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Elektrik və istilik qurğularının texniki istismar
QAYDASI
Bu Qayda Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2018-ci il 16 iyul tarixli 204 nömrəli Fərmanının 2.3.2-ci
yarımbəndinin icrasını təmin etmək məqsədilə hazırlanmışdır və Azərbaycan Respublikasında elektrik və istilik
qurğularının texniki istismarı üzrə münasibətləri tənzimləyir.
1. İstehlakçıların elektrik qurğularının texniki istismar qaydası
1.1. Elektrik qurğularının istismarının təşkili
1.1.1. Ümumi tələblər
1.1.1.1. Bu Qayda elektrik qurğularının etibarlı, təhlükəsiz və səmərəli istismarını təmin etmək və onları işlək və yararlı
vəziyyətdə saxlamaq məqsədi daşıyır.
1.1.1.2. Bu Qayda 1000 V-dan yuxarı gərginlikli elektrik qurğularına şamil olunur və özündə 220 kV da daxil olmaqla,
həmin həddə qədər gərginlikli mövcud elektrik qurğularına dair tələbləri ehtiva edir.
Elektrik stansiyalarının, blok-stansiyaların, elektrik və istilik şəbəkələri müəssisələrinin elektrik qurğuları bu Qaydanın
“2. Elektrik stansiyalarının və şəbəkələrinin texniki istismar qaydası” hissəsinə uyğun istismar olunur.
1.1.2. İstehlakçıların öhdəlikləri və məsuliyyəti
1.1.2.1. Mövcud elektrik qurğularına xidmət göstərilməsi, onlarda əməliyyat çevirmələrinin həyata keçirilməsi,
istehlakçıların elektrik qurğularının təmir, quraşdırma və sazlama işlərinin və sınaqlarının təşkili və yerinə yetirilməsi
hazırlıqlı elektrotexniki heyət tərəfindən həyata keçirilməlidir.
Mövcud elektrik qurğularına malik olan və yaxud onları istismar edən müəssisədəki elektrik qurğularının istismarı üzrə
işlərin həcmindən və mürəkkəbliyindən asılı olaraq müvafiq ixtisas dərəcəli elekrotexniki heyətlə təmin olunmuş enerji
xidməti mövcud olmalıdır.
Kənar ixtisaslaşmış müəssisə ilə (podratçı) müqavilə əsasında elektrik qurğularının istismarına yol verilir.
1.1.2.2. İstehlakçı aşağıdakıları təmin etməlidir:
a) elektrik qurğularının işlək vəziyyətdə saxlanması və onların bu Qaydanın, Təhlükəsizlik üzrə vahid qaydaların,
istismar sənədlərinin və digər normativ-texniki sənədlərin tələblərinə müvafiq olaraq istismarı;
b) elektrik qurğularına və elektrik avadanlıqlarına texniki qulluğun, planlı-xəbərdarlıq əsasında təmirlərin, sınaqların,
müasirləşdirmə və rekonstruksiya işlərinin vaxtlı-vaxtında və keyfiyyətlə aparılması;
c) elektrik qurğularının etibarlı və təhlükəsiz işinin təmin edilməsi;
d) elektrotexniki heyət üçün vəzifə və istehsal təlimatlarının işlənib hazırlanması;
e) elektrik qurğularının qoruyucu vasitələr və alətlər, yanğınsöndürmə və siqnalizasiya vasitələri ilə təchiz edilməsi;
f) enerji istehlakı (sərfiyyatı) üzərində daimi nəzarət və elektrik enerjisinin və gücünün yay və qış dövrlərinin müəyyən
edilmiş xarakterik rejimli bir gününə düşən sərfiyyatının müvafiq ölçmələrini həyata keçirmək və təyin edilmiş müddətlərdə
sutkalıq rejimli qrafikləri təqdim etmək;
g) elektrik yüklənməsinin sutkalıq qrafikinin tənzimlənməsi, enerji təchiz edən təşkilatların maksimum yüklənmə
saatlarında elektrik gücünün sərfiyyatının maksimum hədd göstəricilərinin azaldılması üzrə tədbirlərin işlənib hazırlanması;
h) elektrik enerjisi sərfiyyatının, gücünün məhdudlaşdırılması və istehlakçıların (istifadəçilərin) qəza zamanı enerji
mənbəyindən ayrılması qrafikinin yerinə yetirilməsi;
i) məhdudlaşdırma qrafiklərinə uyğun olaraq müəyyən edilmiş elektrik sərfiyyatı rejimlərinin təmin edilməsi üçün
elektrik enerjisindən istifadənin azaldılması üzrə tədbirlərin işlənib hazırlanması;
j) elektrik qurğularının profilaktik sınaqlarının həyata keçirilməsi;
k) elektrik enerjisi və (və yaxud) gücünün hesablaşma uçot vasitələrinin, istifadəçinin balansından olan hesablaşma

uçot vasitələrinin onların ikinci tərəf dövrələri qoşulduğu cərəyan və gərginliyin ölçmə transformatorlarının metroloji
nəzarətini və təmirini həyata keçirmək;
l) elektrik qurğusunun istismarı zamanı ətraf mühitin mühafizəsinə riayət olunması.
1.1.2.3. Elektrik qurğularının istismarının təşkilinin birbaşa olaraq yerinə yetirilməsi üçün hüquqi şəxsin rəhbəri
müvafiq sənədlə müəssisənin elektrik təsərrüfatına cavabdeh şəxsi (bundan sonra – elektrik təsərrüfatı üzrə cavabdeh) təyin
edir. Fiziki şəxslər:
- 1000 V-dan yuxarı gərginlikli elektrik qurğularının sahibləri isə, ixtisaslaşmış müəssisələrlə elektrik avadanlıqlarına
xidmət barəsində müqavilə bağlayır və təhlükəsiz istismara görə məsuliyyət bu müəssisələrin üzərinə düşür;
- 1000 V-dan aşağı gərginlikli elektrik qurğularının sahibləri üçün elektrik quruğuları üzrə məsul şəxs təyin edilmir,
elektrik qurğularının istismarı Azərbaycan Respublikasının elektroenergetika sahəsində qüvvədə olan qanunvericiliyinə
müvafiq həyata keçirilir.
