایید شود

ها چک شود و با الرماآبقیه 

ها اقدامات بعدی ناآبه   توجه

 را انجام دهید

 مورد تریپ داده است -

 

55 
Lubrication Oil 

Pump Group 1 

Tripped 

 

MBV21EA901/ZE01 

- - 

 آالرم آن تأیید شود

زمانی که علت: نگهداری، 

 سرویس، تریپ

 از بین به پایان رسیده باشد/

را به حالت  ، موردرفته باشد
 اش بازگردانیدعملیاتی عادی

 االرم ان تایید شود

زمانی که علت: نگهداری، 

 سرویس، تریپ

به پایان رسیده باشد/از بین 

را به حالت  مورد  رفته باشد؛

 عملیاتی عادی اش بازگردانید.

-صورت دستی و بههبمورد 

یا نگهداری،  سرویسمنظور 

ه صورت خودکار بهیا ب

، در این تریپخاطر یک 
 حالت قرار داده شده است

بصورت دستی و به مورد 

یا نگهداری،  سرویسمنظور 

یا بصورت خودکار بخاطر 

، در این حالت تریپیک 

 است.قرار داده شده 

در حالت عملکردی  مورد 

قرار  (auto) نرمال خود

مورد در حالت ندارد

قرار   auto نرمال خود 

 ندارد

 

55 
Lube Oil Group 2 

Mode Alarm 

 

MBV22EA901/ZA01 

- - 

 آالرم آن تأیید شود

زمانی که علت: نگهداری، 

 سرویس، تریپ

 از بین به پایان رسیده باشد/

را به حالت  ، موردرفته باشد
 اش بازگردانیدعملیاتی عادی

 االرم ان تایید شود

زمانی که علت: نگهداری، 

 سرویس، تریپ

به پایان رسیده باشد/از بین 

را به حالت  مورد  رفته باشد؛

 عملیاتی عادی اش بازگردانید.

-صورت دستی و بههبمورد 

یا نگهداری،  سرویسمنظور 

ه صورت خودکار بهیا ب

، در این تریپخاطر یک 
 حالت قرار داده شده است

بصورت دستی و به مورد 

یا نگهداری،  سرویسمنظور 

یا بصورت خودکار بخاطر 

، در این حالت تریپیک 

 قرار داده شده است.

در حالت عملکردی  مورد 

قرار  (auto) نرمال خود

مورد در حالت ندارد

قرار   auto نرمال خود 

 ندارد
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Lubrication Oil 

Pump Group 2 

Mode 

 

 

MBV22EA901/ZE01 

- 
ها برای یافتن علل بقیه آالرم

 احتمالی چک شود
 - آالرم آن تأیید شود

که فرمان مورد در حالتی 

 قرار ندارد ،داده شده
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Pump Group 2 

Position Fault 
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بقیه االرم ها برای علل 

 احتمالی چک کنید

ها برای یافتن علل بقیه آالرم

االرم ان احتمالی چک شود

 –تایید شود 

بقیه االرم ها برای علل 

 احتمالی چک کنید

 

 

 

 

 

 

 

Automatic Action Maintenance Action Operator Action Possible Cause Alarm Description Prio Event TAG 

- 

 اگر به علت اضافه بار/

 ،اتصال کوتاه مشکل پیدا کرده

علت اصلی مشکل را پیدا کنید 

 و اقدامات بعدی را انجام دهید

 

 آالرم آن تأیید شود

 –االرم ان تایید شود 

 علل احتمالی چک شود

گروه در این حالت به علت 

تعمیرات/ سرویس قرار 

 گرفته است

 مورد در کنترل محلی است

مورد به علت اضافه بار/ 

 اتصال کوتاه تریپ داده است

دارد، آن را نیز    sfcاگر 

گروه در این حالت چک کنید

به علت تعمیرات /سرویس 
 -قرار گرفته است

 -مورد در کنترل محلی است

مورد به علت اضافه 

بار/اتصال کوتاه تریپ داده 

 -است

دارد ان را نیز    sfcاگر 

 -چک کنید

    مورد خطای 

switchgear دارد 
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Lubrication Oil 

Pump Group 2 

Switchgear Fault 

 

 

 

 

MBV22EA901/ZE01 

مورد تریپ داده تا به 

وضعیت ایمن خود 

 بازگردد

- 

 آالرم آن تأیید شود

 -االرم ان تایید شود

ها چک شود و با الرماآبقیه 

ها اقدامات بعدی ناآبه   توجه

 را انجام دهید

 مورد تریپ داده است -

 

5 
Lubrication Oil 

Pump Group 2 

Tripped 

 

MBV22EA901/ZE01 

- - 

 آالرم آن تأیید شود

زمانی که علت: نگهداری، 

 سرویس، تریپ

 از بین به پایان رسیده باشد/
را به حالت  ، موردرفته باشد

 اش بازگردانیدعملیاتی عادی

بصورت دستی و به مورد 

یا نگهداری،  سرویسمنظور 

یا بصورت خودکار بخاطر 
، در این حالت تریپیک 

 قرار داده شده است.

در حالت عملکردی  مورد 

قرار  (auto) نرمال خود

مورد در حالت ندارد
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Lube Oil Group 3 

Mode Alarm 
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 االرم ان تایید شود

زمانی که علت: نگهداری، 

 سرویس، تریپ

به پایان رسیده باشد/از بین 

را به حالت  مورد  رفته باشد؛

 عملیاتی عادی اش بازگردانید.

قرار    autoنرمال خود 

 ندارد

- - 

 آالرم آن تأیید شود

زمانی که علت: نگهداری، 
 سرویس، تریپ

 از بین به پایان رسیده باشد/

را به حالت  ، موردرفته باشد

 اش بازگردانیدعملیاتی عادی

 االرم ان تایید شود

زمانی که علت: نگهداری، 

 سرویس، تریپ

 بینبه پایان رسیده باشد/از 

را به حالت  مورد  رفته باشد؛

 عملیاتی عادی اش بازگردانید.

-صورت دستی و بههبمورد 
یا نگهداری،  سرویسمنظور 

ه صورت خودکار بهیا ب

، در این تریپخاطر یک 

 حالت قرار داده شده است
بصورت دستی و به مورد 

یا نگهداری،  سرویسمنظور 

یا بصورت خودکار بخاطر 

حالت ، در این تریپیک 

 قرار داده شده است.

در حالت عملکردی  مورد 

قرار  (auto) نرمال خود

مورد در حالت ندارد

قرار    autoنرمال خود 

 ندارد
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Lubrication Oil 

Pump Group 3 

Mode 

 

 
 

MBV23EA901/ZE01 

- 

ها برای یافتن علل بقیه آالرم

 احتمالی چک شود
بقیه االرم ها برای علل 

 کنیداحتمالی چک 

 آالرم آن تأیید شود

ها برای یافتن علل بقیه آالرم

االرم ان احتمالی چک شود

 –تایید شود 

بقیه االرم ها برای علل 
 احتمالی چک کنید

- 
مورد در حالتی که فرمان 

 قرار ندارد ،داده شده
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Lubrication Oil 

Pump Group 3 

Position Fault 

 

MBV23EA901/ZE01 

- 

 بار/ اگر به علت اضافه

 ،اتصال کوتاه مشکل پیدا کرده

علت اصلی مشکل را پیدا کنید 

 و اقدامات بعدی را انجام دهید

 

 آالرم آن تأیید شود

 –االرم ان تایید شود 

 علل احتمالی چک شود

گروه در این حالت به علت 

تعمیرات/ سرویس قرار 

 گرفته است

 مورد در کنترل محلی است

مورد به علت اضافه بار/ 

 کوتاه تریپ داده استاتصال 

دارد، آن را نیز    sfcاگر 

گروه در این حالت چک کنید

به علت تعمیرات /سرویس 

 -قرار گرفته است

 -مورد در کنترل محلی است
مورد به علت اضافه 

بار/اتصال کوتاه تریپ داده 

 -است

دارد ان را نیز    sfcاگر 

 -چک کنید

    مورد خطای 

switchgear دارد 

 

 

 

 

 

55 

 

 

 

Lubrication Oil 

Pump Group 3 

Switchgear Fault 

 

 

 

 

MBV23EA901/ZE01 

 

مورد تریپ داده تا به 

وضعیت ایمن خود 
 بازگردد

- 

 آالرم آن تأیید شود

 -االرم ان تایید شود

بقیه بقیه االرمها چک شود و 

ها چک شود و با توجه آالرم

ها اقدامات بعدی را انجام به آن

 مورد تریپ داده است -

 

55 
Lubrication Oil 

Pump Group 3 

Tripped 
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Formatted: Centered

Formatted: Centered

Formatted: Centered

Formatted: Centered

Formatted: Centered, Line spacing:  1.5 lines

Formatted: Centered

Formatted: Centered, Line spacing:  Multiple 1.15 li

Formatted: Centered

Formatted: Centered

Formatted: Line spacing:  Multiple 1.15 li

Formatted: Centered

Formatted: Centered

Formatted: Centered, Line spacing:  Multiple 1.15 li

Formatted: Centered

Formatted: Centered

Formatted: Centered, Line spacing:  Multiple 1.15 li

Formatted: Centered

Formatted: Centered

Formatted: Centered

Formatted: Centered, Line spacing:  1.5 lines

Formatted: Centered

Formatted: Centered

Formatted: Centered, Line spacing:  Multiple 1.15 li

Formatted: Centered

Formatted: Centered

Formatted: Centered

Formatted: Centered

Formatted: Centered, Line spacing:  Multiple 1.15 li

Formatted: Centered



انها اقدامات با توجه  به دهید

 بعدی را انجام دهید

 

 

 

Automatic 

Action 

Maintenance 

Action 
Operator Action Possible Cause 

Alarm 

Description 
Prio Event TAG 

- - 

 آالرم آن تأیید شود

زمانی که علت: 
، تریپنگهداری، 

 سرویس

 از به پایان رسیده باشد/

 را ، موردبین رفته باشد

-به حالت عملیاتی عادی

 اش بازگردانید

 االرم ان تایید شود

زمانی که علت: 

، تریپنگهداری، 

 سرویس

به پایان رسیده باشد/از 
ا ر مورد  بین رفته باشد؛

به حالت عملیاتی عادی 

 اش بازگردانید.

صورت دستی و هبمورد 

یا  سرویسمنظور به

صورت هنگهداری، یا ب

خاطر یک ه خودکار ب

، در این حالت قرار تریپ

 داده شده است

بصورت دستی و مورد 

یا  سرویسبه منظور 

نگهداری، یا بصورت 

خودکار بخاطر یک 

، در این حالت قرار تریپ

 داده شده است.

در حالت  مورد 

 عملکردی نرمال خود

(auto)  قرار

مورد در حالت ندارد

   autoنرمال خود 

 قرار ندارد
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Lubrication Oil 

Cool Air Fan 1 

Mode 

 

 
 

MBV30AN015/ZE01 

- 

ها برای یافتن بقیه آالرم

 علل احتمالی چک شود
بقیه االرم ها برای علل 

 احتمالی چک کنید

 آالرم آن تأیید شود

ها برای یافتن بقیه آالرم

چک  علل احتمالی

 –االرم ان تایید شود شود

بقیه االرم ها برای علل 

 احتمالی چک کنید

- 

مورد در حالتی که 

قرار  ،فرمان داده شده

 ندارد

 

5 

Lubrication Oil 

Cool Air Fan 1 

Position Fault 

 

MBV30AN015/ZE01 

- 

 اگر به علت اضافه بار/

اتصال کوتاه مشکل پیدا 

علت اصلی مشکل  ،کرده

را پیدا کنید و اقدامات 

 بعدی را انجام دهید

 

 آالرم آن تأیید شود

 –االرم ان تایید شود 

 علل احتمالی چک شود

گروه در این حالت به 

علت تعمیرات/ سرویس 

 قرار گرفته است

مورد در کنترل محلی 

 است

مورد به علت اضافه بار/ 

اتصال کوتاه تریپ داده 
 است

دارد، آن را    sfcاگر 

 نیز چک کنید
گروه در این حالت به 

علت تعمیرات /سرویس 

 -قرار گرفته است

    مورد خطای 

switchgear دارد 
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Lubrication Oil 

Cool Air Fan 1 

Switchgear Fault 
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مورد در کنترل محلی 

 -است

مورد به علت اضافه 

بار/اتصال کوتاه تریپ 

 -داده است

دارد ان را نیز    sfcاگر 

 -چک کنید

مورد تریپ داده تا به 

وضعیت ایمن خود 

 بازگردد

- 

 آالرم آن تأیید شود

ها چک شود و بقیه آالرم

ها اقدامات با توجه به آن
االرم بعدی را انجام دهید

 -ان تایید شود

بقیه االرمها چک شود و 

با توجه  به انها اقدامات 

 بعدی را انجام دهید

 مورد تریپ داده است -

 
5 

Lubrication Oil 
Cool Air Fan 1 

Tripped 

 
Mbv30an015MBV30AN015/ze01Z01 

- - 

 آالرم آن تأیید شود

زمانی که علت: 

، تریپنگهداری، 

 سرویس

 از به پایان رسیده باشد/

 را ، موردبین رفته باشد

-به حالت عملیاتی عادی

 اش بازگردانید
 االرم ان تایید شود

زمانی که علت: 

، تریپنگهداری، 

 سرویس

به پایان رسیده باشد/از 

ا ر مورد  بین رفته باشد؛

به حالت عملیاتی عادی 

 اش بازگردانید.

صورت دستی و هبمورد 

یا  سرویسمنظور به

صورت هنگهداری، یا ب

خاطر یک ه خودکار ب

، در این حالت قرار تریپ

 داده شده است

بصورت دستی و مورد 

یا  سرویسبه منظور 

نگهداری، یا بصورت 

خودکار بخاطر یک 

، در این حالت قرار تریپ

 داده شده است.

