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Біртҡтас электр энергетикасы жҟйесініҝ, электр станцияларыныҝ, аудандық
қазандықтардыҝ, электр және жылу желілерініҝ жҡмысындағы технологиялық
бҡзушылықтарға тексеру жҟргізу және оларды есепке алу қағидаларын бекіту
туралы
Қазақстан Республикасы Ҟкіметініҝ 2012 жылғы 24 қазандағы № 1345 Қаулысы
«Электр энергетикасы туралы» Ҕазаҕстан Республикасының 2004 жылғы 9 шілдедегі
Заңының 4-бабының 29) тармаҕшасына сәйкес Ҕазаҕстан Республикасының Үкіметі
ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:
1. Ҕоса беріліп отырған Біртұтас электр энергетикасы жүйесінің, электр
станцияларының, аудандыҕ ҕазандыҕтардың, электр және жылу желілерінің
жұмысындағы технологиялыҕ бұзушылыҕтарға тексеру жүргізу және оларды есепке
алу ҕағидалары бекітілсін.
2. Осы ҕаулы алғашҕы ресми жарияланғанынан кейін күнтізбелік он күн ӛткен соң
ҕолданысҕа енгізіледі.
Қазақстан Республикасыныҝ
Премьер-Министрі

С. Ахметов
Ҕазаҕстан Республикасы
Үкіметінің
2012 жылғы 24 ҕазандағы
№ 1345 ҕаулысымен
бекітілген

Біртҡтас электр энергетикасы жҟйесініҝ, электр станцияларыныҝ, аудандық
қазандықтардыҝ, электр және жылу желілерініҝ
жҡмысындағы технологиялық бҡзушылықтарға тексеру жҟргізу және оларды есепке
алу
қағидалары
1. Жалпы ережелер
1. Осы Біртұтас электр энергетикасы жүйесінің, электр станцияларының, аудандыҕ
ҕазандыҕтардың, электр және жылу желілерінің жұмысындағы технологиялыҕ
бұзушылыҕтарға тексеру жүргізу және оларды есепке алу ҕағидаларында (бұдан әрі Ҕағидалар) біртұтас электр энергетикасы жүйесінің, электр станцияларының, аудандыҕ
ҕазандыҕтардың, электр және жылу желілерінің жұмысындағы технологиялыҕ
бұзушылыҕтарға тексеру жүргізу және оларды есепке алу тәртібін айҕындалады.
2. Осы Ҕағидаларда мынадай негізгі ұғымдар пайдаланылады:
1) Ҕазаҕстан Республикасының біртұтас электр энергетикалыҕ жүйесі - Ҕазаҕстан
Республикасының тұтынушыларын сенімді әрі сапалы энергиямен жабдыҕтауды
ҕамтамасыз ететін электр станцияларының, электр беру желілері мен шағын
станциялардың жиынтығы (бұдан әрі - БЭЖ);
2) істен шығу - энергия кәсіпорнының немесе оның жабдығының жұмысҕа жарамды
жай-күйінің бұзылғанын білдіретін үдеріс;
3) ҕате әрекет - персоналдың технологиялыҕ бұзушылыҕтардың туындауына әкелетін
немесе алдын алмаған әрекеті немесе әрекетсіздігі;

4) жүктемені толыҕ түсіру - электр және жылу жүктемесін бір мезгілде түсіру;
5) бос тұру - энергия ҕондырғысының жұмыссыз жай-күйі;
6) тексеру - технологиялыҕ бұзушылыҕтың туындау себептерін аныҕтау үшін
ҕұрылған комиссия жүзеге асыратын іс-шара;
7) жүйелік оператор - орталыҕтандырылған оралымды-диспетчерлік басҕаруды, басҕа
мемлекеттердің энергия жүйелерімен ҕатарлас жұмыс істеуді ҕамтамасыз етуді, энергия
жүйесіндегі теңгерімді ұстап тұруды, жүйелік ҕызметтер кӛрсетуді және электр
энергиясының кӛтерме сауда нарығы субъектілерінен ҕосалҕы кӛрсетілетін ҕызметтерді
сатып алуды, сондай-аҕ электр энергиясын ұлттыҕ электр желісі бойынша беруді, оған
техникалыҕ ҕызмет кӛрсетуді және оны пайдалану әзірлігінде ұстап тұруды жүзеге
асыратын ұлттыҕ компания;
8) дүлей ҕұбылыс - энергия ҕондырғылары және олардың жекелеген элементтері
есептелген ҕоршаған ортаның шекті параметрлерінің (табиғи сипаттағы) артуы;
9) технологиялыҕ бұзушылыҕ - жабдыҕтың және (немесе) желілердің, оның ішінде
электр және жылу энергиясын ӛндіру, беру, тұтыну процесінің бұзылуына әкелетін жану
немесе жарылу, белгіленген режимдерден ауытҕу, жабдыҕтың еріксіз ажыратылуы немесе
жұмысҕа жарамдылығының шектелуі немесе оның аҕаулылығы салдарынан істен шығуы
немесе бүлінуі.
Технологиялыҕ бұзушылыҕтарды жіктеу осы Ҕағидалардың 1-ҕосымшасында
келтірілген ӛлшемдерге сәйкес жүзеге асырылады.
Технологиялыҕ бұзушылыҕтар себептерін жіктеу белгілері осы Ҕағидалардың 2ҕосымшасында келтірілген;
10) электр энергетикасы саласындағы уәкілетті орган - электр энергетикасы саласында
басшылыҕты жүзеге асыратын мемлекеттік орган;
11) ӛнеркәсіптік ҕауіпсіздік саласындағы уәкілетті орган - ӛнеркәсіптік ҕауіпсіздік
саласындағы басшылыҕты жүзеге асыратын мемлекеттік орган;
12) энергетика кәсіпорындары - энергия беруші, энергия ӛндіруші және энергиямен
жабдыҕтаушы ұйымдар;
13) энергия торабы - жылу және электрмен жабдыҕтау саласындағы инфраҕұрылым
тұтастығына ие оҕшауланған аумаҕ;
14) энергия ҕондырғысы - жылу немесе электр энергиясын ӛндіруге, жинауға, ӛзгерту,
беруге, таратуға немесе тұтынуға арналған жабдыҕ.
2. Технологиялық бҡзушылықтарға тексеру жҟргізу тәртібі
3. Тексерілуге тиіс технологиялыҕ бұзушылыҕтар:
1) энергетикалыҕ объектінің ҕұрамына кіретін энергетикалыҕ жабдыҕты, ғимараттар
мен ҕұрылыстарды пайдалану кезінде бұзылуы;
2) энергия ҕондырғыларының, электр және (немесе) жылу желілерінің және олардың
элементтерінің олардың істен шығуын туындатҕан жай-күйінің (жұмысының) техникалыҕ
(технологиялыҕ) параметрлері жол берілмейтін ауытҕулар. Электр және (немесе) жылу
энергиясының сапа кӛрсеткіштерінің стандарттан ауытҕуы;
3) энергиямен жабдыҕтау ұйымының кінәсінен тұтынушылардың энергия
ҕабылдағыштарын толыҕ немесе ішінара жоспарланбаған сӛндіру.
4. Энергия кәсіпорны технологиялыҕ бұзушылыҕ туындаған және жазатайым
оҕиғалар болған сәттен бастап бір сағат ішінде Мемлекеттік энергетикалыҕ баҕылау
жӛніндегі мемлекеттік органға (бұдан әрі - Мемэнергия ҕадағалау) және Мемэнергия
ҕадағалау бекіткен жедел хабарламаларды ұсыну жоспарына сәйкес жүйелік операторға
жедел хабарлама ұсынады.