Elektrik təsərrüfatı üzrə cavabdeh şəxs, istehlakçının rəhbərləri və mütəxəssisləri içərisindən təyin edilir.
İstehlakçıda baş energetik vəzifəsi olduğu təqdirdə elektrik təsərrüfatı üzrə cavabdeh şəxsin öhdəlikləri ona həvalə edilir.
1.1.2.4. Elektrik təsərrüfatı yalnız giriş (giriş-paylama) qurğularından, işıqlandırma qurğularından, nominal gərginliyi
380 V-dan yüksək olmayan elektrik avadanlıqarından ibarət olan, 30 kVt-dək gücdən istifadəyə icazəsi olan, istehsalat
fəaliyyəti ilə məşğul olmayan istehlakçılarda, elektrik təsərrüfatı üzrə cavabdeh şəxs təyin olunmaya bilər.
Bu halda istehlakçının rəhbəri biliklərin yoxlanması aparılmadan müvafiq ərizə-öhdəliyin tərtib edilməsi vasitəsilə (bu
Qaydanın 1 nömrəli əlavəsi) Enerji Məsələlərini Tənzimləmə Agentliyi ilə yazılı razılaşdırma əsasında elektrik qurğularının
təhlükəsiz istismarı üzrə məsuliyyəti öz üzərinə götürə bilər.
1.1.2.5. Elektrik qurğularına texniki xidmət və onların istismarını həyata keçirən, bu qurğularda quraşdırma, sazlama,
təmir işlərini, müqavilə üzrə sınaq və ölçmə işlərini aparan fərdi sahibkarlar Azərbaycan Respublikasının elektroenergetika
sahəsində Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyi ilə müəyyən edilmiş qaydada biliklərin yoxlanılmasından keçməli və
elektrik təhlükəsizliyi üzrə müvafiq qrupa malik olmalıdırlar.
1.1.2.6. Elektrik təsərrüfatı üzrə məsul şəxs aşağıdakıları etməlidir:
a) elektrik qurğularının istismarının təşkili məsələləri üzrə zəruri sənədləşdirmənin işlənib hazırlanması və icrasını
təşkil etmək;
b) elektrik qurğularına texniki xidmətin, plan-xəbərdarlıq təmir işlərinin və profilaktiki sınaqların vaxtlı-vaxtında və
keyfiyyətlə yerinə yetirilməsini təmin etmək;
c) yeni və yenidən qurulmuş elektrik qurğularının istismara verilməsi mövcud qaydaların tələblərinə uyğun olaraq
təmin edilsin;
d) elektrik qurğularına əməliyyat xidmət və qəza hallarının aradan qaldırılmasını təşkil etmək;
e) elektrik qurğularında bütün növ işlərin, o cümlədən podratçı müəssisə heyətinin və (və ya) ezam edilmiş işçi heyətin
iştirakı ilə işlərin təhlükəsiz şəkildə yerinə yetirilməsini təşkil etmək;
f) mövcud elektrik qurğularında və elektrik veriliş xətlərin mühafizə zonalarında işlərə cəlb edilmiş ixtisaslaşmış
müəssisə heyətinin sahəyə buraxılmasının düzgünlüyünə nəzarət etmək;
g) İstehlakçının elektrik enerjisinə tələbatının hesabatını təşkil etmək və onun sərfiyyatına nəzarəti həyata keçirmək;
h) elektrik enerjisindən səmərəli istifadəyə dair tədbirlərin işlənib hazırlanması və həyata keçirilməsində iştirak etmək;
i) elektrik qurğularında mühafizə vasitələrinin və alətlərinin, yanğınsöndürmə vasitələrinin və həyəcan siqnallarının
olması, vaxtlı-vaxtında yoxlanması və sınaqdan keçirilməsinə nəzarət etmək;
j) elektrik heyətinin təlim, təlimat, biliklərinin yoxlanmasını və müstəqil işinə başlamasını təşkil etmək.
1.1.2.7. Elektrik təsərrüfatı üzrə məsul şəxsin təyinatı biliklərin yoxlanması və elektrik təhlükəsizliyi üzrə müvafiq qrupun
verilməsindən sonra həyata keçirilir:
a) V – 1000 V-dan yuxarı gərginlikli elektrik qurğularında;
b) IV – 1000 V-dək gərginlikli elektrik qurğularında.
1.1.2.8. Elektrik təsərrüfatı üzrə məsul şəxsin təqdimatı əsasında istehlakçının rəhbəri, struktur bölmələrin (filialların)
elektrik təsərrüfatı üzrə məsul şəxslərini təyin edə bilər.
Struktur bölmələrin (filialların) elektrik təsərrüfatı üzrə məsul şəxslərinin və istehlakçının elektrik təsərrüfatı üzrə məsul
şəxsinin arasında qarşılıqlı münasibət və öhdəliklərin bölgüsü onların vəzifə və işçi təlimatlarında əks etdirilməlidir.
1.1.2.9. Bu Qaydanın pozulmasını aşkar edən, eləcə də elektrik qurğularının və yaxud mühafizə vasitələrinin nasazlığını
görən hər bir işçi dərhal bu barədə özünün birbaşa rəhbərinə, onun olmadığı halda isə daha yuxarı rəhbərliyinə məlumat
verməlidir.
1.1.2.10. Bu Qaydanın tələblərinə riayət edilməsinə nəzarət Enerji Məsələlərini Tənzimləmə Agentliyi tərəfindən həyata
keçirilir.