در حالت  مورد 

 عملکردی نرمال خود

(auto)  قرار

مورد در حالت ندارد

   autoنرمال خود 

 قرار ندارد

 

 

 

5 

 

 

Lubrication Oil 

Cool Air Fan 2 

Mode 

 

 

 

MBV30AN020/ZE01 

- 

 

ها برای یافتن بقیه آالرم

 علل احتمالی چک شود
بقیه االرم ها برای علل 

 احتمالی چک کنید

 آالرم آن تأیید شود

ها برای یافتن بقیه آالرم

 علل احتمالی چک شود
 –االرم ان تایید شود 

بقیه االرم ها برای علل 

 احتمالی چک کنید

- 

مورد در حالتی که 

قرار  ،فرمان داده شده

 ندارد
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Lubrication Oil 

Cool Air Fan 2 

Position Fault 

 

MBV30AN020/ZE01 
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Automatic Action Maintenance Action Operator Action Possible Cause Alarm Description Prio Event TAG 

- 

 اگر به علت اضافه بار/

 ،اتصال کوتاه مشکل پیدا کرده

علت اصلی مشکل را پیدا کنید 

 و اقدامات بعدی را انجام دهید

 

 آالرم آن تأیید شود

 –االرم ان تایید شود 

 علل احتمالی چک شود

گروه در این حالت به علت 

تعمیرات/ سرویس قرار گرفته 

 است

 مورد در کنترل محلی است

مورد به علت اضافه بار/ 

 اتصال کوتاه تریپ داده است

دارد، آن را نیز    sfcاگر 

 چک کنید
گروه در این حالت به علت 

تعمیرات /سرویس قرار گرفته 

 -است

 -مورد در کنترل محلی است
مورد به علت اضافه 

بار/اتصال کوتاه تریپ داده 

 -است

دارد ان را نیز چک    sfcاگر 

 -کنید

    مورد خطای 

switchgear دارد 

 

 

 

 

 

5 

 

 

 

Lubrication Oil 

Cool Air Fan 2 

Switchgear Fault 

 

 

 

 

MBV30AN020/ZE01 

مورد تریپ داده تا به 

وضعیت ایمن خود 

 بازگردد

- 

 آالرم آن تأیید شود

ها چک شود و با بقیه آالرم

ها اقدامات بعدی را توجه به آن

 انجام دهید
 -االرم ان تایید شود

بقیه االرمها چک شود و با 

توجه  به انها اقدامات بعدی را 

 دهیدانجام 

 مورد تریپ داده است -

 

5 

Lubrication Oil 

Cool Air Fan 2 

Tripped 

 

MBV30AN020/ZE01 

- - 

 آالرم آن تأیید شود

زمانی که علت: نگهداری، 
 سرویس، تریپ

 از بین به پایان رسیده باشد/

را به حالت  ، موردرفته باشد

 اش بازگردانیدعملیاتی عادی

 االرم ان تایید شود

زمانی که علت: نگهداری، 

 سرویس، تریپ

به پایان رسیده باشد/از بین 

را به حالت  مورد  رفته باشد؛

 عملیاتی عادی اش بازگردانید.

-صورت دستی و بههبمورد 

یا نگهداری،  سرویسمنظور 

خاطر ه صورت خودکار بهیا ب

، در این حالت قرار تریپیک 

 داده شده است

بصورت دستی و به مورد 

یا نگهداری،  سرویسمنظور 

یا بصورت خودکار بخاطر 

، در این حالت قرار تریپیک 

 داده شده است.

در حالت عملکردی  مورد 

قرار  (auto) نرمال خود

مورد در حالت ندارد

قرار    autoنرمال خود 

 ندارد

 

 
5 

 

Lubrication Oil 

Cool Air Fan 3 

Mode 

 

 
MBV30AN025/ZE01 

- 

 

ها برای یافتن علل بقیه آالرم

 احتمالی چک شود

 آالرم آن تأیید شود

ها برای یافتن علل بقیه آالرم

 احتمالی چک شود
 –االرم ان تایید شود 

- 
مورد در حالتی که فرمان 

 قرار ندارد ،داده شده
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Lubrication Oil 

Cool Air Fan 3 

Position Fault 
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بقیه االرم ها برای علل 

 احتمالی چک کنید

بقیه االرم ها برای علل 

 احتمالی چک کنید

- 

 اگر به علت اضافه بار/

 ،اتصال کوتاه مشکل پیدا کرده

علت اصلی مشکل را پیدا کنید 

 و اقدامات بعدی را انجام دهید

 

 آالرم آن تأیید شود

 علل احتمالی چک شود

 –االرم ان تایید شود 

 علل احتمالی چک شود

در این حالت به علت گروه 

تعمیرات/ سرویس قرار گرفته 

 است

 مورد در کنترل محلی است

مورد به علت اضافه بار/ 

 اتصال کوتاه تریپ داده است
دارد، آن را نیز    sfcاگر 

 چک کنید
گروه در این حالت به علت 

تعمیرات /سرویس قرار گرفته 

 -است

 -مورد در کنترل محلی است

مورد به علت اضافه 

بار/اتصال کوتاه تریپ داده 

 -است

دارد ان را نیز چک    sfcاگر 

 -کنید

    مورد خطای 

switchgear دارد 
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Lubrication Oil 

Cool Air Fan 3 

Switchgear Fault 

 

 

 

 

MBV30AN025/ZE01 

مورد تریپ داده تا به 

وضعیت ایمن خود 

 بازگردد

- 

 آالرم آن تأیید شود

شود و با ها چک بقیه آالرم

ها اقدامات بعدی را توجه به آن

 انجام دهید
 -االرم ان تایید شود

بقیه االرمها چک شود و با 

توجه  به انها اقدامات بعدی را 

 انجام دهید

 مورد تریپ داده است -

 

5 
Lubrication Oil 

Cool Air Fan 3 

Tripped 

 

MBV30AN025/ZE01 

- 

 -فیلتر را چنج کنید

که در  را های فیلتریالمنت

طبق  را ،سرویس بوده

 دستورالعمل عوض/ تمیز کنید

 

 آالرم آن تأیید شود

 االرم ان تایید شود

 

 -چوک شدن فیلترها

ی گیر اشکال در سیستم اندازه

 -فشار

Dp   pD  فیلترهای

 الرماآبه سطح  روغن 

high  رسیده است 

 

 

5 
 

Lube Oil Filter DP 

High Alarm 

 

MBV40CP010/XE01 

 

 

 

Automatic Action Maintenance Action Operator Action Possible Cause Alarm Description Prio Event TAG 

- - 

 آالرم آن تأیید شود

 علل احتمالی چک شود

 االرم ان تایید شود

 علل احتمالی چک شود

توربین را از سرویس خارج 

 کنید

چوک شدن فیلترهای روغن 

 -کاریروان

های عملکرد پمپاشکال در 

جمله  )از کاریروغن روان

SFC). 

کنترل اشکال در عملکرد 
 ولوهای فشار

کاری به فشار روغن روان

رسیده   lowالرم اآسطح 

 .است
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Lube Oil Supply 

Pressure Low 

Alarm 
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دستی قبل/ پس از  ولوهای

 .اند پمپ بسته شده

اشکال در عملکرد سیستم 

 . گیری اندازه

طور خودکار هتوربین ب

توربین خاموش شده است

بطور خودکار خاموش 

 شده است.

- 

 آالرم آن تأیید شود

 االرم ان تایید شود

 سیستم ایمنی ریست شود

 ترند فشار چک شود

 علل احتمالی چک شود

 

 

چوک شدن فیلترهای روغن 

 کاریروان

های اشکال در عملکرد پمپ

)ازجمله  کاریروغن روان
SFC) 

کنترل اشکال در عملکرد 

 ولوهای فشار

دستی قبل/ پس از  ولوهای

 اندپمپ بسته شده

اشکال در عملکرد سیستم 

چوک شدن گیریاندازه

 -فیلترهای روغن روانکاری

اشکال در عملکرد پمپهای 

)از جمله  روغن روانکاری

SFC.) 

کنترل اشکال در عملکرد 
 ولوهای فشار

دستی قبل/ پس از  ولوهای

 پمپ بسته شده اند.

اشکال در عملکرد سیستم 

 .اندازه گیری 

کاری به فشار روغن روان

رسیده  low lowسطح 

 .است

 ای توربین تریپ لحظه

 

 

 

 
 

14 

 

 

 

 

GT ESD LL Lube 

Oil Supply 

Pressure 

 

 

 

 
 

MBV40CP015/ZT01 

- - 

 آالرم آن تأیید شود

 علل احتمالی چک شود

 ان تایید شوداالرم 

 علل احتمالی چک شود

توربین را از سرویس خارج 

 کنید

چوک شدن فیلترهای روغن 

 کاریروان

های اشکال در عملکرد پمپ

)ازجمله  کاریروغن روان

SFC) 

کنترل اشکال در عملکرد 

 ولوهای فشار
دستی قبل/ پس از  ولوهای

 اندپمپ بسته شده

اشکال در عملکرد سیستم 

شدن چوک گیریاندازه

 -فیلترهای روغن روانکاری

اشکال در عملکرد پمپهای 

)از جمله  روغن روانکاری

SFC.) 

کنترل اشکال در عملکرد 

 ولوهای فشار

دستی قبل/ پس از  ولوهای
 پمپ بسته شده اند.

اشکال در عملکرد سیستم 

 .اندازه گیری 

کاری به فشار روغن روان

رسیده   lowالرم اآسطح 

 .است
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Lube Oil Supply 

Pressure Low 

Alarm 
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Automatic Action Maintenance Action Operator Action Possible Cause Alarm Description Prio Event TAG 

طور خودکار هتوربین ب

توربین خاموش شده است

بطور خودکار خاموش 

 شده است.

- 

 آالرم آن تأیید شود

 االرم ان تایید شود

 سیستم ایمنی ریست شود

 ترند فشار چک شود

 علل احتمالی چک شود

 

چوک شدن فیلترهای روغن 

 کاریروان

های اشکال در عملکرد پمپ

)ازجمله  کاریروغن روان

SFC) 

کنترل اشکال در عملکرد 

 ولوهای فشار
دستی قبل/ پس از  ولوهای

 اندپمپ بسته شده

 اشکال در عملکرد سیستم

چوک شدن گیریاندازه

 -فیلترهای روغن روانکاری

اشکال در عملکرد پمپهای 

)از جمله  روغن روانکاری

SFC.) 

کنترل اشکال در عملکرد 

 ولوهای فشار

دستی قبل/ پس از  ولوهای
 پمپ بسته شده اند.

اشکال در عملکرد سیستم 

 .اندازه گیری 

کاری به فشار روغن روان

سطح خاموش شدن رسیده 

 .است

و تریپ    low low الرماآ

 ای لحظه

 

 

 

14 

 

 

GT ESD LL Lube 

Oil Supply 

Pressure 

 

 

 

MBV40CP025/ZT01 

- - 

 

 آالرم آن تأیید شود

 علل احتمالی چک شود

 االرم ان تایید شود

 علل احتمالی چک شود

کنترل ولو اشکال در عملکرد 

 tcv دما 

 اشکال در عملکرد فن کولرها

هیترهای اشکال در عملکرد 

 تانک روغن

اشکال در عملکرد سیستم 

 گیری دما اندازه

درجه حرارت روغن 

 .کاری بسیار باالستروان
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Lube Oil Supply 

Temperature High 

Alarm 

 

 

 

MBV40CT005/XE01 

Formatted: Centered

Formatted: Centered, Line spacing:  1.5 lines

Formatted Table

Formatted: Centered

Formatted: Centered, Line spacing:  Multiple 1.15 li

Formatted: Centered

Formatted: Centered

Formatted: Centered, Line spacing:  Multiple 1.15 li

Formatted: Centered

Formatted: Centered, Line spacing:  Multiple 1.15 li

Formatted: Centered

Formatted: Centered

Formatted: Centered

Formatted: Centered, Line spacing:  1.5 lines

Formatted: Centered

Formatted: Centered, Line spacing:  Multiple 1.15 li

Formatted: Centered



- - 

 

 آالرم آن تأیید شود

 علل احتمالی چک شود

 االرم ان تایید شود
 علل احتمالی چک شود

کنترل ولو اشکال در عملکرد 

 tcv دما 

 اشکال در عملکرد فن کولرها

اشکال در عملکرد هیترهای 

 تانک روغن

اشکال در عملکرد سیستم 

 گیری دما اندازه

درجه حرارت روغن 

ین ئیکاری بسیار پاروان

 .است
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Lube Oil Supply 

Temperature Low 

Alarm 

 

 

 

 

MBV40CT005/XE01 

-  

 

 آن تأیید شودآالرم 

 علل احتمالی چک شود

 االرم ان تایید شود

 علل احتمالی چک شود

کنترل ولو اشکال در عملکرد 
 tcv دما 

 اشکال در عملکرد فن کولرها

اشکال در عملکرد هیترهای 

 تانک روغن

اشکال در عملکرد سیستم 

 گیری دما اندازه

درجه حرارت روغن 

ین ئیکاری بسیار پاروان

  low الرماآو به حد  .است

low  رسیده است 
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Lube Oil Supply 

Temperature 

LowLow Alarm 

 
 

 

MBV40CT005/XE01 

 

 

 

 

 

 

 

Automatic Action Maintenance Action Operator Action Possible Cause Alarm Description Prio Event TAG 

- - 

 

 آالرم آن تأیید شود

 علل احتمالی چک شود

 تایید شوداالرم ان 

 علل احتمالی چک شود

کنترل ولو اشکال در عملکرد 

 tcv دما 

 اشکال در عملکرد فن کولرها

اشکال در عملکرد هیترهای 

 تانک روغن
اشکال در عملکرد سیستم 

 گیری دما اندازه

درجه حرارت روغن 

 .کاری بسیار باالستروان

 ای توربین تریپ لحظه
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GT ESD HH Lube 