Энергетика кәсіпорнының басшылығы технологиялыҕ бұзушылыҕ туындаған сәттен
бастап 12 сағаттан кешіктірілмейтін мерзімде Мемэнергия ҕадағалауға және Жүйелік
операторға:
1) 220 кВ және жоғары шағын электр станциясының ажыратылуына;
2) электр станциясының жүктемені толыҕ түсіруіне (жылу немесе электр);
3) 220 кВ және одан жоғары шағын электр станцияларының негізгі жабдығының
кернеуі 220-1150 кВ электр беру желілерінің бүлінуіне;
4) жылыту маусымында жылу желілерінде айналыстың тоҕтап ҕалуына немесе
магистральдыҕ ҕұбыржолдың бүлінуіне;
5) дүлей ҕұбылыстар нәтижесінде бір энергетикалыҕ кәсіпорын шегінде кернеуі 35 кВ
және одан жоғары 10 және одан кӛп электр беру желілерінің бүлінуіне;
6) жабдыҕтың бүлінуінен болатын ӛртке, жарылыстарға;
7) жазатайым жағдайларға, жараҕаттану жағдайларына немесе негізгі жабдыҕтың
бүлінуіне (ажыратылуына) әкелетін персоналдың ҕате іс-әрекеттеріне;
8) күл-ҕожды үйінді бӛгеттерінің немесе гидро ҕұрылыстардың тоспаларының,
бӛгеттердің ажырауына, сондай-аҕ ғимараттар мен ҕұрылыстардың негізгі
конструкцияларының ҕұлауына;
9) 220 кВ желілерде ҕуат ағынын шектеу автоматикасының дұрыс жұмыс істемеуіне
байланысты технологиялыҕ бұзушылыҕтар бойынша жазбаша хабарлама жібереді.
5. Жедел және жазбаша хабарламаларда мынадай мәліметтер ҕамтылады:
1) технологиялыҕ бұзушылыҕтың туындаған күні мен уаҕыты, энергетикалыҕ
кәсіпорынның және істен шыҕҕан жабдыҕтың атауы;
2) технологиялыҕ бұзушылыҕтың болжанған себептері;
3) пайдаланылған ҕорғаныш, автоматика және бұғаттаулардың тізбесі;
4) технологиялыҕ бұзушылыҕ салдары бүлінудің болжанған кӛлемі және
технологиялыҕ бұзушылыҕ салдарын жою уаҕыты ҕамтылады.
6. Осы Ҕағидаларға 1-ҕосымшаның 1-тармағының 1), 2), 3), 4), 5), 6), 7), 8), 9)
тармаҕшаларында кӛрсетілген жағдайларды ҕоспағанда, технологиялыҕ бұзушылыҕтарды
энергетика кәсіпорнының бұйрығымен ҕұрылған, тұраҕты істейтін жасайтын комиссия
тексереді.
Осы Ҕағидаларға 1-ҕосымшаның 1-тармағының 1), 2), 3), 4), 5), 6), 7), 8), 9)
тармаҕшаларында кӛзделген технологиялыҕ бұзушылыҕтарды Мемэнергия ҕадағалаудың
бұйрығымен ҕұрылған комиссия тексереді. Осы Ҕағидалардың 1-ҕосымшасының 2тармағының 1), 2), 3), 4), 5), 6) тармаҕшаларында кӛрсетілген технологиялыҕ
бұзушылыҕтарды тексеру жүргізуге Мемэнергия ҕадағалаудың бұйрығымен ҕұрылған
комиссияға рұҕсат беріледі.
7. Технологиялыҕ бұзушылыҕтарды тексеру технологиялыҕ бұзылудың туындау
сәтінен бастап үш тәуліктен кешіктірілмей басталады және комиссия ҕұрылған күннен
бастап он жұмыс күні ішінде аяҕталады.
8. Осы Ҕағидалардың 7-тармағында кӛзделген кезеңде технологиялыҕ бұзылысты
тексеруді, оның ішінде комиссия мүшелерінің уаҕытында келмеуіне байланысты аяҕтамау
мүмкін болмайтын жағдайларда, Мемэнергия ҕадағалаумен келісу бойынша ұзартылады.
9. Комиссияның жұмысы ұйымдастыру іс-шараларын орындайтын және
технологиялыҕ бұзушылыҕты уаҕтылы, сапалы тексеруді және оның нәтижелерін
ресімдеуді ҕамтамасыз ететін оның тӛрағасы белгілейтін регламентке сәйкес жүргізіледі.
10. Комиссия тӛрағадан, хатшыдан және оның мүшелерінен тұрады. Комиссия
мүшелерінің саны - жұп, хатшының дауыс беру ҕұҕығы болмайды.
Комиссия ҕұрамы технологиялыҕ бұзушылыҕтың ауырлығымен және сипатымен
айҕындалады және мынадай жағдайларды ҕамтиды:
1) дүлей ҕұбылыстар нәтижесінде бір энергетика кәсіпорнының шегінде кернеуі 35 кВ
және одан жоғары 10 және одан астам электр беру желілерінің бүлінуі - Мемэнергия

