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ABSTRACT 

In this work studying of the strategy of preventive maintenance in the station 
was conducted and spatial planning combustion chambers inspection (CI) by using 
the critical path method which an important tools for the planning of maintenance 
work was developed. 

In order to have accurate results for calculating early, latest, delay, and slack times, and 
determining the critical path time (WINQSB) Software which contain  
(CPM-BERT) programs has been used.  

.The most important results of this study is in reducing the time of preventive 
maintenance for combustion chambers inspection by two days. Furthermore, two 
other days can be saved if the time for some of critical activities was crashed. 
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  لتخطيط اعمال الصيانةطريقة المسار الحرج  استخدام
 في محطة النتاج الطاقة الكهربائية

  
  الخالصة

الصيانة فـي المحطـة    تم استخدام المخططات الشبكية كاداة لتخطيط اعمال البحث في هذا
باعتماد اسلوب المسار و ،الغازيه النتاج الطاقة الكهربائية جنوب بغداد بهدف العمل على تطويره

وقد اختيرت تلك المحطة كونها تمتـاز   ،العلمية لتخطيط اعمال الصيانة االساليب الحرج كاحد
بأقـل   الطاقة الكهربائية لتامين حاجات المـواطنين  انتاجبهدف الحفاظ على استمراربحداثتها، و

  .التكاليف
 فحص غرف االحتـراق وفعاليات  في المحطة بشكل عام الصيانة الوقائية اسلوبتم دراسة 

)CI( Combustion Chamber Inspection واستخدم أسلوب للتورباين الغازي بشكل خاص ،
   .الجراء تلك الفعالياتيط لتخطلالمسار الحرج 

ولغرض الوصول الى نتائج دقيقة في حسابات االوقات المبكرة والمتاخرة والفـائض للفعاليـات   
حتوي على حزمة برامج ت تيال WINQSB جيةامالميكانيكية وتحديد المسار الحرج ووقته تم استخدام بر

الخاصة  الالزم ألعمال الصيانة تم التوصل الى امكانية تقليل الوقت . )CPM-PERT( جاهزة منها
في المحطة بمقدار يومين من الوقت  لوحدة التوربين الغازيبفحص غرف االحتراق لالجزاء الميكانيكية 

  .تعجيل بعض فعاليات المسار الحرجالحالي، واربعة ايام في حال 
  
  يع، الصيانةالمخططات الشبكية، طريقة المسار الحرج، اسلوب مراجعة وتقييم المشار: المفاتيح
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