Oil Supply 

Temperature 

 

 

 

MBV40CT005/ZT01 

- - 

 

 آالرم آن تأیید شود

 علل احتمالی چک شود

 االرم ان تایید شود

 علل احتمالی چک شود

کنترل ولو اشکال در عملکرد 

 tcv دما 

 اشکال در عملکرد فن کولرها

اشکال در عملکرد هیترهای 

 تانک روغن

اشکال در عملکرد سیستم 

 گیری دما اندازه

حرارت روغن درجه 

 .کاری بسیار باالستروان
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Lube Oil Supply 

Temperature High 

Alarm 

 

 

 

MBV40CT015/XE01 

- - 

 

 آالرم آن تأیید شود

 علل احتمالی چک شود

 االرم ان تایید شود

 علل احتمالی چک شود

کنترل ولو اشکال در عملکرد 

 tcv دما 

 اشکال در عملکرد فن کولرها

عملکرد هیترهای اشکال در 
 تانک روغن

درجه حرارت روغن 

ن یئیکاری بسیار پاروان

 .است
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Lube Oil Supply 

Temperature Low 

Alarm 
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اشکال در عملکرد سیستم 

 گیری دما اندازه

-  

 

 آالرم آن تأیید شود

 علل احتمالی چک شود

 االرم ان تایید شود

 علل احتمالی چک شود

کنترل ولو اشکال در عملکرد 

 tcv دما 

 اشکال در عملکرد فن کولرها

اشکال در عملکرد هیترهای 

 تانک روغن

اشکال در عملکرد سیستم 
 گیری دما اندازه

درجه حرارت روغن 

ن یئیکاری بسیار پاروان

 .است

 low lowالرم اآ
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Lube Oil Supply 

Temperature 

LowLow Alarm 
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Automatic Action Maintenance Action Operator Action Possible Cause Alarm Description Prio Event TAG 

- - 

 

 آالرم آن تأیید شود

 علل احتمالی چک شود

 االرم ان تایید شود

 علل احتمالی چک شود

کنترل ولو اشکال در عملکرد 

 tcv دما 

 عملکرد فن کولرهااشکال در 

اشکال در عملکرد هیترهای 

 تانک روغن

اشکال در عملکرد سیستم 

 گیری دما اندازه

درجه حرارت روغن 

 .کاری بسیار باالستروان

 

 

 

14 

 

 

GT ESD HH Lube 

Oil Supply 

Temperature 

 

 

 

MBV40CT015/ZT01 

- - 

 آالرم آن تأیید شود

 علل احتمالی چک شود

 االرم ان تایید شود

 علل احتمالی چک شود

توربین را از سرویس خارج 

 کنید

چوک شدن فیلترهای روغن 

 کاریروان

های اشکال در عملکرد پمپ

)ازجمله  کاریروغن روان

SFC) 
کنترل اشکال در عملکرد 

 ولوهای فشار

دستی قبل/ پس از  ولوهای

 اندپمپ بسته شده

اشکال در عملکرد سیستم 

چوک شدن گیریاندازه

 -روغن روانکاری فیلترهای

کاری به فشار روغن روان

  high   الرماآسطح 

 .رسیده است

Dp   0بیرینگ 
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DP Bearing 2 High 

Alarm 
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اشکال در عملکرد پمپهای 

)از جمله  روغن روانکاری

SFC.) 

کنترل اشکال در عملکرد 

 ولوهای فشار

دستی قبل/ پس از  ولوهای

 پمپ بسته شده اند.
اشکال در عملکرد سیستم 

 .اندازه گیری 

- - 

 آالرم آن تأیید شود

 علل احتمالی چک شود

 االرم ان تایید شود

 علل احتمالی چک شود

توربین را از سرویس خارج 
 کنید

چوک شدن فیلترهای روغن 

 کاریروان

های اشکال در عملکرد پمپ

)ازجمله  کاریروغن روان

SFC) 

کنترل اشکال در عملکرد 

 ولوهای فشار

دستی قبل/ پس از  ولوهای

 اندپمپ بسته شده

اشکال در عملکرد سیستم 

چوک شدن گیریاندازه
 -فیلترهای روغن روانکاری

اشکال در عملکرد پمپهای 

)از جمله  روغن روانکاری

SFC.) 

کنترل اشکال در عملکرد 

 ولوهای فشار

دستی قبل/ پس از  ولوهای

 پمپ بسته شده اند.

اشکال در عملکرد سیستم 

 .اندازه گیری 

Dp  کاریروغن روان 

به سطح  0در بیرینگ 

 .رسیده است  low الرماآ
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DP Bearing 2 Low 

Alarm 
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Automatic Action Maintenance Action Operator Action Possible Cause Alarm Description Prio Event TAG 

طور خودکار هتوربین ب

توربین خاموش شده است

بطور خودکار خاموش 

 شده است.

- 

 ودیید شاأالرم تریپ توربین تاآ

 سیستم ایمنی را ریست کنید

 نمودار و ترند فشار چک شود

 علل احتمالی را چک کنید

چوک شدن فیلترهای روغن 

 کاریروان

های اشکال در عملکرد پمپ

)ازجمله  کاریروغن روان

SFC) 

کنترل اشکال در عملکرد 

 ولوهای فشار
دستی قبل/ پس از  ولوهای

 اندپمپ بسته شده

اشکال در عملکرد سیستم 

چوک شدن گیریاندازه

 -فیلترهای روغن روانکاری

اشکال در عملکرد پمپهای 

)از جمله  روغن روانکاری

SFC.) 

کنترل اشکال در عملکرد 

 ولوهای فشار

دستی قبل/ پس از  ولوهای

 پمپ بسته شده اند.
اشکال در عملکرد سیستم 

 .اندازه گیری 

Dp   کاری روغن روان

الرم اآبه سطح  0بیرینگ 

low low  رسیده است. 

 ای توربین تریپ لحظه

 

 

14 

 

GT ESD LL DP 

Bearing 2 

 

 

MBV54CP015/ZT01 

- - 

 آالرم آن تأیید شود

 علل احتمالی چک شود

 تایید شوداالرم ان 

 علل احتمالی چک شود

توربین را از سرویس خارج 
 کنید

چوک شدن فیلترهای روغن 

 کاریروان

های اشکال در عملکرد پمپ

)ازجمله  کاریروغن روان

SFC) 

کنترل اشکال در عملکرد 

 ولوهای فشار

دستی قبل/ پس از  ولوهای

 اندپمپ بسته شده

اشکال در عملکرد سیستم 
 چوک شدنگیریاندازه

 -فیلترهای روغن روانکاری

اشکال در عملکرد پمپهای 

)از جمله  روغن روانکاری

SFC.) 

کنترل اشکال در عملکرد 

 ولوهای فشار

دستی قبل/ پس از  ولوهای

 پمپ بسته شده اند.

اشکال در عملکرد سیستم 

 .اندازه گیری 

Dp   کاری روغن روان

به سطح   0بیرینگ 

 .رسیده است high  الرماآ
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DP Bearing 2 High 

Alarm 
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- - 

 آالرم آن تأیید شود

 علل احتمالی چک شود

 االرم ان تایید شود

 علل احتمالی چک شود

توربین را از سرویس خارج 

 کنید

چوک شدن فیلترهای روغن 

 کاریروان

های اشکال در عملکرد پمپ

)ازجمله  کاریروغن روان

SFC) 

کنترل اشکال در عملکرد 

 ولوهای فشار
دستی قبل/ پس از  ولوهای

 اندپمپ بسته شده

اشکال در عملکرد سیستم 

چوک شدن گیریاندازه

 -فیلترهای روغن روانکاری

اشکال در عملکرد پمپهای 

)از جمله  روغن روانکاری

SFC.) 

کنترل اشکال در عملکرد 

 ولوهای فشار

دستی قبل/ پس از  ولوهای

 پمپ بسته شده اند.
اشکال در عملکرد سیستم 

 .اندازه گیری 

Dp   کاری روغن روان

الرم اآبه سطح  0بیرینگ 

low  رسیده است. 
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DP Bearing 2 Low 

Alarm 
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Automatic Action Maintenance Action Operator Action Possible Cause Alarm Description Prio Event TAG 

طور خودکار هتوربین ب

توربین خاموش شده است

بطور خودکار خاموش 

 شده است.

- 

 ودیید شاأالرم تریپ توربین تاآ

 سیستم ایمنی را ریست کنید

 نمودار و ترند فشار چک شود

 علل احتمالی را چک کنید

چوک شدن فیلترهای روغن 

 کاریروان

های عملکرد پمپاشکال در 

)ازجمله  کاریروغن روان

SFC) 

کنترل اشکال در عملکرد 

 ولوهای فشار

دستی قبل/ پس از  ولوهای

 اندپمپ بسته شده

Dp  کاری روغن روان

سطح  به  0در بیرینگ 

خاموش شدن رسیده االرم 

 است.
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Bearing 2 
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اشکال در عملکرد سیستم 

چوک شدن گیریاندازه

 -فیلترهای روغن روانکاری

اشکال در عملکرد پمپهای 

)از جمله  روغن روانکاری

SFC.) 

کنترل اشکال در عملکرد 
 ولوهای فشار

دستی قبل/ پس از  ولوهای

 پمپ بسته شده اند.

اشکال در عملکرد سیستم 

 .اندازه گیری 

- - 

 آالرم آن تأیید شود

زمانی که علت: نگهداری، 

 سرویس، تریپ

از بین  به پایان رسیده باشد/

را به حالت  ، موردرفته باشد

 اش بازگردانیدعملیاتی عادی

 االرم ان تایید شود

زمانی که علت: نگهداری، 
 سرویس، تریپ

به پایان رسیده باشد/از بین رفته 

را به حالت  مورد  باشد؛

 عملیاتی عادی اش بازگردانید.

-صورت دستی و بههبمورد 

یا نگهداری،  سرویسمنظور 

خاطر ه صورت خودکار بهیا ب

، در این حالت قرار تریپیک 

 داده شده است

بصورت دستی و به مورد 

یا نگهداری،  سرویسمنظور 
یا بصورت خودکار بخاطر 

، در این حالت قرار تریپیک 

 داده شده است.

در حالت  مورد 

 عملکردی نرمال خود

(auto) مورد قرار ندارد

 در حالت نرمال خود 

auto  قرار ندارد 

 

 

 

5 

 

 

Bearing 2 Drain 

Valve Mode Alarm 

 

 

 

MBV60AA015/ZA01 

- 

برق ورودی ولو را چک 

فشار هوای ابزار را  -کنید

ن را برای اآمدار  -چک کنید

-  اتصالی / قطعی چک کنید

یا ولو گیر اآچک کنید 

 ؟ مکانیکی کرده است یا نه

آالرم  -آالرم آن را تأیید کنید

واتچ داگ آن را از صفحه 

 آن ریست کنید برنامه

 علل احتمالی را چک کنید

 االرم ان را تایید شود

االرم واتچ داگ ان را از -

 –صفحه برنامه ان ریست کنید 

 علل احتمالی را چک کنید

که فرمان  در موقعیت ولو 

خود قرار ندارد. داده شده 

، MCB/یا پریده  فیوز سوخته

گیر /مدار باز، شده سیم شل

، کم شدن فشار مکانیکی ولو 

 هوا.

اشکال در سیستم نمایش 

 وضعیت ولو

 

 

55 

GT 

STARTBLOCK 

Drain Valve 

Bearing 2 

Monitoring Fault 

 

 

MBV60AA015/ZE01 

طور خودکار هتوربین ب

توربین خاموش شده است

بطور خودکار خاموش 

 شده است.

- 

 

 آن تأیید شود آالرم

 االرم ان تایید شود

اشکال در عملکرد کنترل ولو 

 تانکسطح لول تعیین 

 اشکال در مجموعه اندازه

 تانک لولسطحگیری 

روغن برگشتی سطح لول 

در تانک مربوط به 

 مالراآبیرینگ دو به سطح 

high high  رسیده است

 ای تریپ لحظه.

 

 
 

1114 

 

GT ESD HH Level 

Bearing 2 Tank 

 
 

MBV60CL005/ZT01 

- - 

 

 آالرم آن تأیید شود

 االرم ان تایید شود

اشکال در عملکرد کنترل ولو 

 تانک لولسطحتعیین 

 اشکال در مجموعه اندازه

 تانک لولسطحگیری 

روغن برگشتی  لولسطح

در تانک مربوط به 

 مالراآبیرینگ دو به سطح 

high high  رسیده است

 ای تریپ لحظه.
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GT ESD HH Level 

Bearing 2 Tank 
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- - 

 آالرم آن تأیید شود

زمانی که علت: نگهداری، 

 سرویس، تریپ

از بین  به پایان رسیده باشد/

را به حالت  ، موردرفته باشد

 اش بازگردانیدعملیاتی عادی

 االرم ان تایید شود
زمانی که علت: نگهداری، 

 سرویس، تریپ

ته باشد/از بین رفبه پایان رسیده 

را به حالت  مورد  باشد؛

 عملیاتی عادی اش بازگردانید.

-صورت دستی و بههبمورد 

یا نگهداری،  سرویسمنظور 

خاطر ه صورت خودکار بهیا ب

، در این حالت قرار تریپیک 

 داده شده است

بصورت دستی و به مورد 
یا نگهداری،  سرویسمنظور 

یا بصورت خودکار بخاطر 

در این حالت قرار ، تریپیک 

 داده شده است.