ҕадағалау, ӛнеркәсіптік ҕауіпсіздік саласындағы уәкілетті орган, энергетика кәсіпорны,
жобалыҕ, ғылыми-зерттеу, ҕұрылыс-монтаждау және ӛзге ұйымдар ӛкілдері.
2) осы Ҕағидаларға 1-ҕосымшаның 1-тармағының 1), 2), 3), 4), 5), 6), 7), 8), 9)
тармаҕшаларында және 2-тармағының 1), 2), 3), 4), 5), 6) тармаҕшаларында кӛзделген
технологиялыҕ бұзушылыҕтардың туындауы - Мемэнергия ҕадағалау, ӛнеркәсіптік
ҕауіпсіздік саласындағы уәкілетті орган, энергетикалыҕ кәсіпорын, дайындаушы
зауыттар, жӛндеу, баптау, жобалау, ғылыми-зерттеу және ӛзге ұйымдар;
3) БЭЖ, электр станциялары мен желілері жабдығының жұмыс режимінің ӛзгеруі,
автоматика, релелік немесе технологиялыҕ ҕорғау ҕұрылғыларының, байланыс
ҕұралдарының дұрыс жұмыс істемеуі - энергетика кәсіпорны, мамандандырылған
ұйымдар ӛкілдері;
4) энергетика кәсіпорнының энергия жабдығын немесе ғимаратын жобалау, дайындау,
салу, монтаждау немесе жӛндеу аҕаулары - Мемэнергия ҕадағалау, энергетикалыҕ
кәсіпорын, дайындаушы зауыттар, жобалау, ҕұрылыс-монтаждау және ӛзге ұйымдар
ӛкілдері.
11. Тұтынушыда болған және энергиямен жабдыҕтау ұйымында одан әрі ӛршуге
әкелген технологиялыҕ бұзушылыҕтар екі тараптың ӛкілдері ҕатыстырылып тексеріледі.
12. Технологиялыҕ бұзушылыҕ тексерілетін энергетика кәсіпорны:
1) техникалыҕ есептеулер, зертханалыҕ зерттеулер, сынаҕтар жүргізеді;
2) бүлінген объектінің фототүсірілімдері орындайды және тексеру үшін ҕажетті
материалдар ұсынады.
13. Энергетика кәсіпорны комиссия жұмысы басталғанға дейін:
1) болған технологиялыҕ бұзушылыҕ сипаты мен кӛлемін айҕындайды;
2) бүлінген жабдыҕтың тіркеу аспаптарының диаграммаларын, осцилограммаларын,
жедел келіссӛздердің электронды жазбаларын, жедел журналдарды, ЭЕМ
басылымдамаларын, жекелеген элементтері мен бӛліктерін саҕтау бойынша шаралар
ҕолданады;
3) коммутациялыҕ аппаратураның, ілгекті және реттеу арҕауының, блинкерлер мен
бастырмалардың тұрған орындарын белгілейді;
4) технологиялыҕ бұзушылыҕты жоюға ҕатысҕан персоналдың, бұзушылыҕты
кӛргендердің рапорттарын жинайды;
5) жӛндеу және жобалау ҕұжаттамасын, хаттамаларды, схемаларды, зауыттыҕ және
ӛндірістік конструкцияларды, режимдік карталарды іріктеуді жүзеге асырады;
6) электр және жылу желілеріндегі энергетикалыҕ жабдыҕтағы технологиялыҕ
бұзушылыҕтар мен апаттарды тексеру кезінде, сондай-аҕ Ҕазаҕстан Республикасының
Үкіметі бекіткен Энергетикалыҕ сараптама жүргізу ережесіне сәйкес оларға келтірілген
ӛндірістік жараҕаттану жағдайында энергетикалыҕ сараптаманың Ҕазаҕстан
Республикасының нормативтік ҕұҕыҕтыҕ актілеріне сәйкес ӛткізілуін ҕамтамасыз етеді.
Ӛткізілген энергетикалыҕ сараптаманың дәлелденген, негізделген нәтижелерін және
сарапшылардың сараптама ӛткізу мәні бойынша толыҕ тұжырымдарын Комиссия
технологиялыҕ бұзушылыҕтарды тексеру нәтижелерін ресімдеу үшін пайдаланады.
Энергетикалыҕ сараптаманы және комиссия жұмысын бір мезгілде жүргізуге жол
беріледі;
7) энергияның жеткіліксіз берілуі аныҕталады.
Комиссия ҕарауына берілетін сипаттаулар мен ҕұжаттарға бұзушылыҕ болған және
технологиялыҕ бұзушылыҕ тексерілетін аумаҕтағы энергетика кәсіпорнының басшысы әр
бетіне ҕол ҕояды және мӛрімен куәландырылады.
14. Технологиялыҕ бұзушылыҕтарды тексерген кезде мынадай барлыҕ туындау, ӛршу
себептері сипатталады, зерделенеді және бағаланады:
1) ҕызмет кӛрсетуші персоналдың іс-әрекеті;
2) объектілердің және оларды пайдалану ұйымдарының Ҕазаҕстан Республикасының
ҕолданыстағы заңнамасында белгіленген талаптарға сәйкестігі;