1.1.3. Elektrik qurğularının istismara qəbul edilməsi
1.1.3.1. Yeni və yenidən qurulmuş elektrik qurğuları və işəsalma kompleksləri, bu Qaydada və yanacaq-energetika
kompleksi sahəsində dövlət siyasətinin və normativ-hüquqi tənzimlənmənin işlənib hazırlanması və həyata keçirilməsi üzrə
funksiyaları həyata keçirən mərkəzi icra hakimiyyəti orqanı tərəfindən qəbul edilmiş digər normativ sənədlərdə
müəyyənləşdirilmiş qaydada istismara qəbul edilməlidir.
1.1.3.2. Elektrik qurğularının quraşdırılmasına və ya yenidən qurulmasına başlamazdan öncə aşağıdakıları yerinə
yetirmək lazımdır:
a) enerjitəchizat müəssisəsindən texniki şərt almalı;
b) layihələndirmə sənədlərini tam həcmdə hazırlamalı;
c) layihələndirmə sənədlərini, texniki şərti verən enerjitəchizat müəssisəsi və Enerji Məsələlərini Tənzimləmə Agentliyi
ilə (elektrik gücü 150 kVt-dan yuxarı olduğu halda) razılaşdırmalı.
1.1.3.3. Elektrik qurğularını istismara qəbul etməzdən öncə bunlar yerinə yetirilməlidir:
a) enerji obyektinin tikintisi və quraşdırılması dövründə - avadanlıqların düyünlərinin və tikililərinin aralıq qəbulu, o
cümlədən qapalı işlərin qəbul edilməsi;
b) avadanlığın təhvil-təslim sınaqları və elektrik qurğularının ayrı-ayrı sistemlərinin işə salma-sazlama sınaqları;

c) avadanlığın kompleks yoxlanması.
1.1.3.4. Avadanlığın təhvil-təslim sınaqlarını və ayrıca sistemlərin işə salma-sazlama sınaqları, təhvil verilən elektrik
qurğusu üzrə bütün inşaat və quraşdırma işləri başa çatdıqdan sonra, sifarişçinin işçi heyəti cəlb olunmaqla, layihə sxemləri
üzrə podratçı (baş podratçı) tərəfindən aparılmalı, kompleks yoxlama-sınaq işləri isə sifarişçi tərəfindən həyata keçirilməlidir.
1.1.3.5. Təhvil-təslim və işə salma-sazlama sınaqlarından və avadanlığın kompleks yoxlanmasından öncə, bu Qaydanın,
müvafiq qurumların qəbul etdiyi normativ sənədlərin, tikinti norma və qaydalarının, əməyin təhlükəsizliyi, partlayış və
yanğın təhlükəsizliyi üzrə dövlət standart və qaydalarının, istehsalçının istismar göstərişlərinin, avadanlığın quraşdırılması
üzrə təlimatın yerinə yetirilməsi yoxlanmalıdır.
1.1.3.6. Elektrik avadanlığının işəsalma-sazlama işlərinin və sınaq yoxlanmasının həyata keçirilməsi üçün elektrik
qurğularının Enerji Məsələlərini Tənzimləmə Agentliyi tərəfindən verilmiş müvəqqəti icazə əsasında layihə sxemi üzrə
qoşulmasına yol verilir.
1.1.3.7. Avadanlığın kompleks yoxlanılması zamanı avadanlıqların və texnoloji sxemlərin iş qabiliyyəti yoxlanmalı,
bütün nəzarət və idarəetmə sistemlərinin, mühafizə və bloklanma qurğularının, həyəcan siqnalı qurğularının və nəzarət-ölçü
cihazlarının (bundan sonra – NÖC) yoxlanması, tənzimlənməsi və sazlanması həyata keçirilməlidir. Kompleks yoxlanma əsas
və yardımçı avadanlıqların 72 saat ərzində, elektrik veriliş xətlərin isə 24 saat ərzində normal və fasiləsiz işləməsi şərti ilə
aparılmış hesab olunur.
1.1.3.8. İnşaat və quraşdırma gedişində buraxılmış qüsurlar və natamamlıqlar, eləcə də elektrik qurğularının təhviltəslim və işə salma-sazlama sınaqları, kompleks yoxlama prosesində aşkar edilmiş nasazlıqlar tam şəkildə aradan
qaldırılmalıdır. Elektrik qurğularını qüsurlar və natamam işlərlə birlikdə istismara qəbul edilməsinə icazə verilmir.
1.1.3.9. Sınaq yoxlamaları və qəbuldan öncə enerji obyektinin etibarlı və təhlükəsiz istismarı üçün aşağıdakılar
hazırlanmalıdır:
a) istismar təlimatları və texniki sənədlər işlənilməlidir;
b) zəruri mühafizə vasitələri və alətlər, ehtiyat hissələri və materialları hazırlanmalıdır;
c) rabitə, siqnallama və yanğınsöndürmə vasitələri, qəza işıqlandırması və havalandırma sistemləri işə salınmalıdır.
1.1.3.10. Obyektin (elektrik qurğusunun) daimi istismara buraxılması və elektrik şəbəkəsinə qoşulması məqsədilə
sifarişçi və ya mülkiyyətçi, Enerji Məsələlərini Tənzimləmə Agentliyinə (elektrik gücü 150 kVt-dan yuxarı olduğu halda) baxış
üçün elektrik qurğusunu, eləcə də layihə, icra və digər texniki sənədləri təqdim edir.
1.1.3.11. Texniki sənədlərin yoxlanılması və elektrik qurğusuna keçirilmiş baxışın nəticələri onların istismara
verilməsinin mümkünlüyü (qeyri-mümkünlüyü) barədə məcburi yekun rəylərlə birlikdə baxış aktında rəsmiləşdirilir.