در حالت  مورد 

 عملکردی نرمال خود

(auto) مورد قرار ندارد

 در حالت نرمال خود 

auto  قرار ندارد 

 

 

5 

 

Generator Cooling 

Fan 1 Mode 

 

 

MKA10AN005/ZE01 

 

 

Automatic Action Maintenance Action Operator Action Possible Cause Alarm Description Prio Event TAG 

- 

 

ها برای یافتن علل بقیه آالرم

 احتمالی چک شود
بقیه االرم ها را برای علل 

 کنید چکاحتمالی 

 آالرم آن تأیید شود

ها برای یافتن علل بقیه آالرم

 احتمالی چک شود
 االرم ان تایید شود

بقیه االرم ها را برای علل 

 احتمالی چک کنید

- 
مورد در حالتی که فرمان 

 قرار ندارد ،داده شدهان 

 

5 

Generator Cooling 

Fan 1 Position 
Fault 

 

MKA10AN005/ZE01 

- 

در صورتی که به علت اضافه 

 ه/ اتصال کوتاه فالت ب بار

علت اصلی   ، مدهاآ دوجو

و اقدامات کرده مشکل را پیدا 

 الزم را انجام دهید

 آالرم آن تأیید شود

 احتمالی چک شودعلل 

 االرم ان تایید شود

 علل احتمالی را چک کنید

گروه در این حالت به علت 

سرویس قرار  / تعمیرات

 -گرفته است

 -مورد در کنترل محلی است

 مورد به علت اضافه بار/

 -اتصال کوتاه تریپ داده است

ن را نیز اآدارد   sfc اگر 

 -چک کنید

 switchgearمورد فالت 

 دارد
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Generator Cooling 

Fan 1 Switchgear 

Fault 

 

 

 

 

MKA10AN005/ZE01 

مورد تریپ داده تا به 

موقعیت ایمن خود 

 گرددرازب

- 

 آالرم آن تأیید شود

ها چک شود و با بقیه آالرم

ها اقدامات بعدی را توجه به آن

 انجام دهید
 االرم ان تایید شود

بقیه االرم ها چک و ا توجه به 

اقدامات بعدی را انجام انها 

 دهید

- 

فن شماره یک ژنراتور 

 تریپ داده است
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Generator Cooling 

Fan 1 Tripped 

 

MKA10AN005/ZE01 

- - 

 آالرم آن تأیید شود

زمانی که علت: نگهداری، 

 سرویس، تریپ

 از بین به پایان رسیده باشد/

را به حالت  ، موردرفته باشد

 اش بازگردانیدعملیاتی عادی

 االرم ان تایید شود

-صورت دستی و بههبمورد 

یا نگهداری،  سرویسمنظور 

خاطر ه صورت خودکار بهیا ب

، در این حالت قرار تریپیک 

 داده شده است

بصورت دستی و به مورد 

یا نگهداری،  سرویسمنظور 

در حالت  مورد 

 عملکردی نرمال خود

(auto) مورد قرار ندارد

 در حالت نرمال خود 

auto  قرار ندارد 
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Generator Cooling 

Fan 2 Mode 
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زمانی که علت: نگهداری، 

 سرویس، تریپ

به پایان رسیده باشد/از بین 

را به حالت  مورد  رفته باشد؛

 عملیاتی عادی اش بازگردانید.

یا بصورت خودکار بخاطر 

، در این حالت قرار تریپیک 

 داده شده است.

- 

 

ها برای یافتن علل آالرمبقیه 

 احتمالی چک شود
بقیه االرم ها را برای علل 

 کنید چکاحتمالی 

 آالرم آن تأیید شود

ها چک شود و با بقیه آالرم

ها اقدامات بعدی را توجه به آن

 انجام دهید
 االرم ان تایید شود

بقیه االرم ها را برای علل 

 احتمالی چک کنید

- 
مورد در حالتی که فرمان 

 قرار ندارد ،داده شدهان 
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Generator Cooling 

Fan 2 Position 

Fault 

 

MKA10AN010/ZE01 

- 

صورتی که به علت اضافه 

بار/ اتصال کوتاه فالت به 

وجود آمده، علت اصلی مشکل 

را پیدا کرده و اقدامات الزم 

در صورتی که را انجام دهید

به علت اضافه بار / اتصال 

علت کوتاه فالت بوجو امده  

اصلی مشکل را پیدا و 

 اقدامات الزم را انجام دهید

 آالرم آن تأیید شود

 علل احتمالی چک شود

 االرم ان تایید شود

 علل احتمالی را چک کنید

گروه در این حالت به علت 

سرویس قرار گرفته  تعمیرات/

 است

 مورد در کنترل محلی است

 مورد به علت اضافه بار/

 اتصال کوتاه تریپ داده است

ن را نیز چک آدارد  sfcاگر 

گروه در این حالت به کنید

علت تعمیرات /سرویس قرار 

 -گرفته است

 -مورد در کنترل محلی است
مورد به علت اضافه 

بار/اتصال کوتاه تریپ داده 

 -است

دارد ان را نیز چک    sfcاگر 

 -کنید

 switchgearمورد فالت 

 دارد
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Generator Cooling 

Fan 2 Switchgear 

Fault 

 

 

 

 

MKA10AN010/ZE01 

 

مورد تریپ داده تا به 

موقعیت ایمن خود 

 گرددرازب

- 

 آالرم آن تأیید شود

ها چک شود و با بقیه آالرم

ها اقدامات بعدی را توجه به آن

 انجام دهید
 االرم ان تایید شود

بقیه االرم ها چک و ا توجه به 

انها اقدامات بعدی را انجام 

 دهید

- 

فن شماره دو ژنراتور 

 تریپ داده است

 

 

5 

 

Generator Cooling 

Fan 2 Tripped 

 

 

MKA10AN010/ZE01 
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Automatic Action Maintenance Action Operator Action Possible Cause Alarm Description Prio Event TAG 

- - 

 آالرم آن تأیید شود

زمانی که علت: نگهداری، 

 سرویس، تریپ

 از بین به پایان رسیده باشد/

را به حالت  ، موردرفته باشد

 اش بازگردانیدعملیاتی عادی

 االرم ان تایید شود
زمانی که علت: نگهداری، 

 سرویس، تریپ

به پایان رسیده باشد/از بین 

را به حالت  مورد  رفته باشد؛

 عملیاتی عادی اش بازگردانید

-صورت دستی و بههبمورد 

یا نگهداری،  سرویسمنظور 

خاطر ه صورت خودکار بهیا ب

، در این حالت قرار تریپیک 

 داده شده است

بصورت دستی و به مورد 
یا نگهداری،  سرویسمنظور 

یا بصورت خودکار بخاطر 

، در این حالت قرار تریپیک 

 داده شده است.

در حالت  مورد 

 عملکردی نرمال خود

(auto) مورد قرار ندارد

 در حالت نرمال خود 

auto  قرار ندارد 
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Generator Cooling 

Fan 3 Mode 

 

 

MKA10AN015/ZE01 

- 

 

ها برای یافتن علل بقیه آالرم

 احتمالی چک شود
بقیه االرم ها را برای علل 

 کنید چکاحتمالی 

 آالرم آن تأیید شود

ها چک شود و با بقیه آالرم

را ها اقدامات بعدی توجه به آن

 انجام دهید
 االرم ان تایید شود

بقیه االرم ها را برای علل 

 احتمالی چک کنید

- 
مورد در حالتی که فرمان 

 قرار ندارد ،داده شدهان 
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Generator Cooling 

Fan 3 Position 

Fault 

 

MKA10AN015/ZE01 

- 

 اگر به علت اضافه بار/

 ،اتصال کوتاه مشکل پیدا کرده

علت اصلی مشکل را پیدا کنید 

 و اقدامات بعدی را انجام دهید

 

 آالرم آن تأیید شود

 علل احتمالی چک شود

 االرم ان تایید شود

 علل احتمالی را چک کنید

گروه در این حالت به علت 

سرویس قرار گرفته  تعمیرات/

 است

 مورد در کنترل محلی است
 مورد به علت اضافه بار/

 داده استاتصال کوتاه تریپ 

ن را نیز چک آدارد  sfcاگر 

گروه در این حالت به کنید

علت تعمیرات /سرویس قرار 

 -گرفته است

 -مورد در کنترل محلی است

مورد به علت اضافه 

بار/اتصال کوتاه تریپ داده 

 -است

دارد ان را نیز چک    sfcاگر 
 -کنید

 switchgearمورد فالت 

 دارد
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Generator Cooling 

Fan 3 Switchgear 

Fault 

 

 

 

 
MKA10AN015/ZE01 

مورد تریپ داده تا به 

موقعیت ایمن خود 

 گرددرازب

- 

 آالرم آن تأیید شود

ها چک شود و با بقیه آالرم
ها اقدامات بعدی را توجه به آن

 انجام دهید
 االرم ان تایید شود

بقیه االرم ها چک و ا توجه به 

انها اقدامات بعدی را انجام 

 دهید

- 

ژنراتور  0فن شماره 

 تریپ داده است
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Generator Cooling 

Fan 3 Tripped 

 

MKA10AN015/ZE01 
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- 

صورت  لود توربین را به

 ات دستی بردارید و صبر کنید

 دمای بیرینگ کاهش یابد

 

 آالرم آن تأیید شود

 علل احتمالی چک شود

 االرم ان تایید شود

 علل احتمالی را چک کنید

 باالی بیرینگدمای 

-باالی روغن روان دمای 

 .کاری

-ین روغن روانئیفشار پا

 .کاری

 وایبریشن باال

اشکال در مجموعه ابزار 
 دقیق

درجه حرارت در 

   ژنراتور   DE بیرینگ

  HIGH الرماآبه سطح 

 .رسیده است
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Generator DE 

Bearing Temp 

High Alarm 

 

 

 

MKA10CT005/XE01 

- - 

 تأیید شودآالرم آن 

 علل احتمالی چک شود

 االرم ان تایید شود

 علل احتمالی را چک کنید

توربین را از سرویس خارج 

 کنید

 دمای باالی بیرینگ

-باالی روغن روان دمای 

 کاری

 کاریین روغن روانیفشار پا

 وایبریشن باال

اشکال در مجموعه ابزار 

 دمای باالی بیرینگدقیق

باالی روغن  دمای 

 روانکاری.

 فشار پائین روغن روانکاری.

 وایبریشن باال

اشکال در مجموعه ابزار 
 دقیق

درجه حرارت در 

 ژنراتور    DE بیرینگ

 الرماآبه سطح 

High High   رسیده

 .است
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Generator DE 

Bearing Temp 

HighHigh Alarm 

 

 

 

MKA10CT005/XE01 

 

 

 

Automatic Action Maintenance Action Operator Action Possible Cause Alarm Description Prio Event TAG 

- 

صورت لود توربین را به

 ات دستی بردارید و صبر کنید

 دمای بیرینگ کاهش یابد

لود توربین را به صورت 

دستی بردارید و صبر کنید 

 دمای بیرینگ کاهش یابد

 

 آالرم آن تأیید شود

 علل احتمالی چک شود

 االرم ان تایید شود

 علل احتمالی را چک کنید

 

 دمای باالی بیرینگ

-باالی روغن روان دمای 
 کاری

 کاریین روغن روانیفشار پا

 وایبریشن باال

اشکال در مجموعه ابزار 

 دمای باالی بیرینگدقیق

باالی روغن  دمای 

 روانکاری.

 فشار پائین روغن روانکاری.

 وایبریشن باال

 اشکال در مجموعه ابزار دقیق

درجه حرارت در 

 ژنراتور   NDE بیرینگ 

  HIGH الرماآبه سطح 

 .رسیده است
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Generator NDE 

Bearing Temp 

High Alarm 

 

 
MKA10CT010/XE01 

- - 

 آالرم آن تأیید شود

 علل احتمالی چک شود

 االرم ان تایید شود

 علل احتمالی را چک کنید

توربین را از سرویس خارج 

 کنید

 بیرینگدمای باالی 

-باالی روغن روان دمای 

 کاری

 کاریین روغن روانیفشار پا

 وایبریشن باال

درجه حرارت در 

 ژنراتور   NDE بیرینگ 

 الرماآبه سطح 

High High   رسیده

 .است
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Generator NDE 

Bearing Temp 

HighHigh Alarm 
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اشکال در مجموعه ابزار 

 دمای باالی بیرینگدقیق

باالی روغن  دمای 

 روانکاری.

 فشار پائین روغن روانکاری.

 وایبریشن باال

 اشکال در مجموعه ابزار دقیق

- - 

 آالرم آن تأیید شود

 علل احتمالی چک شود

 االرم ان تایید شود

 علل احتمالی چک شود

 در صورت امکان توان غیر

فعال خروجی ژنراتور را 

 کاهش دهید

ی دستصورت  لود توربین را به

دمای  ،بردارید و صبر کنید

 دبیرینگ کاهش یاب

درجه حرارت باالی هوای 

 .کننده آب خنک کننده/ خنک

 .بار زیاد ژنراتور

 اشکال در مجموعه اندازه

 گیری دما

درجه حرارت باالی 

 کننده هوای خنک

 .ژنراتور

 .بار زیاد ژنراتور

 اشکال در مجموعه اندازه

 گیری دما
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Generator Cold Air 

DE Temp High 

Alarm 

 
 

 

MKA10CT015/XE01 

- - 

 آالرم آن تأیید شود

 علل احتمالی چک شود

در صورت امکان توان 

غیرفعال خروجی ژنراتور را 

 کاهش دهید

صورت دستی لود توربین را به

دمای  ،بردارید و صبر کنید

ید االرم ان تایدبیرینگ کاهش یاب

 شود

 علل احتمالی چک شود

صورت امکان توان غیر در 

فعال خروجی ژنراتور را 

 کاهش دهید
لود توربین را به صورت دستی 

بردارید و صبر کنید دمای 

 بیرینگ کاهش یابد

درجه حرارت باالی هوای 

 کنندهآب خنک کننده/خنک

 بار زیاد ژنراتور

-اشکال در مجموعه اندازه

درجه حرارت باالی گیری دما

هوای خنک کننده/آب خنک 

 کننده.

 بار زیاد ژنراتور.