3) жӛндеу, алдын ала ҕарау мен сынаҕтар, жабдыҕтың жай-күйіне баҕылау жүргізу
сапасы мен мерзімдері;
4) жӛндеу жұмыстарын жүргізген кезде технологиялыҕ тәртіптің саҕталуы;
5) авария ошаҕтарын және жабдыҕ аҕауларын жою бойынша шаралардың уаҕтылы
ҕабылдануы;
6) жабдыҕтар мен конструкцияларды дайындау, жобалыҕ, ҕұрылыс, монтаждау және
жайластыру жұмыстарының сапасы;
7) дүлей ҕұбылыстардың (кӛк мұз ҕырларының ҕалыңдығы, желдің жылдамдығы
және басҕасы) наҕты параметрлерінің жобада ҕабылданған және (немесе) нормалармен
белгіленген шамаларға сәйкестігі;
8) жүргізілген энергетикалыҕ сараптама нәтижелері.
15. Бүлінген жабдыҕты ашу немесе бӛлшектеу комиссия тӛрағасының рұҕсаты
бойынша жүргізіледі.
Адамдар және жабдыҕ үшін ыҕтимал ҕауіп болатын жағдайларда ашуға және
бӛлшектеуге рұҕсатты энергетика кәсіпорнының техникалыҕ басшысы ҕабылдайды.
16. Авариялар, І дәрежелі істен шығу, сондай-аҕ:
1) ҕолданылу мерзімін ӛтемеген жабдыҕтың зауыттыҕ аҕауларына байланысты
бүлінумен;
2) электр станцияларының энергетикалыҕ немесе жылу жүктемелерін толыҕ
түсірумен;
3) 110-1150 кВ электр желілерінің, сондай-аҕ 110 кВ және жоғары шағын
станциялардың негізгі жабдығының бүлінуімен;
4) жылыту маусымында жылу магистральдарының бүлінуімен;
5) персоналдың ҕате іс-әрекетімен байланысты II дәрежелі істен шығуды тексеру
нәтижелерінің нысаны осы Ҕағидаларға 3-ҕосымшада белгіленген актімен ресімделеді.
Тексеру актісіне жүргізілген энергетикалыҕ сараптама нәтижелері, комиссия
тұжырымдарын растайтын ҕұжаттар (бүлінген жабдыҕты ҕарау актісі, регистрограммалар,
осциллограммалар, жедел журналдардан алынған кӛшірмелер, түсіндірме жазбалар,
схемалар, сызбалар, фотосуреттер, жабдыҕ және металды сынау нәтижелері, сұрау
параҕтары) ҕоса салынады.
17. Осы Ҕағидалардың 16-тармағында кӛрсетілмеген II дәрежелі істен шығу
энергетика кәсіпорнындағы журналда осы Ҕағидаларға 4-ҕосымшада белгіленген нысан
бойынша ресімделеді.
18. Тексеру актісіне комиссияның барлыҕ мүшелері ҕолын ҕояды. Комиссияның
жекелеген мүшелері келіспейтін кезде актіге «ерекше пікірі бар» деп ҕол ҕояды. Комиссия
мүшелерінің ерекше пікірі ҕол ҕою кезінде технологиялыҕ бұзушылыҕты тексеру актісіне
ҕоса беріледі.
19. Технологиялыҕ бұзушылыҕты тексеру актісі барлыҕ ҕосымшаларымен бірге екі
данада жасалады: біреуі энергетика кәсіпорны үшін, екіншісі Мемэнергия ҕадағалау үшін.
Энергетика кәсіпорны комиссия ҕұраған жағдайда технологиялыҕ бұзушылыҕты
тексеру актісінің екінші данасы барлыҕ ҕосымшаларымен бірге ҕол ҕойылған күннен
бастап үш күн мерзімде Мемэнергия ҕадағалауға жіберіледі.
3. Технологиялық бҡзушылықтарды есепке алу тәртібі
Осы Ҕағидалардың 3-тармағында кӛрсетілген біртұтас электр энергетикалыҕ жүйенің,
электр станцияларының, аудандыҕ ҕазандыҕтардың, электр және жылу желілерінің
жұмысында болған технологиялыҕ бұзушылыҕтар есепке алынады.
20. Технологиялыҕ бұзушылыҕтарды есепке алуды энергия ҕондырғыларының барлыҕ
жұмыс істеу уаҕытында оларды кешенді байҕап кӛруді (жүктемемен) және ӛнеркәсіптік