Elektrik qurğularına gərginliyin verilməsi, yalnız Enerji Məsələlərini Tənzimləmə Agentliyindən (elektrik gücü 150 kVtdan yuxarı olduğu halda) icazə alındıqdan sonra, istehlakçı və enerjitəchizatı müəssisəsi arasında elektrik təchizatına dair
müqavilə əsasında yerinə yetirilir.
1.1.4. Heyətə və onun hazırlanmasına dair tələblər
1.1.4.1. Elektrik qurğularının istismarını hazırlıq keçmiş elektrotexniki heyət həyata keçirməlidir.
Müəssisənin elektrotexniki heyəti aşağıdakılara bölünür:
a) İnzibati-texniki;
b) əməliyyat*;
c) təmir;
d) operativ-təmir*;
e) operativ-səyyar* .
______________
* Daha sonra əgər bölünmə tələb olunmursa, əməliyyat və operativ-təmir heyəti əməliyyat heyəti adlandırılır.
1.1.4.2. Elektrotexniki heyət birbaşa enerji xidmətinin tərkibinə və ya istehlakçının istehsalat bölmələrinin (struktur
vahidlərinin) ştatına daxil ola bilər, həmçinin ixtisaslaşmış təşkilatların işçiləri ola bilər.
1.1.4.3. Elektrotexnoloji qurğuların (elektrik qaynağı, elektroliz, elektrotermiya və s.), eləcə də elektrik aparatların,
ötürücülərin, elektrik əl maşınlarının, daşına bilən və səyyar elektrik qəbuledicilərin, daşına bilən elektrik alətinin daimi
texniki qulluğu və tənzimlənməsi tələb olunan elektrik enerjisi ilə təmin olunmuş mürəkkəb texnoloji istehsalat
avadanlığının texniki qulluğu elektrotexnoloji heyət tərəfindən həyata keçirilməlidir. Bu heyət ona təhkim olunmuş
qurğuların təhlükəsiz işi və texniki qulluğu üçün kifayət qədər bilik və bacarıqlara sahib olmalıdır.
1.1.4.4. İstehlakçının energetika xidmətinin tərkibinə daxil olmayan istehsalat sexləri və sahələrinin elektrotexnoloji
qurğuların istismarını həyata keçirən və II qrup elektrik təhlükəsizliyinə malik olan elektrotexnoloji heyəti hüquq və vəzifələr
baxımından elektrotexniki heyətə bərabərdir; texniki baxımdan bu heyət İstehlakçının energetika xidmətinə tabedir.
1.1.4.5. Elektrotexnoloji heyətin rəhbərləri birbaşa tabeçiliyində olduğu heyətdə olduğundan aşağı olmayan elektrik
təhlükəsizliyi qrupuna malik olmalıdır. Onlar bu heyətə texniki rəhbərlik etməli və işinə nəzarət etməlidir.
1.1.4.6. Elektrik təhlükəsizliyi üzrə müvafiq qrupa malik olan elektrotexniki və elektrotexnoloji heyətin vəzifə və peşə
siyahısı istehlakçının rəhbəri tərəfindən təsdiqlənir.
1.1.4.7. Bundan sonra elektrotexniki heyət dedikdə, fərqləndirmək tələb olunmayan hallarda, həm də elektrotexnoloji
heyət nəzərdə tutulacaq.
1.1.4.8. Elektrik qurğularında işlərin yerinə yetirilməsi üçün qəbul edilən işçilər işin xüsusiyyətlərinə uyğun peşəkar
hazırlığa malik olmalıdırlar. Peşəkar hazırlıq olmadığı təqdirdə, belə işçilər texniki heyətin hazırlanması üzrə ixtisaslaşmış
mərkəzlərdə (müstəqil işləməyə buraxılana kimi) təlim keçməlidirlər.
1.1.4.9. Elektrotexniki heyət sərbəst işə buraxılana kimi, yaxud elektrik qurğularının istismarı ilə bağlı olan digər işə
(vəzifəyə) keçdikdə, eləcə də elektrotexniki heyət qismində işdə 6 aydan çox müddətdə fasilə yarandığı təqdirdə, iş yerində
təcrübə (istehsalat təlimi) keçməlidir.
İş yerində təlim keçmək üçün işçiyə avadanlıqlarla, aparatlarla, əməliyyat sxemləri ilə tanış olmaq, həmçinin mövcud
vəzifəyə (peşəyə) lazım olan həcmdə aşağıda qeyd olunan sənədlərin öyrənilməsi üçün kifayət edəcək vaxt verilməlidir:
a) elektrik qurğularının quraşdırılması qaydası, elektrik və istilik qurğularının istismarında təhlükəsizlik texnikası

qaydası, mühafizə vasitələrinin tətbiqi və istifadəsi qaydaları, bu Qayda;
b) vəzifə, işçi, texnoloji, istehsalat təlimatları;
c) əməyin mühafizəsi və təhlükəsizliyi üzrə təlimatlar;
d) həmin istehlakçı üçün, qüvvədə olan digər qaydalar, normativ və istismar sənədləri.
1.1.4.10. Təcrübə keçmə proqramında, avadanlıqların, aparatların, əməliyyat sxemlərinin, xidmət avadanlığının qəzasız,
təhlükəsiz və qənaətlə istismarı üsulları və şərtlərini öyrənməyi nəzərdə tutmalıdır.
1.1.4.11. Təcrübə keçmə məsul təlimçi işçinin rəhbərliyi altında aparılır və hər bir vəzifə (iş yeri) üçün işlənib
hazırlanmış və müəyyən edilmiş qaydada təsdiqlənmiş proqram üzrə həyata keçirilir. Təcrübə keçmənin davam etmə
müddəti 5-dən 20 iş günü növbəsində olmalıdır.