اشکال در مجموعه اندازه 

 گیری دما

درجه حرارت باالی 

 کننده هوای خنک

 .ژنراتور

 .بار زیاد ژنراتور

 اشکال در مجموعه اندازه

 گیری دما
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Air Temp High 

Alarm 
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Automatic Action Maintenance Action Operator Action Possible Cause Alarm Description Prio Event TAG 

- - 

 آالرم آن تأیید شود

 علل احتمالی چک شود

در صورت امکان توان 

غیرفعال خروجی ژنراتور را 

 کاهش دهید

صورت دستی لود توربین را به

دمای  ،بردارید و صبر کنید

ید االرم ان تایدبیرینگ کاهش یاب

 شود

 احتمالی چک شودعلل 

در صورت امکان توان غیر 

فعال خروجی ژنراتور را 

 کاهش دهید

لود توربین را به صورت دستی 
بردارید و صبر کنید دمای 

 بیرینگ کاهش یابد

درجه حرارت باالی هوای 

 کنندهآب خنک کننده/خنک

 بار زیاد ژنراتور

-اشکال در مجموعه اندازه

درجه حرارت باالی گیری دما

خنک کننده/آب خنک هوای 

 کننده.

 بار زیاد ژنراتور.

اشکال در مجموعه اندازه 

 گیری دما

درجه حرارت باالی 

 کننده هوای خنک

 .ژنراتور

 .بار زیاد ژنراتور

 اشکال در مجموعه اندازه

 گیری دما
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Generator Cold Air 

NDE Temp High 

Alarm 

 

 

 
MKA10CT025/XE01 

- - 

 آالرم آن تأیید شود

 علل احتمالی چک شود

در صورت امکان توان 

غیرفعال خروجی ژنراتور را 

 کاهش دهید

صورت دستی لود توربین را به

دمای  ،بردارید و صبر کنید

ید االرم ان تایدبیرینگ کاهش یاب

 شود
 علل احتمالی چک شود

در صورت امکان توان غیر 

فعال خروجی ژنراتور را 

 کاهش دهید

ی دست لود توربین را به صورت

بردارید و صبر کنید دمای 

 بیرینگ کاهش یابد

درجه حرارت باالی هوای 

 کنندهآب خنک کننده/خنک

 بار زیاد ژنراتور

-اشکال در مجموعه اندازه

درجه حرارت باالی گیری دما

هوای خنک کننده/آب خنک 

 کننده.

 بار زیاد ژنراتور.

اشکال در مجموعه اندازه 

 گیری دما

درجه حرارت باالی 

 کننده هوای خنک

 .ژنراتور

 .بار زیاد ژنراتور

 اشکال در مجموعه اندازه
 گیری دما
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Generator Stator 

Temp Ph 1 High 

Alarm 

 

 

 

MKA10CT030/XE01 

- - 

 آالرم آن تأیید شود

 االرم ان تایید شود

 لود توربین را کاهش دهید

 علل احتمالی را چک کنید

درجه حرارت باالی هوای 

 کنندهآب خنک کننده/خنک

 بار زیاد ژنراتور

-اشکال در مجموعه اندازه

درجه حرارت باالی گیری دما

درجه حرارت باالی 

کننده  هوای خنک

 .ژنراتور

 اشکال در مجموعه اندازه

 گیری دما

 ثانیه 03تریپ بعد از 
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HH Generator 

Stator Temp Ph 1 
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 /آب خنککننده  هوای خنک

 .کننده ژنراتور

اشکال در مجموعه اندازه 

 گیری دما

- - 

 آالرم آن تأیید شود

 علل احتمالی چک شود

در صورت امکان توان 

غیرفعال خروجی ژنراتور را 

 کاهش دهید

صورت دستی لود توربین را به

دمای  ،بردارید و صبر کنید

ید االرم ان تایدبیرینگ کاهش یاب

 شود

 احتمالی چک شودعلل 

در صورت امکان توان غیر 

فعال خروجی ژنراتور را 

 کاهش دهید

لود توربین را به صورت دستی 

بردارید و صبر کنید دمای 
 بیرینگ کاهش یابد

درجه حرارت باالی هوای 

 کنندهآب خنک کننده/خنک

 بار زیاد ژنراتور

-اشکال در مجموعه اندازه

درجه حرارت باالی گیری دما

خنک کننده/آب خنک هوای 

 .ژنراتور کننده

 بار زیاد ژنراتور.

اشکال در مجموعه اندازه 

 گیری دما

درجه حرارت باالی 

 کننده هوای خنک

 .ژنراتور

 .بار زیاد ژنراتور

 اشکال در مجموعه اندازه

 گیری دما
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Generator Stator 

Temp Ph 2 High 

Alarm 

 

 

 

MKA10CT035/XE01 

- - 

 تأیید شودآالرم آن 

 االرم ان تایید شود
 لود توربین را کاهش دهید

 علل احتمالی را چک کنید

درجه حرارت باالی هوای 

 کنندهآب خنک کننده/خنک

 بار زیاد ژنراتور

-اشکال در مجموعه اندازه

درجه حرارت باالی گیری دما

 /آب خنککننده  هوای خنک
 .کننده ژنراتور

اشکال در مجموعه اندازه 

 گیری دما

درجه حرارت باالی 

کننده  هوای خنک

 .ژنراتور

 اشکال در مجموعه اندازه

 گیری دما

 ثانیه  03تریپ بعد از 
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GT UNLOAD90 

HH Generator 

Stator Temp Ph 2 

 

 

MKA10CT035/ZT01 

 

 

 

 

 

Automatic Action Maintenance Action Operator Action Possible Cause Alarm Description Prio Event TAG 

- - 

 آالرم آن تأیید شود

 االرم ان تایید شود

 علل احتمالی چک شود

درجه حرارت باالی هوای 

 کنندهآب خنک کننده/خنک

 ژنراتوربار زیاد 

-اشکال در مجموعه اندازه

درجه حرارت باالی گیری دما

درجه حرارت باالی 

 کننده هوای خنک

 .ژنراتور
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Generator Stator 

Temp Ph 3 High 

Alarm 
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 در صورت امکان توان غیر

فعال خروجی ژنراتور را 

 کاهش دهید

صورت دستی  لود توربین را به

بردارید و صبر کنید دمای 

 بیرینگ کاهش یابد

هوای خنک کننده/آب خنک 

 کننده.

 بار زیاد ژنراتور.

اشکال در مجموعه اندازه 

 گیری دما

 .بار زیاد ژنراتور

 اشکال در مجموعه اندازه

 گیری دما

- - 

 آالرم آن تأیید شود

 االرم ان تایید شود

 لود توربین را کاهش دهید

 علل احتمالی را چک کنید

درجه حرارت باالی هوای 

 کنندهآب خنک کننده/خنک

 بار زیاد ژنراتور

-اشکال در مجموعه اندازه

درجه حرارت باالی گیری دما

 /آب خنککننده  هوای خنک

 .کننده ژنراتور

اشکال در مجموعه اندازه 

 گیری دما

درجه حرارت باالی 

کننده  هوای خنک

 .ژنراتور

 اشکال در مجموعه اندازه

 گیری دما
 ثانیه 03تریپ بعد از 

 

 
1114 

 

GT UNLOAD90 

HH Generator 

Stator Temp Ph 3 

 

 
MKA10CT040/ZT01 

- - 

کاری چک فشار روغن روان

 -شود
کاری چک روغن روان دمای

 -شود

 العمل  با توجه به دستور

comp washing   را انجام

 -دهید

وایبریشن بیرینگ را با دستگاه 

گیری  قابل حمل اندازه

 –گیری کنید  وایبریشن اندازه

 دمای بیرینگ چک شود

- 

 DEوایبریشن بیرینگ 

 الرماآژنراتور به سطح 

HIGH رسیده است 
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Generator DE 

Vibration High 

Alarm 

 

 
 

 

 

MKA10CY005/XE01 

- 

وایبریشن بیرینگ در  دما و

 -ترند مربوطه چک شود

ها  دمای روغن بعد از کولر
 -چک شود

 فشار روغن چک شود

 ، کابل سنسورهای وایبریشن

 فشار روغن چک شود / دما

 - ن ریست شوداآتریپ 

  DE وایبریشن بیرینگ

 الرم اآژنراتور به سطح 

high high  رسیده است 
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GT UNLOAD90 

HH Generator DE 

Vibration 
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Automatic Action Maintenance Action Operator Action Possible Cause Alarm Description Prio Event TAG 

- 

دما و وایبریشن بیرینگ در 

 ترند مربوطه چک شود

از کولرها  دمای روغن بعد

 چک شود

 فشار روغن چک شود

کابل سنسورهای وایبریشن، 
دما/ فشار روغن چک 

دما ووایبریشن بیرینگ شود

 -در ترند مربوطه چک شود

دمای روغن بعد از کولر ها 

 -چک شود

 فشار روغن چک شود

کابل سنسورهای وایبریشن 

 ،دما /فشار روغن چک شود

 - تریپ ریست شود

 DEوایبریشن بیرینگ 

الرم اآژنراتور به حد 

high high  رسیده است 

 ای تریپ لحظه
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GT ESD HH 

Generator DE 

Vibration 

 

 

 

MKA10CY005/ZT02 

- - 

کاری چک فشار روغن روان

 شود

کاری چک دمای روغن روان

 شود

 العمل با توجه به دستور
comp washing   را انجام

 دهید

وایبریشن بیرینگ را با دستگاه 

گیری وایبریشن قابل حمل اندازه

 گیری کنید اندازه

فشار دمای بیرینگ چک شود

 -روغن روانکاری چک شود

دمای روغن روانکاری چک 

 -شود

 با توجه به دستور العمل 

comp washing   را انجام
 -دهید

وایبریشن بیرینگ را با دستگاه 

قابل حمل اندازه گیری 

 –وایبریشن اندازه گیری کنید 

 بیرینگ چک شوددمای 

- 

 NDEوایبریشن بیرینگ 

الرم اآژنراتور به حد 

high  رسیده است 
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Generator NDE 

Vibration High 

Alarm 

 

 

 

 

 
MKA10CY010/XE01 

- 

دما و وایبریشن بیرینگ در 

 ترند مربوطه چک شود

دمای روغن بعد از کولرها 

 چک شود

 فشار روغن چک شود

 - تریپ ریست شود

 NDEوایبریشن بیرینگ 

الرم اآژنراتور به حد 

high  high رسیده است 

 ثانیه 03تریپ بعد از 
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HH Generator 

NDE Vibration 
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کابل سنسورهای وایبریشن، 

دما/ فشار روغن چک 

دما ووایبریشن بیرینگ شود

 -در ترند مربوطه چک شود

دمای روغن بعد از کولر ها 

 -چک شود

 فشار روغن چک شود
کابل سنسورهای وایبریشن 

 ،دما /فشار روغن چک شود

- 

دما و وایبریشن بیرینگ در 

 ترند مربوطه چک شود

دمای روغن بعد از کولرها 

 چک شود

 فشار روغن چک شود

کابل سنسورهای وایبریشن، 

دما/ فشار روغن چک 

 بیرینگدما ووایبریشن شود

 -در ترند مربوطه چک شود

دمای روغن بعد از کولر ها 

 -چک شود
 فشار روغن چک شود

کابل سنسورهای وایبریشن 

 ،دما /فشار روغن چک شود

 - تریپ ریست شود

 NDEوایبریشن بیرینگ 

الرم اآژنراتور به حد 

high  high رسیده است 

 ای تریپ لحظه
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Generator NDE 

Vibration 
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Automatic Action Maintenance Action Operator Action Possible Cause Alarm Description Prio Event TAG 

- 

 الرم تریپاآا که آی چک کنید

MCB PT  ؟ فعال است

 ن را پیدا و اآعلت اصلی 

MCB  را ریست کنید 

 مجددا   MCBکه  وقتی

شد، حالت کنترل  ریست

طور خودکار به هژنراتور ب

 یک حالت از پیش انتخاب

 .یابد شده تغییر می

 یید شوداأن تاآالرم اآ

 تریپ الرماآا که آی کنیدچک 

MCB PT   فعال است ؟ اگر

نیست بررسی کنید که چرا 

انتخاب شده و    FCR  حالت

حالت کنترلی ژنراتور را به 

طور دستی حالت هاپراتور ب

را انتخاب کرده  FCRکنترل 

 .است

فیوز مداری که ولتاژ ژنراتور 

دهد  گزارش می  AVRرا به 

طور ه، که ب تریپ داده

 FCRخودکار حالت کنترل 
 .را فعال خواهد ساخت

نکته: برای واحدهای مجهز به 

تریپ دوبل،  AVRواحدهای 

کننده  مدار گزارش هییافیوز 

FCR ( رگالتور تنظیم

می سرویس ( در جریان

 استباشد

نکته: وقتی حالت کنترل 

FCR  فعال است، تمام

 AVR های کننده محدود
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  voltage/MV ar /PFحالت 

mode  برگردانید 

 

ولتاژ منجر به از کار افتادن 

کننده  مدار اصلی گزارش

در   FCR شود و ولتاژ نمی

ید و ولتاژ از ا آسرویس نمی

 پشتیبانی به  ن یکی کانالاآ

avr شود گزارش می 

از سرویس خارج خواهند 

 بود

- - 

 آالرم آن تأیید شود

زمانی که علت: نگهداری، 
 سرویس، تریپ

از بین  به پایان رسیده باشد/

را به حالت  ، موردرفته باشد

 اش بازگردانیدعملیاتی عادی

 تایید شود االرم ان

زمانی که علت: نگهداری، 

 سرویس، تریپ

به پایان رسیده باشد/از بین رفته 

را به حالت  مورد  باشد؛

 عملیاتی عادی اش بازگردانید

-صورت دستی و بههبمورد 
یا نگهداری،  سرویسمنظور 

خاطر ه صورت خودکار بهیا ب

، در این حالت قرار تریپیک 

 داده شده است

بصورت دستی و به مورد 

یا نگهداری،  سرویسمنظور 

یا بصورت خودکار بخاطر 

، در این حالت قرار تریپیک 

 داده شده است.