немесе тәжірибелік-ӛнеркәсіптік пайдалануға ҕабылдауды аяҕтаған сәттен бастап
энергетика кәсіпорындары жүргізеді.
21. Ауҕымына, ӛршу ортасына, ҕатысушының кінәсіне байланысты бірнеше
энергетика кәсіпорындарын ҕамтитын технологиялыҕ бұзушылыҕ комиссияның шешімі
бойынша бір немесе бірнеше энергетика кәсіпорнында ескеріледі.
22. Әрбір энергетика кәсіпорны есепті кейінгі айдың бесінші күніне дейін ай сайын
Мемэнергия ҕадағалауға осы Ҕағидаларға 5-ҕосымшада белгіленген нысан бойынша
технологиялыҕ бұзушылыҕ туралы жиынтыҕ есеп жолдайды.
Энергетика кәсіпорындарында жабдыҕтың бүлінуін есепке алу нысаны осы
Ҕағидаларға 6-ҕосымшада белгіленген журналда жүргізіледі.
Біртұтас электр энергетикасы жүйесінің,
электр станцияларының, аудандыҕ ҕазандыҕтардың,
электр және жылу желілерінің жұмысындағы
технологиялыҕ бұзушылыҕтарға тексеру жүргізу
және оларды есепке алу ҕағидаларына
1-ҕосымша
Ҕазаҕстан Республикасының біртұтас электр энергетикалыҕ жүйесінің (бұдан әрі БЭЖ) жұмысындағы технологиялыҕ бұзушылыҕтар салдарының сипаты мен ауырлығына
байланысты электр станциясы, аудандыҕ ҕазандыҕтар, электр және жылу желілері І және
II дәрежелі аварияларға, істен шығуларға жіктеледі.
1. Авариялар мыналар болып табылады:
1) су жүргізудің, газ-мазут ҕұбырының, отын беріліс кірежолының, электр
станцияларының, ҕазандыҕтардың ӛзіндік электр немесе жылу ҕажеттіліктерінің апаттыҕ
жӛндеуге шығу; электр станцияларындағы, ҕазандыҕтағы немесе ҕосалҕы электр
станцияларындағы ӛрт; бос немесе ҕоректендіру ҕұбырларының жарылуы; ғимараттар
мен ғимараттардың негізгі элементтерінің ҕұлауы, егер жоғарыда жазылған жайттардың
ең болмаса біреуі барлыҕ ӛндіруші жабдыҕтың бір тәуліктен артыҕ толыҕ тоҕтап ҕалуына
немесе оның 25 және одан артыҕ тәулік мерзімге еріксіз тоҕтап ҕалуына әкелсе;
2) сағатына 160 тонна (бұдан әрі - т/сағ.) және одан жоғары бу ҕазандығы
жабдығының, ӛнімділігі сағатына 100 гигакалорий (бұдан әрі - Гкал/сағ.) және жоғары су
жылыту ҕазандығының, ҕуаты 50 мегаватт (бұдан әрі - МВт) және жоғары турбинаның,
ҕуаты 60 МВт және жоғары генератордың, ҕуаты 75 мегавольт ампер (бұдан әрі - МВА)
және жоғары трансформатордың, реактордың, сӛндіргіштің, кернеуі 220 киловольт (бұдан
әрі - кВ) және жоғары электр берілісі желілерінің 25 және одан артыҕ мерзімге еріксіз
кідіріп ҕалуына әкелетін бүліну;
3) мыналарға әкелетін белгіленген ҕуаты 100 МВт және артыҕ гидроэлектрстанциялар
ғимараттарының бүлінуі немесе жұмысҕа жарамдылығының бұзылуы:
гидрожелінің максималды есептік ҕабілетінің артуымен су ҕоймасынан суды
ығыстыруға;
гидроэлектрстанциялардың ҕазіргі ҕуатының 50% және одан артыҕ тӛмендеуіне;
жоғарғы бьефте су деңгейінің шекті-ҕолжетімді мәндерге артуы;
4) БЭЖ және жиілігі 49 герц (бұдан әрі - Гц) және артыҕ оҕшауланған бӛлігінің бір
сағаттан артыҕ жұмысы немесе үш минуттан артыҕ жиілігі 51 Гц артыҕ жұмысы;
5) БЭЖ тұтастығының оның жекелеген бӛліктерге бӛлініп ҕирауы немесе
тұтынушыларға сағатына 250000 киловатт (кВт/сағ.) және артыҕ ӛлшемдегі электр
энергиясының жеткіліксіз берілуін тудыратын электр станциясының және (немесе) электр
желісінің жұмысының бұзылуы;
6) егер жиынтыҕ берілген электр және жылу жүктемесі 300 МВт және жоғары болса,
жылыту ҕазандыҕтарының (су жылытатын және бу) жүктемесін ескерусіз,
электрстанциялардың жүктемелерін толыҕ түсіруі;