1.1.4.12. İstehlakçının və yaxud struktur bölməsinin rəhbəri ixtisası üzrə ən azı 3 il təcrübəsi olan bir təşkilat daxilində
bir struktur bölmədən digərinə keçirilən işçini, əgər onun işinin xarakteri və daha öncələr işlədiyi avadanlığın növü
dəyişmirsə, təcrübə keçməkdən azad edilə bilər.
1.1.4.13. Təcrübə keçməyə buraxılma istehlakçının və yaxud struktur bölməsinin rəhbərinin müvafiq sənədi ilə
rəsmiləşdirilir. Sənəddə təcrübə keçmənin təqvim müddəti və onun keçirilməsi üçün məsul olan işçilərin soyadı göstərilir.
1.1.4.14. Təcrübə keçmənin davam etmə müddəti təlim keçənin peşəkar təhsilinin səviyyəsindən, iş təcrübəsindən,
peşəsindən (vəzifəsindən) asılı olaraq müəyyənləşdirilir.
1.1.4.15. Təcrübə keçmə prosesində işçi aşağıdakıları etməlidir:
a) öz iş yerində işə dəqiq uyğunlaşmaq üçün çalışmalıdır;
b) istehsalat əməliyyatlarının yerinə yetirilməsinə lazım olan praktik bacarıqları mənimsəməlidir;
c) xidmət göstərilən avadanlığın qəzasız və təhlükəsiz istismarı üsullarını və şərtlərini öyrənməlidir.
1.1.4.16. Əməliyyat heyətinə təkrar işi görmək icazəsini, inzibati-texniki və təmir heyəti üçün müstəqil işi görmək
icazəsini İstehlakçı müvafiq sənədləşdirmə ilə rəsmiləşdirilir.
Təkrar işi görmədən uğurla keçən əməliyyat və operativ-təmir heyəti işçisi, müstəqil iş görə bilər. Təkrar işi görmə
müddəti 2-dən 10-dək iş növbəsi kimidir. Konkret işçidən ötrü bu müddət onun peşəkar hazırlığı, stajı və iş təcrübəsindən
asılı olaraq, biliklərin yoxlanması üzrə komissiyanın qərarı ilə müəyyən edilir.
Əməliyyat heyəti üçün müstəqil iş görmə istehlakçının rəhbərinin müvafiq sənədi ilə rəsmiləşdirilir.
1.1.4.17. İşçilərin biliklərinin yoxlanılması ilkin və dövri (növbəti və növbədənkənar) olur.
Biliklərin ilkin yoxlanılması elektrik qurğularının texniki qulluğu ilə bağlı təzə işə götürülmüş işçilərlə və ya bilik
yoxlamasında 3 ildən çox fasilə olduqda aparılır. Növbəti və növbədənkənar yoxlamalar bu Qaydanın 1.1.4.18-ci və 1.1.4.21-ci
yarımbəndlərində göstərilən qaydada aparılır.
1.1.4.18. Növbəti yoxlamalar aşağıdakı müddətlərdə həyata keçirilməlidir:
a) Fəaliyyətdə olan elektrik qurğularının texniki qulluq işlərini bilavasitə təşkil edən və həyata keçirən və ya belə
qurğuların sazlanması, elektromontajı, təmiri və ya profilaktik sınağını həyata keçirən elektrotexniki heyət üçün, eləcə də
tapşırıq, əmr vermək, əməliyyat danışıqlar aparmaq hüququ olan heyət üçün – ildə 1 dəfə;
b) əvvəlki qrupa aid olmayan inzibati-texniki heyət, eləcə də elektrik qurğularının təftişinə buraxılan əməyin mühafizəsi
üzrə mütəxəssislər üçün – 3 ildə 1 dəfə.
1.1.4.19. Növbəti yoxlamanın tarixi son bilik yoxlamasının tarixinə uyğun təyin edilir.
1.1.4.20. Komissiya növbəti yoxlamada bilikləri qeyri-məqbul sayılmış işçilərə son yoxlamadan sonra 1 aydan gec
olmayan müddətdə təkrar yoxlama təyin edir. Bilikləri qeyri-məqbul sayılmış işçi üçün iş icazəsinin qüvvədə olduğu müddət
avtomatik olaraq komissiyanın təyin etdiyi ikinci yoxlama tarixinədək uzadılır, o şərtlə ki, biliklərin yoxlanılması haqqında
jurnalda işçinin elektrik qurğularında işdən müvəqqəti uzaqlaşdırılması haqqında komissiyanın xüsusi qərarı olmasın.
1.1.4.21. Biliklərin növbədənkənar yoxlanışı əvvəlki yoxlamanın keçirildiyi tarixdən asılı olmayaraq, aşağıdakı hallarda
keçirilir:
a) istehlakçının yeni və ya təkmilləşdirilmiş norma və qaydaları qüvvəyə mindikdə;
b) yeni avadanlıq quraşdırıldıqda, əsas elektrik və texnoloji sxemlərin rekonstruksiyası və ya dəyişməsi zamanı (bu
zaman növbədənkənar yoxlamanın zəruriliyi texniki rəhbər tərəfindən müəyyən edilir);
c) başqa işə təyin olunduqda və ya başqa işə keçirildikdə, yeni vəzifələr əlavə norma və qaydaları bilməyi tələb etdikdə;
d) işçilər əməyin mühafizəsi üzrə normativ aktların tələblərini pozduqda;
e) dövlət nəzarət orqanlarının tələbi üzrə;
f) energetika obyektində insanlarla bağlı bədbəxt hadisələri və ya iş zamanı pozuntuları araşdırmış komissiyanın qərarı
üzrə;
g) daha yuxarı qrupa keçid üçün biliklər artırıldığı zaman;
h) qeyri-məqbul qiyməti aldıqdan sonra biliklər qiymətləndirilərkən;
i) müəyyən vəzifədə işdə 6 aylıq fasilə olduqda.
