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מתקןפרטי 
2מספר  תחה  22kVלוח  :שם הלוח 

2 :מס שדה ושאי
3 מספר התא

QE2 :מפסק בלוח מתח מוך
:אחראי לביצוע פעולות 
:פעולותמורשה לביצוע  
אחראי לביצוע עבודות 

:שעה  :תאריך  ביצוע הפעולה

:מספר ההוראה2'פקודת מיתוג וקיצור של שאי מס

:  מהדורה
תאריך  
:  תחולה

4מתוך                  1עמוד  

2' שאי מס: הפרק
________מתח גבוה של ועבודות במסדרי פעולות : הושא
:  מאשר:  ממוה
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2' ביצוע אחזקה שתית עבור שאי מס: מהות הפעולות

:פקודה זו מתאימה לביצוע העבודות הבאות
.2 'מס בשאי שתי טיפול1.
.2 'מס שאי בתקלת טיפול2.
  .ראשי מוך מתח בלוח  2EQ, 3QEמוך מתח זרם מפסקי של פעולות בדיקת3.
שתי טיפול במסגרת כלליות חשמל בדיקות4.

חתימות
אחראי לפעולות  ,  מורשה לביצוע הפעולות, אחראי לפעולותמורשה : או רשומים להלן

מורשה לביצוע .טרם התחלת ביצוע פעולות ק"פקממאשרים כי קראו יחד את תוכן 
 :פעולות המפורטות בפקודה זו

 2ראשי של תחה  "מוולט בלוח  400פעולות מיתוג וקיצור בצד .1
 3' בתא מס 2ג בתחה "בלוח מ ו''ק 22פעולות מיתוג וקיצור בצד .2
 פעולות מדידה וקיצור בהדקי השאי.3
 :התחלתי/פעולות להחזרת הציוד למצב עבודה שיגרתי.4
 מסירת מתקן משוחרר ממתח.5
 3' בתא מס 2ג בתחה "בלוח מ ו''ק 22פעולות להחזרת הציוד למצב עבודה שיגרתי בצד .6
2ראשי של תחה  "מוולט בלוח  400פעולות להחזרת הציוד למצב עבודה שיגרתי בצד .7
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.ו גם אחרי הפסקת מפסק השאי"ק 22של לוח  צ"פקיים מתח על !!!!!!!!!!!!!! שים לב 
2ראשי של תחה  "מוולט בלוח  400פעולות מיתוג וקיצור בצד . 1

  אישור
ביצוע

פעולה מבוצעת מספר

.קבל אישור ממהל התפעול על תחילת ביצוע עבודה 1.1
.2'מפסק ראשי מוזן משאי מס– QE2זהה בוודאות את מפסק  1.2

).תצוגת רב מודד(וודא תקיות המתח בתא המפסק  1.3
.”Push Off“על לחצן אדום בלחיצת   QE2הפסק את המפסק זרם  1.4

.על רקע ירוק ”OFF 0”שיוי הסימון במפסק למצב  (מופסק במצב   QE2וודא שמפסק זרם  1.5
לאחר מכן המשך בפעולת השליפה עד שהמפסק במצב , TESTבעזרת הידית עד מצב  QE2שלוף את המפסק 

.העזר בחיווי מצב המפסק בחלקו התחתון. שלוף
1.6

)QE2 )LOTOבצע עילה ותיוג של המפסק  1.7
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3' בתא מס 2ג בתחנה "בלוח מ ו''ק 22פעולות מיתוג וקיצור בצד 1.

3' בתא מס 2ג בתחה "בלוח מ ו''ק 22פעולות מיתוג וקיצור בצד  .2
  אישור
ביצוע

פעולה מבוצעת מספר

, עתידיבעלות תאריך תפוגה  Class 3לפי ביצוע פעולות במתח גבוה עליך להצטייד בכפפות !!  שים לב
מקצרים תקיים  בעלי תאריך  , בוחן מתח תקי בעל תאריך תפוגה בתוקף, קסדה בעלת כיסוי פים מתאים

.עתידיתפוגה 

 

".2תיכים שאי +מפסק " - 3' זהה בוודאות את תא מס 2.1
.וודא ששלושת ורות חיווי קיום מתח בתא דולקות 2.2

.בלוח SF6גז וודא תקיות רמת  2.3
הכס את ידית תפעול המתק לחלון . באמצעות משיכת ידית כלפי מטה ”Fuse Switch“פתח תריס של חלון 

.וסובב את הידית עם כיוון השעון
2.4

.ורות קיום המתח כבו 3וודא שכל ). המתק למצב אופקי על רקע ירוקמחוון שיוי של (וודא פתיחת המתק  2.5
Earthing“הסר מעול תליה מידית של תריס מקצר הארקה  Switch”. 2.6

.פתח את תריס החלון באמצעות העברת הידית למצב העליון והכס את ידית תפעול המקצר לחלון 2.7
  Tשיוי של מכוון מקצר הארקה למצב (סובב את ידית התפעול עם כיוון השעון ווודא סגירת מקצר הארקה 

.על רקע אדום
2.8

).LOTO(בצע עילה ותיוג של מקצר הארקה  2.9

פעולות מדידה וקיצור בהדקי השאי. 3
.בכל שלשת הפזות 22kVוודא העדר מתח בעזרת מד מתח תקי בצד  3.1

שים לב לחבר את מוליך . הפאזות של השאי כלפי הארקה בצד מתח מוך 3התקן מקצרים מטלטלים על 
.ההארקה לפי חיבור המקצר לפזות

3.2

באמצעות גדרות מפלסטיק או סרט סימון אדום למיעת התקרבות 2גדר את שאי מספר  3.3

מסירת מתקן משוחרר ממתח לאחראי לביצוע עבודות. 4
 ,מופסק, משוחרר ממתח 2הראה לו ששאי מספר , 2הצג לפי האחראי על ביצוע העבודות את שאי מספר 

מקוצר ומגודר, מותק
4.1

.מותק מקוצר ומגודר, החתם את האחראי על ביצוע העבודות על קבלת המתקן משוחרר ממתח מופסק 4.2
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חתימות

:חתימה רישיוןשם :עורך הפקודה

:חתימה:שם המורשה :בשעה:ביום 

מורשה אחראי לפעולות:יהול הפעולות

 לפעולותמורשה   :ביצוע הפעולות

  קבלת הסבר בשטח והבת
מהות העבודות

  משגיח מיוחד  

מורשה אחראי לעבודות  קבלת המתקן לעבודה

  מורשה אחראי לעבודות  סיום העבודות במתקן

מורשה אחראי לפעולותהחזרת המתקן לפעולה
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לוח מתח נמוך
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לוח מתח גבוה