7) 36 сағаттан артыҕ мерзімге жылыту маусымында тұтынушыларды жылумен
жабдыҕтаудың үзіліп ҕалуын тудыратын жылу желісінің магистральдыҕ ҕұбыржолының
бүлінуі;
8) тікелей жылу магистралындағы су температурасы жылу кӛзінің бүлінуі немесе
аҕаулығына байланысты бес тәуліктен артыҕ мерзім ішінде бекітілген графиктен 25 оС
тӛмен болатын жылу желісінің жұмысы;
9) ҕоршаған ортаға шығарылатын күл-ҕож ҕалдыҕтардың ығыстырылуымен
ҕадағаланатын күл-ҕожды бұру дамбасының бұзылуы.
2. Мыналар І дәрежелі істен шығу болып табылады:
1) ҕазандыҕ жабдығының, турбинаның, генератордың (ӛндірімділігіне және ҕуатына
ҕарамастан); кернеуі 220 кВ және жоғары электр жабдығының (күштік трансформатор,
сӛндіргіш, реактор, электр беріліс желілері) бес және одан артыҕ жалғасатын мәжбүрлі
тоҕтап тұруына әкелетін заҕымдануы;
2) БЭЖ және оның жиілігі ұзаҕтығы 30 минуттан бастап бір сағатҕа дейінгі 49,0 Гц
тӛмен немесе 10 және одан артыҕ минут ішінде жиілігі 50,5-51,0 Гц оҕшауланған бӛлігінің
жұмысы;
3) егер жалпы келтірілген электр және жылу жүктемесі 300 МВт кем ҕұрайтын болса,
жылыту (су жылытатын және бу) ҕазандыҕтарының жүктемелерін ескермей, электр
станциясының жүктемені толыҕ түсіруі;
4) ғимараттар мен ғимараттардың кӛтеріп тұрған элементтерінің бүлінуі,
тұтынушыларға 50 бастап 250000 кВт/сағ. дейін электр энергиясының жеткіліксіз берілуін
туындатҕан электр станцияларыың және (немесе) ҕосалҕы станциялардың, электр беру
желілерінің негізгі жабдығының (ҕуатына ҕарамастан) мәжбүрлі сӛндірілуі немесе
жұмысҕа ҕабілеттілігінің шектелуі;
5) жылыту маусымында 16 сағаттан 36 сағатҕа дейін тұтынушыларды жылумен
жабдыҕтаудың үзілуін туындатҕан жылу желісінің магистральдыҕ ҕұбыржолының
заҕымдануы;
6) тікелей жылу магистралында желі суының жылу кӛзінің бүлінуінен немесе
аҕаулығынан үш тәуліктен бес тәулікке дейінгі ұзаҕтыҕта бекітілген кестеден 25 0С тӛмен
температурадағы жұмысы.
3. Мыналар II дәрежелі істен шығу болып табылады:
1) егер ол авария немесе І дәрежелі істен шығу болып табылмай, электр
станциясының, аудандыҕ ҕазандыҕтардың, электр және жылу желілерінің энергетикалыҕ
жабдығының заҕымдануы, ҕате немесе мәжбүрлі ажыратылуы;
2) диспетчерлік байланыс және телемеханика жүйесі ҕұралдарының бір тәуліктен
артыҕ мерзімге жұмысҕа ҕабілетінің бұзылуы;
3) сигналға арналған осы ҕұрылғылардың жұмыс жағдайларынан басҕа, ҕорғау және
(немесе) автоматиканың дұрыс емес әрекеттері;
4) желілерде 220 кВ ҕуаттан асҕан тогын шектеу автоматикасынан тұтынушыларды
ажырату.
Алдын алу тексеруі және баҕылау, жұмыстағы авария немесе істен шығулар кезінде
аныҕталған ұсаҕ аҕаулар мен бұзушылыҕтарды (тӛсемдерді ауыстыру, тығыздамалар
ҕағу, ҕазандыҕтарды сылау, тіреу элементтерін ауыстыру, нӛлдік оҕшаулағыштарды
ауыстыру, оҕшаулауды тазарту, май ағуларын болдырмау) жоюға үшін оперативті ӛтінім
бойынша жабдыҕтың, жоспардан тыс істен шығуы ресімделмейді. Егер жабдыҕтың істен
шығуы белгіленген диспетчерлік кестенің орындалмауына, тұтынушыларды авариялыҕ
ажыратулар мен шектеулерге әкелмесе, мұндай жұмыстар жедел-техникалыҕ ҕұжаттамада
ескеріледі.
Біртұтас электр энергетикасы жүйесінің,
электр станцияларының, аудандыҕ ҕазандыҕтардың,
электр және жылу желілерінің жұмысындағы