1.1.4.22. Təşkilatın elektrotexniki və elektrotexnoloji heyətinin biliklərini yoxlamaq üçün istehlakçı rəhbəri təşkilat üzrə
əmrə əsasən tərkibində beş nəfərdən az olmamaqla komissiya təyin etməlidir.
Komissiya sədri gərginliyi 1000 V-dək və ondan yuxarı elektrik qurğuları olan istehlakçılar elektrik təhlükəsizliyi üzrə V
qrupa, gərginliyi 1000 V-dək elektrik qurğuları olan istehlakçılar elektrik təhlükəsizliyi üzrə IV qrupa malik olmalıdır. Bir
qayda olaraq, komissiyanın sədri istehlakçının elektrik təsərrüfatına cavabdeh şəxs təyin olunur.
1.1.4.23. Komissiyanın bütün üzvləri elektrik təhlükəsizliyi qrupuna malik olmalı və səlahiyyətli dövlət enerji nəzarət
orqanının komissiyasında bilik yoxlamasından keçməlidir.
Komissiyanın ayrı-ayrı üzvlərinin bilikləri yerindəcə yoxlanıla bilər, o şərtlə ki, komissiyanın sədri və ən azı iki üzvü
səlahiyyətli dövlət enerji nəzarət orqanının komissiyasında bilik yoxlamasından keçmiş olsun.
1.1.4.24. Vəzifə öhdəliklərinə mövcud elektrik qurğularının təftişi və yoxlanması daxil olan, elektrik təhlükəsizliyi üzrə IV
qrupa uyğun biliklərin yoxlanmasından keçmiş mütəxəssisə, öz istehlakçısının elektrik qurğularının təftişinə səlahiyyət verən
şəhadətnamə təqdim olunur.
1.1.4.25. İstehlakçılar tərəfindən elektrotexniki heyətlə, onların ixtisasartırma, əməyin mühafizəsi üzrə qaydalar və
təlimatlara dair bilik səviyyəsinin artırılması, elektrik qurğularına xidmət üzrə qabaqcıl təcrübələrin və təhlükəsizlik
fəndlərinin öyrənilməsi, qəza halları və travmatizm barədə xəbərdarlığın yüksəldilməsinə yönəldilmiş sistemli iş
aparılmalıdır.

Təşkil olunan texniki təhsilin həcmini, qəza əleyhinə təlimlərin keçirilmə vacibliyini istehlakçının texniki rəhbəri
müəyyənləşdirir.
1.1.5. Elektrik təsərrüfatının idarə edilməsi
1.1.5.1. Elektrik enerjisi istehlakçısının elektrik təsərrüfatının idarə olunması sistemi, istehlakçının bütünlüklə idarəetmə
sisteminə inteqrasiya olunmuş, enerji təsərrüfatının idarə olunmasının tərkib hissəsidir.
1.1.5.2. Sistemin əsas funksiyaları:
a) elektrik təsərrüfatının əməliyyat-dispetçer idarəçiliyi, o cümlədən özünün elektrik enerji mənbələrinin idarəçiliyi;
b) öz elektrik enerji mənbələrinin, o cümlədən avtonom rejimdə işləyən mənbələrin texniki vəziyyəti və istismarına
nəzarət;
c) elektrik təsərrüfatının və onun struktur bölmələrinin işi, elektrik təchizatı sisteminin ayrı-ayrı elementlərinin
vəziyyətinin, onların iş rejiminin qiymətləndirilməsi;
d) enerjinin qorunub saxlanılması və qənaəti üzrə tədbirlərin həyata keçirilməsi vasitəsilə elektrik təsərrüfatı işinin
səmərəliliyinin artırılması;
e) yeni istismar və təmir texnikasının və texnologiyasının, istehsalatın və əməyin təşkilinin səmərəliyi və təhlükəsizlik
metodlarının tətbiqi və mənimsənilməsinə nəzarət;
f) İstehlakçının enerji təchizat müəssisəsi tərəfindən ona verilən iş rejimlərinə və enerji sərfiyyatı rejimlərinə riayət
etməsinə nəzarət;
g) elektrik qurğularının və elektrik avadanlığının səmərəli istismarı;
h) elektrik qurğu və avadanlıqlarının texniki vəziyyətinə nəzarət;
i) elektrik avadanlığının təmirinin və texniki təmir xidməti sisteminin maddi-texniki təminatının vaxtlı-vaxtında yerinə
yetirilməsi sayəsində avadanlığın etibarlılığının, təhlükəsizliyinin və qəzasız işinin artırılması;
j) texniki-iqtisadi göstəricilərin təhlili əsasında istehlakçının elektrik təchizatının etibarlılığının, qənaətliliyinin və
təhlükəsizliyinin artırılması üzrə tədbirlərin işlənib hazırlanması və yerinə yetirilməsi.
1.1.5.3. İstehlakçıda, elektrik təchizatının və onun struktur bölmələrinin, ayrı-ayrı elementlərin və bütöv sistemin
vəziyyətinin, onların iş rejimlərinin, elektrik təsərrüfatının fəaliyyətinin normalaşdırılmış və faktiki göstəricilərinin uyğun
olub olmamağını, keçirilən təşkilati-texniki tədbirlərin effektivliyinin qiymətləndirilməsi üçün texniki-iqtisadi təhlili təşkil
olunmalıdır.
1.1.5.4. İstehlakçının və onun struktur bölmələrinin elektrik təsərrüfatında təyin olunmuş formada onun NÖC-lərinin
göstərişlərinə, sınaqların, ölçülərin hesabatların nəticələrinə əsaslanan, avadanlıqların iş göstəricilərinin uçotu (növbə üçün,
sutkalıq, aylıq, rüblük, illik) təşkil olunmalıdır.