در حالت  مورد 

 عملکردی نرمال خود

(auto) مورد قرار ندارد

 در حالت نرمال خود 

auto  قرار ندارد 
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Excitation FG 

Mode 

 

 
MKY10EA901/ZE01 

- 

 

برای یافتن علل ها بقیه آالرم

 احتمالی چک شود
بقیه االرم ها را برای علل 

 احتمالی چک کنید

 آالرم آن تأیید شود

ها برای یافتن علل بقیه آالرم

 احتمالی چک شود
 االرم ان تایید شود

بقیه االرم ها را برای علل 

 احتمالی چک کنید

- 
مورد در حالتی که فرمان 

 قرار ندارد ،ان داده شده

 

5 
Excitation FG 

Position Fault 

 

MKY10EA901/ZE01 

مورد تریپ داده و به 

موقعیت ایمن خود باز 

 گشته است

- 

 .ید زنگ خطرائأیت

 آالرم آن تأیید شود

ها چک شود و با بقیه آالرم

ها اقدامات بعدی را توجه به آن

 انجام دهید
بقیه االرم ها را چک کنید و با 

را  توجه به انها اقدامات بعدی

 انجام دهید

 مورد تریپ داده است -

 

5 
 

Excitation FG 

Tripped 

 

MKY10EA901/ZE01 

ن باز شده اآبریکر مدار 

 است

تعیین دلیل اصلی مشکل: 

حد،  از مدار کوتاه، بار بیش

 دیده، کابل/ تجهیزات آسیب

 دیده را جایگزین سیم آسیب

 کنیدتعمیر  ،و

MCB  را ریست کنید 

 شود آالرم آن تأیید

 االرم ان تایید شود

 .کنترل دالیل احتمالی

 اتصال کوتاه حد/  از بار بیش

 .در تجهیزات متصل به هم

 کشی خرابی سیم

یک کلید مینیاتوری 

 PMG مربوط به 

 ژنراتور تریپ داده است
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GCB ESD Tripped 

MCB PMG Main 

AVR 

 

 

MKY10EG001/ZT01 
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Automatic 

Action 
Maintenance Action Operator Action Possible Cause Alarm Description Prio Event TAG 

- 

ماژول  برق ورودیکنترل 

AVR و Converter  ناآ- 
های چراغکنترل وضعیت و 

LED مربوط به converter  

در صورت مشاهده هرگونه -  ناآ

، شروع مجدد سیستم و مشکل

 گیری مطابق با مدارک اندازه

 .کننده فرعی عرضه

ابتدا و انتهای لینک ارتباطی به 

رزیستور و مود باس را چک 

 - کنید

PC  را از طریق رابط سریال به

متصل کنید، از  AVRماژول 
برای کنترل  CMT1000برنامه 

و  AVRوضعیت داخلی 

وضعیت لینک ارتباطی استفاده 

ل بیکنید. در صورت لزوم فا

 را مجددا   AVRپارامتر 

 AVRبارگذاری کنید یا ماژول 

 .را جایگزین کنید

 آالرم آن تأیید شود

 علل احتمالی چک شود

 االرم ان تایید شود

 علل احتمالی را چک کنید

داخلی در ماژول  مشکل

AVR. 

 قطع شدن برق ورودی به

 .AVRماژول 

 اشکال در عملکرد 

converter    که ارتباط

را  AVRداخلی اجزای   

کند یا قطع شدن کنترل می

 ناآبرق ورودی 

 قطع اشتباه لینک ارتباطی

AVR داخلی  مشکل، یک

را تشخیص داده است، یا 

یک اشکال در عملکرد 

لینک ارتباطی بین سیستم 

 AVRکنترل توربین و 

 .وجود دارد
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AVR SW Alarm 
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- 

کنترل وضعیت یکسوکننده دیود، 

مطابق با    اقدامات بعدی راو 

 داکیومنت ژنراتور انجام دهید

 آالرم آن تأیید شود

 االرم ان تایید شود

تر لود را از چه سریع هر

ژنراتور و توربین بردارید و 

 توربین را متوقف کنید

نقص دیود در یکسوکننده 

 .چرخنده محرک ژنراتور

سیستم نظارت بر دیود در 

یک نقص  رگالتور ولتاژ

دهنده را  تریپدر دیود 

)مدار باز  تشخیص داده 

 .یا کوتاه(
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Rotating Diode 

Failure 

 

 

MKY10EM901/ZA02 

- 

از  تحریکسیستم  بررسی اینکه 

متصل به  کامپیوترطریق یک 

کنترل  AVRریزی  رابط برنامه

 .شود نمی

 آالرم آن تأیید شود

 االرم ان تایید شود

حالت کنترل تغییر به یک 

 .ژنراتور متفاوت

سیستم   FG غیرفعال سازی

سازی  و سپس فعال تحریک

 .مجدد آن

اشکال در عملکرد سیستم 

کنترل توربین در زمان تغییر 

 های کنترلی توربین بین حالت
 

-هتحریک ژنراتور بسیستم 

به  متصل کامپیوتروسیله یک 

 AVRریزی  رابط برنامه

 .شود کنترل می

 AVR پوینتست میزان 

آزاد نشده است، که بدان 

هیچ  AVRمعناست که 

-هب ست پوینت میزان 

آمده از سیستم  وجود

کنترل توربین را نخواهد 

 .پذیرفت
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Setpoint Not 

Released 
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Automatic 

Action 
Maintenance Action Operator Action Possible Cause Alarm Description Prio Event TAG 

- 

 کنترل اینکه

"requst Modbusدر " 
"control word 1 برابر "

 .تعیین شده باشد 1با 

 کنترل اینکه

" request Modbus  "

کامپیوتر وسیله یک هب

 متصل به رابط برنامه

مسدود نشده  AVRریزی 

 .باشد

 

 آالرم آن تأیید شود

 االرم ان تایید شود

"request Modbus "AVR 

در سیستم کنترل توربین فعال 

 .نشده است

 request Modbusسیگنال "

ل متص کامپیوتروسیله یک ه" ب

 AVRریزی  به رابط برنامه

 .مسدود شده است

مسدود شده  AVR اصلی کنترل 

 AVRکه به این معناست که  ،است

ل شده از سیستم کنتر هیچ دستور تولید

اگرچه توربین را نخواهد پذیرفت. 

به سیستم  AVRی از ئیهاشاخص

طور عادی عمل هکنترل توربین ب

 .خواهند کرد
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AVR Bus Control 

Blocked 

 

 
 

 

MKY10EM901/ZA04 

- - 

 آالرم آن تأیید شود

 ااالرم ان تایید شود

کنترل اینکه آیا ولتاژ یا 

ز تر اینئیفرکانس شبکه پا

 .؟خیر مقادیر جزئی است یا

تحریک از سیستم   افزایش

  ست پوینتطریق تنظیم میزان 

 .کننده ولتاژ تنظیم

فرکانس ژنراتور یا شبکه 

انس تر از فرکینئیالکتریکی پا

 .جزئی است

 زا ولتاژ شبکه الکتریکی بیش

 .ین استئیحد پا

 ولتاژ ژنراتور بیش ست میزان 

 .ین استئیحد پا از

 

کننده حداکثر ولتاژ در هر  محدود

 .مشغول است AVRهرتز در 

تر از حد ینئیوقتی که فرکانس پا

 فرکانس جزئی است، این محدود

 دهد. کننده، ولتاژ را کاهش می

هدف، حمایت از تجهیزات مرتبط با 

حد  از ولتاژ ژنراتور درمقابل بیش

 استمی باشد.شار شدن 
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V/Hz Limit 
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- - 

 آالرم آن تأیید شود

 االرم ان تایید شود

 جریان تحریک با کاهش 

ننده ک تنظیم تغییر ست پوینت 

 .ولتاژ

ژنراتور در  تحریکجریان 
 مقایسه با دمای وسایل خنک

حد  از کننده ژنراتور بیش

 .باالست

 AVRدر جریان کننده  محدودحداکثر 

 .مشغول است

 

55 

 

Max Field Current 

Limit 

 

MKY10EM901/ZA12 

- - 

 آالرم آن تأیید شود

 االرم ان تایید شود

کاهش قدرت ظاهری 

ژنراتور، از طریق کاهش 

توان فعال مصرف  تولید/

 ژنراتور یا افزایش تولید/

فعال  مصرف توان غیر

 .ژنراتور

خاطر تولید هجریان ژنراتور ب

یا  فعال توان غیریا مصرف 

 زا فعال زیاد، بیش توانتولید 

 .حد باالست

 

کننده جریان استاتور  حداکثر محدود

 مشغول است. AVRدر 

Scl  های کمتر از  تواند در زمینه می

ه شد از حد برانگیخته  حد یا بیشتر

کننده، جریان  فعال شود. این محدود

وان تکند تا اینکه  را تنظیم می تحریک

 ابد.یشده همیشه کاهش  تولیدفعال  غیر

اگر ژنراتور در یک زمینه کمتر از 

عمل کند، جریان  شده تحریکحد 
 یابد. افزایش می تحریک

اگر ژنراتور در یک زمینه بیش از 

عمل کند، جریان  شده تحریکحد 

 .یابد کاهش می تحریک
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Max Stator 

Current Limit 
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Automatic Action Maintenance Action Operator Action Possible Cause Alarm Description Prio Event TAG 

- - 

 آالرم آن تأیید شود

 االرم ان تایید شود

 تحریکافزایش جریان 

 ست پوینتژنراتور با تنظیم 

 .کننده ولتاژ کنترل

فعال ژنراتور  توانکاهش تولید 

 غیر توان)این امکان مصرف 

وجود ه بیشتری را ب فعال

 .خواهد آورد(

ژنراتور در  تحریکجریان 

ده ش فعال تولید توانرابطه با 

 .-ین استئیحد پا از بیش

 فعال توانژنراتور با تولید 

تواند مقادیر بیشتری  کمتر می

را مصرف  فعال توان غیراز 

 .کند

 تحریککننده  محدود

 AVRکمتر از حد در 
مشغول است. وقتی که 

 تحریکشده  میزان تعیین

به خط ثبات ژنراتور 

شود، این  نزدیک می

کننده، جریان  محدود

 را افزایش می تحریک

 دهد
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Under Excitation 

Limit 

 

 

 

 

MKY10EM901/ZA14 

- - 

 آالرم آن تأیید شود

 االرم ان تایید شود

کنترل اینکه ولتاژ شبکه بیش 

/+ از ولتاژ جزئی - %13از 

 .منحرف نشود

 تحریکافزایش یا کاهش 

ست ژنراتور با تنظیم میزان 

 .کننده ولتاژ کنترل  پوینت

 ژنراتور تحریکجریان 

 .-بسیار زیاد یا بسیار کم است

ولتاژ شبکه الکتریکی بسیار 

 .زیاد یا بسیار کم است

 حداکثر یا حداقل محدود

کننده ولتاژ استاتور در  

AVR است.  مشغول

کننده ولتاژ  محدود

 استاتور تنها زمانی می

یا   pf تواند فعال شود که
  mv arحالت کنترل 

 استباشدسرویس در
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Min Stator Voltage 

Limit 
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- - 

 آالرم آن تأیید شود

 االرم ان تایید شود

کنترل اینکه ولتاژ شبکه بیش 

/+ از ولتاژ جزئی - %13از 

 .منحرف نشود

 تحریکافزایش یا کاهش 

ست ژنراتور با تنظیم میزان 
 .کننده ولتاژ کنترل  پوینت

جریان تحریک ژنراتور 

 .-بسیار زیاد یا بسیار کم است

ولتاژ شبکه الکتریکی بسیار 

 .زیاد یا بسیار کم است

 حداکثر یا حداقل محدود

کننده ولتاژ استاتور در  

AVR  .مشغول است

ولتاژ کننده  محدود

 استاتور تنها زمانی می

یا   pf تواند فعال شود که

  mv arحالت کنترل 

 استباشدسرویس در
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Max Stator 

Voltage Limit 

 

 

 

MKY10EM901/ZA16 

- 

کنترل وضعیت یکسوکننده 

 اقدامات بعدی را  و  ،دیود

داکیومنت ژنراتور مطابق با 

 انجام دهید

 آالرم آن تأیید شود

 تایید شوداالرم ان 

تر لود را از چه سریع هر

ژنراتور و توربین بردارید و 

 توربین را متوقف کنید

نقص دیود در یکسوکننده 

 .چرخنده محرک ژنراتور

سیستم نظارت بر دیود در 

یک نقص  رگالتور ولتاژ

دهنده را  تریپدر دیود 

)مدار باز  تشخیص داده 

 .یا کوتاه(

 ای تریپ لحظه
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GT ESD Rotaiting 

Diode Failure 

 

 

MKY10EZ901/ZT01 

- 

 

ها برای یافتن علل بقیه آالرم

 احتمالی چک شود

 آالرم آن تأیید شود

 االرم ان تایید شود

یافتن ها را برای  الرماآبقیه 

 علل احتمالی چک کنید

- 

در موقعیت تعیین  مورد

 .شده خود قرار ندارد
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Filed Circuit 

Breaker Alarm 
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بقیه االرم ها را برای علل 

 احتمالی چک کنید

- - 

 آالرم آن تأیید شود

زمانی که علت: نگهداری، 

 سرویس، تریپ

از بین  به پایان رسیده باشد/

را به حالت  ، موردرفته باشد

 اش بازگردانیدعملیاتی عادی
 االرم ان تایید شود

زمانی که علت: نگهداری، 

 سرویس، تریپ

به پایان رسیده باشد/از بین 

را به حالت  مورد  رفته باشد؛

 عملیاتی عادی اش بازگردانید

-صورت دستی و بههبمورد 

یا نگهداری،  سرویسمنظور 

خاطر ه صورت خودکار بهیا ب

، در این حالت قرار تریپیک 

 داده شده است
بصورت دستی و به مورد 

یا نگهداری،  سرویسمنظور 

یا بصورت خودکار بخاطر 

، در این حالت قرار تریپیک 

 داده شده است.