технологиялыҕ бұзушылыҕтарға тексеру жүргізу
және оларды есепке алу ҕағидаларына
2-ҕосымша
Технологиялық бҡзушылықтар себептерініҝ жіктелген белгілері
1. Технологиялыҕ бұзушылыҕтар себептерінің жіктелген белгілері мыналар болып
табылады:
1) ҕондырғы материалы ҕұрылымының, оның бӛлшектерінің немесе мен торабының
бұзылуы;
2) пісірудің, дәнекерлеудің бұзылуы;
3) механикалыҕ ҕосылыстың бұзылуы;
4) механикалыҕ тозу;
5) күлдік тозу;
6) тотығып тозу;
7) эрозиялыҕ тозу;
8) тұтастығының бұзылуы;
9) дірілдің нормативтік мәнінің артуы;
10) жарылыс;
11) термиялыҕ заҕымдануы, ҕызып кету, аса күю;
12) электр доғалыҕ заҕымдау;
13) электрлік оҕшаулаудың бұзылуы;
14) электрлік түйісудің бұзылуы;
15) механикалыҕ ҕирау (заҕымдану);
16) жану немесе ӛрт;
17) электр желісі орныҕтылығының бұзылуы;
18) жіктелмеген себептер (ресурстың толыҕтығы, ҕождануы және басҕасы).
2. Технологиялыҕ бұзушылыҕтардың ұйымдастырылу себептерінің жіктелген
белгілері мыналар болып табылады:
1) жедел персоналдың ҕате әрекеттері;
2) жедел емес персоналдың ҕате әрекеттері;
3) энергия кәсіпорнының және (немесе) оның ҕұрылымдыҕ бӛлімшелерінің басшылыҕ
ететін персоналының кемшіліктері;
4) жабдыҕтың техникалыҕ ҕызмет кӛрсетуінің және жӛндеудің ҕанағаттанарлыҕсыз
ұйымдастырылуы;
5) басҕа пайдалану кемшіліктері;
6) жобаның аҕаулары;
7) конструкциялардың аҕаулары;
8) дайындалу аҕаулары;
9) монтаждау аҕаулары;
10) жӛндеу аҕаулары;
11) ҕұрылыс аҕаулары;
12) апаттыҕ ҕұбылыстар ыҕпалы;
13) бӛгде тұлғалар мен ұйымдардың әрекеті;
14) жіктелмеген себептер (нормативтік пайдалану мерзімінен асып кеткен
пайдалануда жүрген жабдыҕтың тозуы, ҕұстардың, кеміргіштердің ыҕпалы).
Біртұтас электр энергетикасы жүйесінің,
электр станцияларының, аудандыҕ ҕазандыҕтардың,
электр және жылу желілерінің жұмысындағы
технологиялыҕ бұзушылыҕтарға тексеру жүргізу

огиялыҕ
шылыҕ
және
ҕыты

және оларды есепке алу ҕағидаларына
3-ҕосымша
Нысан
ТЕХНОЛОГИЯЛЫҚ БҠЗУШЫЛЫҚТЫ ТЕКСЕРУДІҜ №_____ АКТІСІ
1. Технологиялыҕ бұзушылыҕ болған объектінің немесе ҕондырғының атауы.
2. Технологиялыҕ бұзушылыҕтың туындау күні мен уаҕыты.
3. Технологиялыҕ бұзушылыҕтың есепке алу белгісі.
4. Энергияның жеткіліксіз берілуі (мың киловатт сағат/гигакалория).
5. Жұмыс режимін сипаттау және жедел персоналдың іс-әрекетін бағалау.
6. Технологиялыҕ бұзушылыҕтың туындауын, оның дамуын және персоналдың ісәрекетін сипаттау.
7. Режимнің ҕалпына келтірілген күні мен уаҕыты.
8. Технологиялыҕ бұзушылыҕтың туындау және даму себебі.
9. Технологиялыҕ бұзушылыҕтың туындауына ыҕпал еткен немесе оны оҕшаулап
шектеуге кедергі келтірген пайдалану кемшіліктері.
10. Технологиялыҕ бұзушылыҕтың туындауына ыҕпал еткен немесе оны оҕшаулап
шектеуге кедергі келтірген жабдыҕ жобасының, конструкциясының, даярлығының
ҕұрылыс-монтаждау және ретке келтіру жұмыстарының кемшіліктері.
11. Осындай технологиялыҕ бұзушылыҕтың алдын алу бойынша негізгі
(ұйымдастырушылыҕ және техникалыҕ) іс-шаралар.
12. Заҕымдалған жабдыҕтар, тораптар мен ҕұрылғылар тізбесі.
13. Заҕымдалған жабдыҕтың ҕалпына келтірілген күні мен уаҕыты.
Бұзушылыҕты тексерген комиссия 20_______ жылғы «______» № _____
_____________________________________________________________________
бұйрыҕпен тағайындалды.
Тӛраға - (тегі, аты-жӛні, лауазымы, ҕолы)
Комиссия мүшелері - (тегі, аты-жӛні, лауазымы, ҕолы)
Акт 20____ жылғы «____» ______________ жасалды.
Біртұтас электр энергетикасы жүйесінің,
электр станцияларының, аудандыҕ ҕазандыҕтардың,
электр және жылу желілерінің жұмысындағы
технологиялыҕ бұзушылыҕтарға тексеру жүргізу
және оларды есепке алу ҕағидаларына
4-ҕосымша
Нысан
Технологиялық бҡзушылықтар журналы
Технологиялыҕ
бұзушылыҕ
болған объект

Техникалыҕ және
ұйымдастырушылыҕ
жіктеу белгілері

Бүлінген
жабдыҕ

Электр және
жылу
энергиясының
жеткіліксіз
берілуі

Технологиялыҕ
бұзушылыҕҕа
әкелген
кемшіліктер

Ҕайталанатын
технологиялыҕ
бұзушылыҕтардың
алдын алу
бойынша ісшаралар

Тексерудің
аяҕталған
күні

Ком
мүше
тегі
ж
лауа

Біртұтас электр энергетикасы жүйесінің,
электр станцияларының, аудандыҕ ҕазандыҕтардың,
электр және жылу желілерінің жұмысындағы
технологиялыҕ бұзушылыҕтарға тексеру жүргізу
және оларды есепке алу ҕағидаларына
5-ҕосымша
Нысан
Технологиялық бҡзушылықтар туралы есептілік
_____________________________ _________________________________
(энергетикалыҕ кәсіпорын атауы) (энергетикалыҕ кәсіпорын коды)
Авария
Жыл
Есеп
Ӛткен
Оның
басынан
беру
жылдың ішінде
бастап кезеңінде
тиісті
2.1 2.2
барлығы
кезеңінде