1.1.5.5. İstehlakçının, xidmətlərin və sexlərin rəhbərləri nəzarət-ölçü vasitələrinin və sistemlərin göstəricilərinin
etibarlılığını, uçot və hesabatların qüvvədə olan normativ-texniki sənədlərə müvafiq olaraq düzgün qurulmasını təmin
etməlidirlər.
1.1.5.6. Elektrik təsərrüfatını idarəetmə sisteminin əsas tərkib hissələri aşağıdakılardır:
a) əməliyyat-dispetçer idarəçiliyi;
b) elektrik qurğularının və elektrik avadanlıqlarının istismarının idarəçiliyi;
c) avtomatlaşdırılmış idarəetmə sistemi.
1.1.5.7. İstehlakçının dispetçer idarəçiliyi elə iyerarxik struktur üzrə təşkil olunmalıdır ki, əməliyyat nəzarət və idarəetmə
funksiyaları istehsalat bölgüsünə, eləcə də dispetçer idarəçiliyi aşağı səviyyəli işçilərinin daha yuxarı səviyyəli işçilərə tabe
olmasına uyğun səviyyələr üzrə bölüşdürülməsini nəzərdə tutmuş olsun.
1.1.5.8. İstehlakçı üçün yüksək səviyyəli dispetçer idarəçiliyi enerji təchizatı müəssisələrinin və yaxud onların struktur
bölmələrinin dispetçer xidməti sayılır.
1.1.5.9. İstehlakçının elektrik qurğularının əməliyyat-dispetçer idarə edilməsi üçün, onun mülkiyyət formasından və
təşkilati-hüquqi formasından asılı olmayaraq, müvafiq hazırlıq keçmiş və bu işləri yerinə yetirmək üçün səlahiyət verən
biliklərin yoxlanmasından keçmiş yüksək ixtisaslı heyət seçilib cəlb olunmalıdır.
1.1.5.10. İstehlakçının enerji təchizatı müəssisəsinin iş rejiminə təsir göstərən elektrik avadanlığının və rele mühafizə,
avtomatika, telemexanika və qəza əleyhinə avtomatika qurğularının (RMAT və QA) əməliyyat tabeçiliyini enerji təchizatı
müəssisəsi müəyyən edir.
1.1.5.11. İstehlakçının elektrik veriliş xətləri, cərəyan naqilləri, elektrik təchizatı sisteminin avadanlıqları və qurğuları,
dispetçer idarə edilməsi dərəcələrinə uyğun bölüşdürülməlidir.
1.1.5.12. Əməliyyat heyətinin əməliyyat idarəçiliyinə və yaxud əməliyyat rəhbərliyinə aid elektrik veriliş xətlərinin,
cərəyan daşıyan naqillərinin, avadanlıq və qurğuların siyahısı enerji təchizatı müəssisələrinin əməliyyat-dispetçer idarə
edilməsi şərtləri və enerji təchizatının mövcud sxeminin strukturu nəzərə almaqla tərtib olunmalı, onunla razılaşdırılmalı və
elektrik təsərrüfatı üzrə məsul şəxs tərəfindən təsdiq edilməlidir.
1.1.5.13. Dispetçer idarə edilməsinin fərqli səviyyəli işçilərinin qarşılıqlı münasibətləri müvafiq əsasnamələr,
təlimatlarla reqlamentləşdirilməli və müəyyən edilmiş qaydada razılaşdırılmalıdır.
1.1.5.14. İstehlakçının işinin özəlliklərini nəzərə almaqla, elektrik təsərrüfatının əməliyyat idarə edilməsi sistemi
aşağıdakı tələblərə cavab verməli və aşağıda göstərilən funksiyaları yerinə yetirməlidir:
a) elektrik təchizatının etibarlılığı;
b) iş rejiminin, o cümlədən enerji təchizatı müəssisəsi tərəfindən verilmiş rejimlərin həyata keçirilməsi;
c) elektrik qurğularında əməliyyatların hazırlanması və həyata keçirilməsi;
d) elektrik təchizatında texnoloji pozulmaların qarşısının alınması və aradan qaldırılması, elektrik təchizatının normal
rejiminin bərpa edilməsi;
e) elektrik qurğularında təmir işlərinin yerinə yetirilməsini nəzərə almaqla, elektrik şəbəkəsinin iş rejiminin
hazırlanması.
1.1.5.15. Elektrik enerji qəbuledicilərindən başqa, enerji təchizatı sisteminin tərkibində öz elektrik enerjisi mənbələri
(elektrik stansiyaları) olan, yaxud öz balansında şəxsi elektrik enerjisi mənbələri olmadan, amma 35-220 kV gərginlikli
avadanlıqları olan istehlakçılar üçün onların işinin dispetçer idarəçiliyi təşkil olunmalıdır ki, onun da vəzifələri

aşağıdakılardır:
a) fasiləsiz elektrik təchizatının verilməsini təmin edən, öz elektrik stansiyalarının və elektrik şəbəkələrinin iş rejimini
təşkil etmək və həyata keçirmək məsələlərini işləyib hazırlamaq və enerji təchizatı müəssisəsi ilə razılaşdırmaq;
b) elektrik enerjisinin istehsal edilməsi, ötürülməsi və istehlakının uçotunu təmin etmək;
c) elektrik enerjisinin keyfiyyətinin təmin edilməsinə dair tələblərin yerinə yetirilməsi;
e) elektrik təchizatı sisteminin səmərəli işinin təmin edilməsi və elektrik enerjisinin qorunub saxlanması və reaktiv
gücün kompensasiyası rejiminə əməl edilməsi şərti ilə enerji resurslarından səmərəli istifadə;
e) elektrik enerjisinin istehsalı, saxlanılması, ötürülməsi, paylanması və ondan istifadə zamanı qəzaların və digər
[1]

texnoloji pozuntuların qarşısının alınması və aradan qaldırılması.