در حالت  مورد 

 عملکردی نرمال خود

(auto) موردقرار ندارد 
در حالت عملکردی نرمال 

 خود قرار ندارد.
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Auxilliary Room 

Ventilation Fan 1 

Mode 

 

 

SAA10AN005/ZE01 

 

 

 

Automatic Action Maintenance Action Operator Action Possible Cause Alarm Description Prio Event TAG 

- 

ها برای یافتن علل بقیه آالرم .

 احتمالی چک شود
بقیه االرم ها را برای علل 

 احتمالی چک کنید

 آالرم آن تأیید شود

ها را برای یافتن بقیه آالرم

االرم علل احتمالی چک کنید

شود و بقیه االرم ها ان تایید 

را برای علل احتمالی چک 

 کنید

- 

مورد در موقعیتی که 

قرار  ،داده شده ان فرمان

 ندارد
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Auxilliary Room 

Ventilation Fan 1 

Position Fault 

 

SAA10AN005/ZE01 

- 

 /رراگر به علت اضافه با

 ،اتصال کوتاه مشکل پیدا کرده

علت اصلی مشکل را پیدا کنید 

 و اقدامات بعدی را انجام دهید

 

 آالرم آن تأیید شود

 االرم ان تایید شود

 علل احتمالی را چک کنید

گروه در این حالت به علت 

تعمیرات/ سرویس قرار گرفته 

 است

 مورد در کنترل محلی است

مورد به علت اضافه بار/ 

 اتصال کوتاه تریپ داده است
دارد، آن را نیز چک  sfcاگر 

 کنید
گروه در این حالت به علت 

تعمیرات /سرویس قرار گرفته 

 -است

 -مورد در کنترل محلی است

مورد به علت اضافه 

بار/اتصال کوتاه تریپ داده 

 -است

دارد ان را نیز چک    sfcاگر 

 -کنید

 مورد فالت

switch gear  دارد 
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Auxilliary Room 

Ventilation Fan 1 

Switchgear Fault 
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مورد تریپ داده و به 

موقعیت ایمن خود باز 

 گشته است

- 

 آالرم آن تأیید شود

ها چک شود و با بقیه آالرم

ها اقدامات بعدی توجه به آن

 را انجام دهید
با توجه االرم ان تایید شود و

به بقیه االرمها اقدامات بعدی 

 انجام شود

 داده استمورد تریپ  -
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Auxilliary Room 

Ventilation Fan 1 

Tripped 

 

SAA10AN005/ZE01 

- - 

 آالرم آن تأیید شود

زمانی که علت: نگهداری، 

 سرویس، تریپ
 از بین به پایان رسیده باشد/

را به حالت  ، موردرفته باشد

 اش بازگردانیدعملیاتی عادی

 االرم ان تایید شود

زمانی که علت: نگهداری، 

 سرویس، تریپ

به پایان رسیده باشد/از بین 

را به حالت  مورد  رفته باشد؛

 عملیاتی عادی اش بازگردانید

-صورت دستی و بههبمورد 

یا نگهداری،  سرویسمنظور 
خاطر ه صورت خودکار بهیا ب

، در این حالت قرار تریپیک 

 داده شده است

بصورت دستی و به مورد 

یا نگهداری،  سرویسمنظور 

یا بصورت خودکار بخاطر 

، در این حالت قرار تریپیک 

 داده شده است.

در حالت عملکردی  مورد 

قرار  (auto) نرمال خود

شیء در حالت ندارد

عملکردی نرمال خود 

 قرار ندارد.
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Auxilliary Room 

Ventilation FG 

Mode 

 

 

SAA10EA901/ZE01 

- 

ها را برای علل  الرماآ

 احتمالی چک کنید

 آالرم آن تأیید شود

ها برای یافتن علل بقیه آالرم

 احتمالی چک شود
االرم ان تایید شود و بقیه 

االرم ها را برای علل احتمالی 

 چک کنید

- 
مورد در حالتی که فرمان 

 قرار ندارد ،داده شدهان 
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Auxilliary Room 

Ventilation FG 

Position Fault 

 

SAA10EA901/ZE01 

مورد تریپ داده و به 

موقعیت ایمن خود باز 

 گشته است

- 

 آالرم آن تأیید شود

ها چک شود و با بقیه آالرم

ها اقدامات بعدی توجه به آن
 را انجام دهید

االرم ان تایید شود وبا توجه 

به بقیه االرمها اقدامات بعدی 

 انجام شود

 مورد تریپ داده است -

 
5 

Auxilliary Room 
Ventilation FG 

Tripped 

 
SAA10EA901/ZE01 

جر لرارباطری ش

 خاموش شده است

جایگزین نمودن فن تهویه در 

 .صورت لزوم

 آالرم آن تأیید شود

 االرم ان تایید شود

 علل احتمالی را چک کنید

اشکال در عملکرد فن تهویه، 

 .خروجی تهویه مسدود شده

تهویه به   جریان هوای فن

  L1  دهندهرسطح هشدا

 .رسیده است

 

5 

Air Flow Monitor 

Ventilation Fan 

Low Flow Alarm 

 

SAB10CF005/XE01 

 

- 

 آالرم آن تأیید شود

 االرم ان تایید شود

جایگزین نمودن سیستم تهویه 

 .باطری روم در صورت لزوم

- 
اشکال در عملکرد سیستم 

 تهویه باطری روم

درجه حرارت در اتاق 
الرم اآباتری به سطح 

high ( رسیده استHI). 

 

5 
Temp Battery 

Room High Alarm 

 

SAB10CT005/XE01 

 

 - فن تهویه تریپ داده است

 

 آالرم آن تأیید شود

 االرم ان تایید شود

- 

ها دمپریک یا چند عدد از 

در موقعیت باز قرار 

 .ندارند

 

14 
GT ESD Shut Off 

Damper Not Open 

 

SAG10AB005/ZT01 
 

 

 

Formatted ...

Formatted ...

Formatted ...

Formatted ...

Formatted ...

Formatted ...

Formatted ...

Formatted ...

Formatted ...

Formatted ...

Formatted ...

Formatted ...

Formatted ...

Formatted ...

Formatted ...

Formatted ...

Formatted ...

Formatted ...

Formatted ...

Formatted ...

Formatted ...

Formatted ...

Formatted ...

Formatted ...

Formatted ...

Formatted ...

Formatted ...

Formatted ...

Formatted ...

Formatted ...

Formatted ...

Formatted ...

Formatted ...

Formatted ...

Formatted ...

Formatted ...

Formatted ...

Formatted ...



 

 

 

Automatic Action Maintenance Action Operator Action Possible Cause Alarm Description Prio Event TAG 

- - 

 آالرم آن تأیید شود

زمانی که علت: نگهداری، 

 سرویس، تریپ

از بین  به پایان رسیده باشد/

را به حالت  ، موردرفته باشد

 اش بازگردانیدعملیاتی عادی

 شوداالرم ان تایید 

زمانی که علت: نگهداری، 

 سرویس، تریپ
به پایان رسیده باشد/از بین رفته 

را به حالت  مورد  باشد؛

 عملیاتی عادی اش بازگردانید

-صورت دستی و بههبمورد 

یا نگهداری،  سرویسمنظور 

خاطر ه صورت خودکار بهیا ب

، در این حالت قرار تریپیک 

 داده شده است

بصورت دستی و به مورد 

یا نگهداری،  سرویسمنظور 

یا بصورت خودکار بخاطر 
، در این حالت قرار تریپیک 

 داده شده است.

در حالت عملکردی  مورد 

قرار  (auto) نرمال خود

در حالت  موردندارد

عملکردی نرمال خود قرار 

 ندارد.

 

 

5 

 

GT Room 

Ventilation Fan 1 

Mode 

 

 

SAG10AN005/ZE01 

- 

 

ها برای یافتن علل آالرم بقیه

 احتمالی چک شود
بقیه االرم ها را برای علل  .

 احتمالی چک کنید

 آالرم آن تأیید شود

ها برای یافتن علل بقیه آالرم

 احتمالی چک شود
االرم ان تایید شود و بقیه االرم 

ها را برای علل احتمالی چک 

 کنید

- 
مورد در موقعیتی که فرمان 

 قرار ندارد ،داده شدهان 

 

5 

GT Room 

Ventilation Fan 1 

Position Fault 

 

SAG10AN005/ZE01 

- 

 اگر به علت اضافه بار/

اتصال کوتاه مشکل پیدا 

علت اصلی مشکل  ،کرده

را پیدا کنید و اقدامات بعدی 

 را انجام دهید

 

 آالرم آن تأیید شود

 علل احتمالی چک شود

 االرم ان تایید شود

 چک کنیدعلل احتمالی را 

گروه در این حالت به علت 

تعمیرات/ سرویس قرار گرفته 

 است

 مورد در کنترل محلی است

مورد به علت اضافه بار/ 

 اتصال کوتاه تریپ داده است
دارد، آن را نیز چک  sfcاگر 

 کنید
گروه در این حالت به علت 

تعمیرات /سرویس قرار گرفته 

 -است

 -مورد در کنترل محلی است

اضافه  مورد به علت

بار/اتصال کوتاه تریپ داده 

 -است

دارد ان را نیز چک    sfcاگر 

 -کنید

 مورد فالت

switch gear  دارد 

 

 

 

 

 

5 

 

 

 

GT Room 

Ventilation Fan 1 

Switchgear Fault 

 

 

 

 

SAG10AN005/ZE01 

مورد تریپ داده و به 

موقعیت ایمن خود باز 

 گشته است

- 

 آالرم آن تأیید شود

ها چک شود و با بقیه آالرم

ها اقدامات بعدی را توجه به آن

 انجام دهید

 مورد تریپ داده است -

 

5 

GT Room 

Ventilation Fan 1 
Tripped 

 

SAG10AN005/ZE01 
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االرم ان تایید شود وبا توجه به 

بقیه االرمها اقدامات بعدی انجام 

 شود

- - 

 آالرم آن تأیید شود

زمانی که علت: نگهداری، 

 سرویس، تریپ

از بین  به پایان رسیده باشد/

را به حالت  ، موردرفته باشد
 اش بازگردانیدعملیاتی عادی

 االرم ان تایید شود

زمانی که علت: نگهداری، 

 سرویس، تریپ

به پایان رسیده باشد/از بین رفته 

را به حالت  مورد  باشد؛

 عملیاتی عادی اش بازگردانید

-صورت دستی و بههبمورد 

یا نگهداری،  سرویسمنظور 

خاطر ه صورت خودکار بهیا ب

، در این حالت قرار تریپیک 
 داده شده است

بصورت دستی و به مورد 

یا نگهداری،  سرویسمنظور 

یا بصورت خودکار بخاطر 

، در این حالت قرار تریپیک 

 داده شده است.

در حالت عملکردی  مورد 

قرار  (auto) نرمال خود

در حالت  موردندارد

عملکردی نرمال خود قرار 

 ندارد.

 

 

5 

 

GT Room 

Ventilation Fan 2 

Mode 

 

 

SAG10AN010/ZE01 

- 

 

ها برای یافتن علل بقیه آالرم

 احتمالی چک شود
بقیه االرم ها را برای علل  .

 احتمالی چک کنید

 آالرم آن تأیید شود

ها برای یافتن علل بقیه آالرم

 احتمالی چک شود
تایید شود و بقیه االرم  االرم ان

ها را برای علل احتمالی چک 

 کنید

- 

مورد در موقعیتی که فرمان 

 قرار ندارد ،داده شدهان 

 

55 

GT Room 

Ventilation Fan 2 

Position Fault 

 

 

SAG10AN010/ZE01 

- 

 اگر به علت اضافه بار/

اتصال کوتاه مشکل پیدا 

علت اصلی مشکل  ،کرده

را پیدا کنید و اقدامات بعدی 

 را انجام دهید

 

 آالرم آن تأیید شودا

 علل احتمالی چک شود

 الرم ان تایید شود

 علل احتمالی را چک کنید

گروه در این حالت به علت 

تعمیرات/ سرویس قرار گرفته 

 است
 مورد در کنترل محلی است

مورد به علت اضافه بار/ 

 داده استاتصال کوتاه تریپ 

دارد، آن را نیز چک  sfcاگر 

 کنید
گروه در این حالت به علت 

تعمیرات /سرویس قرار گرفته 

 -است

 -مورد در کنترل محلی است

مورد به علت اضافه 

بار/اتصال کوتاه تریپ داده 
 -است

دارد ان را نیز چک    sfcاگر 

 -کنید

 مورد فالت

switch gear  دارد 

 

 

 

 
 

55 

 

 

 

GT Room 

Ventilation Fan 2 

Switchgear Fault 

 

 

 
 

SAG10AN010/ZE01 
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مورد تریپ داده و به 

موقعیت ایمن خود باز 

 گشته است

- 

 آالرم آن تأیید شود

 ها چک شود و بابقیه آالرم

ها اقدامات بعدی را توجه به آن

 انجام دهید
االرم ان تایید شود وبا توجه به 

بقیه االرمها اقدامات بعدی 

 انجام شود

 مورد تریپ داده است -

 

5 

GT Room 

Ventilation Fan 2 

Tripped 

 

SAG10AN010/ZE01 

- - 

از اینکه حاصل کردن اطمینان 

نیست  انکلوژرکس داخل هیچ

  pdD  )باز کردن درب در
 .باال سخت است(

 یید شوداأن تاآالرم اآ

 .کنترل دالیل احتمالی

 های هوای کثیف شده فیلتر

 .اند

قرارگیری اشتباه شاترها در 
 .های تهویهکانال

سیستم اشکال در عملکرد 

 .گیری فشار اندازه

انکلوژر و  اختالف فشار 

فضای بیرون توربین به 

رسیده   high الرماآ هحسط

 است

 

 

5 

 

Diff Press GT 

Room High Alarm 

 

 

SAG10CP005/XE01 

- - 

 آالرم آن تأیید شود

 االرم ام تایید شود

 .کنترل دالیل احتمالی

 دری توربین باز است

اشکال در عملکرد سیستم 
 گیری فشار اندازه

 .اشکال در عملکرد فن تهویه

انکلوژر و   اختالف فشار

فضای بیرون توربین به 

رسیده   low الرماآ هحسط

 است

 

5 

 

Diff Press GT 

Room Low Alarm 

 

SAG10CP005/XE01 

فن بعد از حدود ده ثانیه 

 شود چنج می
- 

 آالرم آن تأیید شود

االرم ام کنترل دالیل احتمالی

 تایید شود

 کنترل دالیل احتمالی.