Жеткіліксіз жіберілген
Электр энергиясы
Есеп
Ӛткен
беру
жылдың
кезеңінде
тиісті
кезеңінде

Жылу энергиясы
Есеп беру
Ӛткен
кезеңінде
жылдың
тиісті
кезеңінде

кестенің жалғасы:
I дәрежелі істен шығу
Жыл
Есеп
Ӛткен
Оның
Жеткіліксіз жіберілген
басынан
беру
жылдың ішінде
бастап кезеңінде
тиісті
2.1 2.2
Электр энергиясы
Жылу энергиясы
барлығы
кезеңінде
Есеп
Ӛткен
Есеп беру
Ӛткен
беру
жылдың кезеңінде
жылдың
кезеңінде
тиісті
тиісті
кезеңінде
кезеңінде
кестенің жалғасы:
II дәрежелі істен шығу
Жыл
Есеп
Ӛткен
Оның ішінде
Жеткіліксіз жіберілген
басынан
беру
жылдың 2.1 2.2 2.3; 2.5;
Электр энергиясы
Жылу энергиясы
бастап кезеңінде
тиісті
2.4 2.9;
Есеп
Ӛткен
Есеп
Ӛткен
барлығы
кезеңінде
2.10
беру
жылдың
беру
жылдың
кезеңінде
тиісті
кезеңінде
тиісті
кезеңінде
кезеңінде
кестенің жалғасы:
Жазатайым оҕиғалар
Жыл Есеп беру Ӛткен Оның ішінде бастапҕы
Жыл
басынан кезеңінде жылдың
кезде
басынан
бастап
тиісті
бастап
Есеп беру
Ӛткен

Ӛрт
Есеп беру
кезеңінде

Ӛткен
жылдың
тиісті

барлығы

кезеңінде кезеңінде

жылдың
тиісті
кезеңінде

барлығы

кезеңінде

Нысанды толтыру жабдыҕтың жұмысындағы технологиялыҕ бұзушылыҕтар бойынша
есептік ҕұжаттар негізінде есеп беруден кейінгі ай үшін жүргізіледі. Кестеге 6-10 кВ
кабельдік желілерден басҕа, кернеуі 0,4 кВ электр станцияларының, кернеуі 20 кВ және
тӛмен электр желілерінің электр-техникалыҕ жабдығының сӛніп ҕалуының II дәрежелі
жіктелген істен шығуы енгізілмейді.
Біртұтас электр энергетикасы жүйесінің,
электр станцияларының, аудандыҕ ҕазандыҕтардың,
электр және жылу желілерінің жұмысындағы
технологиялыҕ бұзушылыҕтарға тексеру жүргізу
және оларды есепке алу ҕағидаларына
6-ҕосымша
Нысан
Технологиялық бҡзушылықтарды (авариялар, істен шығулар) есепке алу
Ж У Р Н А Л Ы*

Р/с технологиялыҕ бұзылған технологиялыҕ жабдыҕ технологиялыҕ авариялыҕ
техникалыҕ және
№
бұзушылыҕ
күні
бұзушылыҕтың
типі
бұзушылыҕ
жеткіліксіз ұйымдастырушылыҕ ш
орны
ҕысҕаша
түрі (авария, І
берілуі
себептері
бе
сипаттамасы
немесе II
мың кВтдәрежелі істен
Гкал/сағ
шығу) жіктелу
белгілері

* Ескертпе
1. Электр станциялары үшін есепке алу:
- ҕазан агрегаты;
- ҕосалҕы ҕазандыҕ жабдығы;
- турбиналар;
- ҕосалҕы турбиналыҕ жабдыҕ;
- ҕұбыржолдар;
- генераторлар;
- трансформаторлар;
- сӛндіргіштер және басҕа электр жабдығы;
- релелік ҕорғау және автоматика;
- отын-кӛлік цехының жабдығы;
- химиялыҕ суды тазарту жабдығы;
- жүктеменің толыҕ түсірілуі, сондай-аҕ электр станцияларының
жүктемені 50% және тӛмен түсіруі бойынша жеке жүргізіледі;
2. Электр желілері үшін:

- трансформаторлар;
- әуе желілерінің тіреулері;
- желілік ӛткізгіштер;
- оҕшаулағыштар;
- ҕосалкы станцияның сӛндіргіштері және басҕа жабдығы;
- кабельдік желілер;
- релелік ҕорғау және автоматика бойынша.
3. Жылу желілері үшін бойынша:
- магистральдыҕ ҕұбыр жолдар;
- су ысытатын ҕазандыҕтар;
- сорғылыҕ агрегаттар бойынша.
4. Персоналдың ҕате іс-әрекеттері.
5. Ӛрттер және жанулар.
6. Ғимараттар мен ҕұрылыс конструкцияларының бұзылуы.
7. Ҕысҕа тұйыҕтауышҕа ҕосу және жүктемемен ажыратҕыштарды
сӛндіру.
8. Ҕорғау және автоматиканың істен шығу жағдайлары.