اشکال در عملکرد سیستم 

 گیری فشار اندازه
 .اشکال در عملکرد فن تهویه

اختالف  فشار کلی فن 

الرم  اآتهویه به سطح 

ین/ سطح تریپ رسیده ئیپا
 .است

 

5 

GT Room Vent 

Fan Diff Pressure 

Low Alarm 

 

SAG10CP010/XE01 

ثانیه  03توربین بعد از 

  و دهد  تریپ می

گرما را  سورینسهمچنین 

تش آ یبرای سیستم ردیاب

 GTواقع در اتاق 

 .کند متوقف می

- 

 آالرم آن تأیید شود

االرم ام کنترل دالیل احتمالی

 تایید شود

 کنترل دالیل احتمالی.

اشکال در عملکرد سیستم 

 گیری فشار اندازه

 .اشکال در عملکرد فن تهویه

اختالف  فشار کلی فن 

الرم  اآتهویه به سطح 

ین/ سطح تریپ رسیده ئیپا

 .است

L2 

 

 

14 

 

GT ESD LL GT 

Room Vent Fan 

Diff Pressure 

 

 

SAG10CP010/ZT01 

- - 

 آالرم آن تأیید شود

زمانی که علت: نگهداری، 

 سرویس، تریپ

 از بین به پایان رسیده باشد/

را به حالت  ، موردرفته باشد
 اش بازگردانیدعملیاتی عادی

 االرم ان تایید شود

زمانی که علت: نگهداری، 

 سرویس، تریپ

به پایان رسیده باشد/از بین 

را به حالت  مورد  رفته باشد؛

 عملیاتی عادی اش بازگردانید

-صورت دستی و بههبمورد 

یا نگهداری،  سرویسمنظور 

خاطر ه صورت خودکار بهیا ب

، در این حالت قرار تریپیک 
 داده شده است

بصورت دستی و به مورد 

یا نگهداری،  سرویسمنظور 

یا بصورت خودکار بخاطر 

، در این حالت قرار تریپیک 

 داده شده است.

در حالت عملکردی  مورد 

قرار  (auto) نرمال خود

در حالت  موردندارد

عملکردی نرمال خود قرار 

 ندارد.

 

 

55 

 

GT Room 

Ventilation FG 

Mode 

 

 

SAG10EA901/ZE01 

- 

 

ها برای یافتن علل بقیه آالرم

 احتمالی چک شود

 آالرم آن تأیید شود

ها برای یافتن علل بقیه آالرم

 احتمالی چک شود
- 

مورد در موقعیتی که فرمان 

 قرار ندارد ،داده شدهان 

 

55 

GT Room 

Ventilation FG 

Position Fault 

 

SAG10EA901/ZE01 
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بقیه االرم ها را برای علل  .

 احتمالی چک کنید

االرم ان تایید شود و بقیه االرم 

ها را برای علل احتمالی چک 

 کنید

 

 

 

 

 

 

 

 

Automatic Action Maintenance Action Operator Action Possible Cause Alarm Description Prio Event TAG 

- - 

 آالرم آن تأیید شود

 االرم ان تایید شود

علت خطا را مشخص و در 

ن را تصحیح اآصورت امکان 

اصالح فالت ناممکن اگر  -کنید

بود و اقدامات بعدی میسر نبود 

 دبیربیبا زیمنس تماس بگ

مدار کوتاه در  اضافه بار/

تجهیزات متصل و مربوط به 

 -سیستم تشخیص گاز

های خرابی در یکی از قسمت

 گیری سیستم اندازه

خطا در سیستم تشخیص 

نشتی گاز به علت قطع 

 ناآشدن برق 

 

 

5 

GT 

STARTBLOCK 

Gas Detection 

Equipment Fault 

 

 

SFY10EG005/XE01 

- - 

از اینکه حاصل کردن اطمینان 

 .نیست انکلوژرکس داخل هیچ

 آالرم آن تأیید شود

 االرم ان تایید شود

 .کنترل دالیل احتمالی

با زیمنس برای  گرفتن تماس

 .اقدامات بعدی

 هایها و شیلنگ نشتی از لوله

 .سوخت

 سیستماشکال در عملکرد 

 گیری اندازه

سیستم در  نشت گاز 

به تشخیص نشتی گاز 

  high الرم اآسطح 

 رسیده است

 

 

5 

GT 

STARTBLOCK 

Gas Detection GT 

Room/Vent Outlet, 

High Alarm (H) 

 

 

SFY10FQ905/XH11 

طور خودکار هتوربین ب

 .خاموش شده است
- 

از اینکه حاصل کردن اطمینان 

 .کس داخل انکلوژر نیستهیچ

 آالرم آن تأیید شود

 االرم ان تایید شود

 سیستم ایمنی را ریست کنید

 .کنترل دالیل احتمالی

با زیمنس برای گرفتن تماس 

 .اقدامات بعدی

 هایها و شیلنگ نشتی از لوله

 .سوخت

اشکال در عملکرد سیستم 

 گیری اندازه

سیستم در   نشت گاز

به تشخیص نشتی گاز 

    high high الرماآسطح 

خاموشی توربین رسیده  و

 است

 

 

 
14 

 

GT ESD Gas 

Detection GT 

Room Outlet/Vent 

Outlet, High-high 

Alarm (HH) 

 

 

 
SFY10FQ905/ZT01 
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- - 

از اینکه حاصل کردن اطمینان 

 .کس داخل انکلوژر نیستهیچ

 آالرم آن تأیید شود

 االرم ان تایید شود

 .کنترل دالیل احتمالی

با زیمنس برای  گرفتن تماس

 .اقدامات بعدی

ابر گاز خارجی از ورودی 

 وارد شده است GTتهویه 

)نشتی گاز از بیرون توربین .

 به ورودی فیلترهای ونتیلیشن

) 

اشکال در عملکرد سیستم 

 گیری اندازه

سیستم در   نشت گاز

به تشخیص نشتی گاز 

  high الرم اآسطح 

 رسیده است

 

 

 

5 

 

GT 

STARTBLOCK 

Vent Intake, High 

Alarm (H) 

 

 

 

SFY10FQ935/XH11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Automatic Action Maintenance Action Operator Action Possible Cause Alarm Description Prio Event TAG 

طور خودکار هتوربین ب

 .خاموش شده است
- 

از اینکه حاصل کردن اطمینان 

 .کس داخل انکلوژر نیستهیچ

 تأیید شودآالرم آن 

 االرم ان تایید شود

 سیستم ایمنی را ریست کنید

 .کنترل دالیل احتمالی

با زیمنس برای گرفتن تماس 

 .اقدامات بعدی

ابر گاز خارجی از ورودی 

 وارد شده است GTتهویه 

)نشتی گاز از بیرون توربین .

 به ورودی فیلترهای ونتیلیشن

) 

اشکال در عملکرد سیستم 

 گیری اندازه

سیستم در  نشت گاز 

طح به ستشخیص نشتی گاز 

 و   high high رم الآال

خاموشی توربین رسیده 

 است

 ای تریپ لحظه
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- - 

از اینکه حاصل کردن اطمینان 

 .کس داخل انکلوژر نیستهیچ

 شودآالرم آن تأیید 

 االرم ان تایید شود

 .کنترل دالیل احتمالی

ابر گاز خارجی از ورودی 

وارد شده است  GTتهویه 

)نشتی گاز از بیرون توربین 

 به ورودی فیلترهای ونتیلیشن(

اشکال در عملکرد سیستم 

ابر گاز خارجی از گیریاندازه

وارد شده  GTورودی تهویه 

سیستم در   نشت گاز

طح به ستشخیص نشتی گاز 

 رسیده است  high الرم اآ

 

 
 

5 

 

GT 

STARTBLOCK 

Air Intake, High 

Alarm (H) 
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با زیمنس برای گرفتن تماس 

 .اقدامات بعدی

است.)نشتی گاز از بیرون 

توربین به ورودی فیلترهای 

 ونتیلیشن (

اشکال در عملکرد سیستم 

 اندازه گیری

طور خودکار توربین به

توربین خاموش شده است

بطور خودکار خاموش 

 شده است.

- 

از اینکه حاصل کردن اطمینان 

 .کس داخل انکلوژر نیستهیچ

 آالرم آن تأیید شود

 االرم ان تایید شود

 سیستم ایمنی را ریست کنید

 .کنترل دالیل احتمالی

با زیمنس برای گرفتن تماس 

 .اقدامات بعدی

ابر گاز خارجی از ورودی 

وارد شده است  GTتهویه 

)نشتی گاز از بیرون توربین 

 به ورودی فیلترهای ونتیلیشن(

اشکال در عملکرد سیستم 

ابر گاز خارجی از گیریاندازه

وارد شده  GTورودی تهویه 

است.)نشتی گاز از بیرون 

توربین به ورودی فیلترهای 

 ونتیلیشن (

اشکال در عملکرد سیستم 

 اندازه گیری

سیستم نشت گاز  در 

طح به ستشخیص نشتی گاز 

 و   high high الرم اآ

خاموشی توربین رسیده 

 است

 ای تریپ لحظه
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GT ESD Gas 

Detection Air 

Intake, High-high 

Alarm (HH) 
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- 

اقدام کردن مطابق با 

 .سوزی محلی مقررات آتش

 .سوزی کنترل هرگونه آتش

کنترل هرگونه نقص در 

 تشاآسیستم تشخیص 

از اینکه حاصل کردن اطمینان 
کس داخل فضای بسته هیچ

 .نباشد

 .ید زنگ خطرائأیت

سوزی احتمالی و  کنترل آتش

خاموش نمودن آن در صورت 

 .لزوم

 .کنترل دالیل احتمالی

 .سوزی آتش

 تش به علتاآخطای تشخیص 

: 

خاطر ه درجه حرارت باال ب

 .تهویهفقدان 

 گیری نقص در سیستم اندازه

 

 سیستم ردیابی آتش، آتش

سوزی در یک بخش را 

 .دهد نشان می
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GT 
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Automatic Action Maintenance Action Operator Action Possible Cause Alarm Description Prio Event TAG 

طور خودکار توربین به

 -خاموش شده است

توربین بطور خودکار 

خاموش شده است. 

اقدام کردن مطابق با مقررات 

 .سوزی محلی آتش

 .سوزی کنترل هرگونه آتش

کنترل هرگونه نقص در 

 تشاآسیستم تشخیص 

تخلیه اتاق توربین و انکلوژر 

CO2 !آزاد خواهد شد 

 ن ریست شوداآتریپ 

 .سوزی آتش

 تش به علتاآخطای تشخیص 

: 

 سیستم تشخیص آتش، آتش

بیش از یک سوزی در 

 .دهد بخش را نشان می
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GT ESD Fire 

Detected 
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CO2  آزاد خواهد شد

طور دستی همگر اینکه ب

 .متوقف شود

آزاد  CO2ید اینکه سیستم ائأیت

 .شده است

 .سوزی ردیابی منبع آتش

خاطر ه درجه حرارت باال ب

 .فقدان تهویه

 گیری نقص در سیستم اندازه

 

- 

کنترل اینکه سیستم مسدود 

نشده باشد تا از آزاد شدن 

CO2  طی کار در اتاق

 .ممانعت شود

 توجه نمودن به اینکه فعال

ه ک صورتی سازی سیستم در

سیستم آزاد شده باشد، هر 

فردی را در معرض خطر 

 .دهد قرار می

به اینکه عملیات نمودن توجه 
تش اآ توربین با سیستم 

شده مانع این خواهد  مسدود

 نشانی درشد که سیستم آتش

سوزی  صورت بروز آتش

 .فعال شود

 آالرم آن تأیید شود

 االرم ان تایید شود

زاد اآ  co2   CO2 کنترل اینکه

کار در  برایبه جهتشود و 

انکلوژر سیستم ایمنی مسدود 

 شدشنشده با

 .-با تکنسینگرفتن تماس 

 اقدامات فنی:

کنترل نواقص الکتریکی یا 

مکانیکی در تجهیزات تشخیص  

 .آتش

نشانی متوقف شده سیستم آتش

 .است

 سیستم تشخیص آتش

 .سوزی متوقف شده است
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- 
داکیومنت سیستم مربوطه 

 چک شود

 آالرم آن تأیید شود

 االرم ان تایید شود

 وجودهبررسی ماهیت نقص ب

آمده در پنل آتش و در صورت 

 ناآرفع اشکال از امکان 

اشکال در عملکرد یکی از 
 -گیری های اندازه سیستم

برق ورودی قطع شده یا  

 ن خالی شده استاآباطری 

در سیستم ردیابی و  نقص

 .خاموش کردن آتش
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GT 

STARTBLOCK 

Fire System 
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- 

اقدام نمودن مطابق با 

 .سوزی محلی مقررات آتش

 .کنترل هرگونه آتش سوزی

در  اشکالکنترل هرگونه 

 .تشاآ تجهیزات ردیابی

 

 آالرم آن تأیید شود

 .االرم ان تایید شود 

 .سوزی آتش

سیستم اشکال در عملکرد 

 .گیری اندازه

سیستم خاموش کردن آتش 

 .فعال شده است
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GT 

STARTBLOCK 

CO2 System 

Released 
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