1.1.5.16. Əməliyyat idarəetmə, idarəetmə lövhəsindən və yaxud dispetçer məntəqəsindən yerinə yetirilməlidir. Bu
məqsəd üçün uyğunlaşdırılmış elektrotexniki otaqlardan istifadə etmək olar.
İdarəetmə lövhələri (məntəqələri) müasir rabitə və videomüşahidə vasitələri ilə təchiz edilməlidir.
1.1.5.17. Əməliyyat idarəetmə lövhələrində (məntəqələrində) və bu məqsəd üçün uyğunlaşdırılmış digər otaqlarda
əməliyyat heyətin idarəçiliyində və yaxud əməliyyat tabeçiliyində olan elektrik qurğularının, elektrik birləşmələrinin
əməliyyat sxemləri (sxem-maketlər) olmalıdır.
Elektrik qurğularının və rele mühafizə və avtomatika qurğularının (bundan sonra - RMA) birləşmə sxemlərində, eləcə də
torpaqlama qurğularının qoşulma və çıxarılma yerlərində bütün dəyişikliklər çevirmələrin həyata keçirilməsindən sonra
əməliyyat sxemində (sxem-maketdə) əks etdirilməlidir.
1.1.5.18. Hər bir elektrik qurğusu üçün avadanlığın normal iş rejimində bütün gərginliklər üçün istehlakçının elektrik
təsərrüfatı üzrə məsul şəxsi tərəfindən təsdiq edilmiş kommutasiya aparatlarının vəziyyəti göstərilməklə, elektrik
birləşmələrinin birxətli sxemləri tərtib olunmalıdır.
1.1.5.19. Hər bir dispetçer məntəqəsində, istehlakçının daimi əməliyyat heyəti olan idarəetmə lövhəsində, enerji
təchizatı müəssisəsi ilə, o cümlədən öz elektrik stansiyaları ilə, qarşılıqlı əlaqəyə dair qaydalar, həmçinin yüksək səviyyəli
əməliyyat-dispetçer idarəetmə orqanının nümunəvi göstərişlərinə uyğun tərtib edilmiş, qəzaların və digər pozuntuların
qarşısının alınması və aradan qaldırılması üzrə təlimatlar saxlanmalıdır.
Təlimatların tərtib edilməsi zamanı enerji təchizatı müəssisəsinin, qəzaların aradan qaldırılması üzrə göstərişləri,
həmçinin əməliyyat işçilərin fəaliyyətləri üzrə göstərişləri və yanğın baş verdiyi zaman elektrik avadanlığının açılması
qaydaları rəhbər tutulmalıdır.
1.1.5.20. İstehlakçı əməliyyat idaretmə, əməliyyat danışıqların və yazışmaların aparılması, təşkilatın spesifikası və
struktur özəllikləri nəzərə alınmaqla əməliyyatların və qəza rejimlərinin aradan qaldırılmasının yerinə yetirilməsi üzrə
təlimatlar işləyib hazırlayır.
1.1.5.21. Yarımstansiyaların paylayıcı qurğularında, lövhələrində, yığma şinlərində əməliyyatlar bilavasitə elektrik
qurğularına xidmət edən əməliyyat heyət yerinə yetirməlidir. Bu çevirmələr elektrik avadanlıqları əməliyyat idarəçiliyində və
ya tabeçiliyində olan daha yüksək səviyyəli əməliyyat heyətin sərəncamı və ya razılığı ilə yerinə yetirilir. Digər avadanlığın
əməliyyatları istehlakçı tərəfindən təyin olunmuş qaydaya uyğun olaraq, əməliyyat jurnalda qeyd olunmaqla şifahi və yaxud
telefonla göstəriş üzrə yerinə yetirilir.
Əməliyyatlar zamanı elektrik sxemlərində onların ardıcıllığını qeydiyyata almaq zəruridir. Əməliyyatlar haqqında
sərəncamın yerinə yetirilməsi, yalnız göstərişi yerinəyetirən işçidən bu barədə məlumat alındıqdan sonra yerinə yetirilmiş
hesab olunur.
1.1.5.22. 1000 V-dan yuxarı gərginlikli elektrik qurğularında əməliyyatlar aşağıdakı kimi yerinə yetirilməlidir:
a) çevirmə blankları olmadan – sadə çevirmələr hallarında və işlək bloklama qurğuları olduğu təqdirdə - bu da öz
növbəsində çevirmələri yerinə yetirərkən ayırıcı və torpaqlayıcı bıçaqlarla yanlış əməliyyatları mümkünsüz edir;
b) çevirmə blankları üzrə (bax. bu Qaydanın 1 nömrəli əlavəsi) - bloklama qurğularının olmadığı və yaxud nasaz
vəziyyətdə olduğu, bloklanmanın tam həcmdə yerinə yetirilmədiyi hallarda, həmçinin mürəkkəb çevirmələr yerinə yetirildiyi
zaman.
1.1.5.23. Mürəkkəb çevirmələrin siyahısı elektrik təsərrüfatı üzrə məsul şəxs tərəfindən təsdiq olunmalı və dispetçer
məntəqələrində idarəetmə lövhələrində saxlanmalıdır. Mürəkkəb çevirmələrin siyahısı birləşmələrin elektrik sxemlərində,
elektrik avadanlıqlarının RMA və QA qurğularının tərkibində dəyişikliklər olduğu hallarda yenidən nəzərdən keçirilməlidir.
1.1.5.24. Mürəkkəb çevirmələri bir qayda olaraq biri nəzarətçi olmaqla iki işçi yerinə yetirməlidir.
Növbədə əməliyyat heyət işçilərindən biri olduğu halda, nəzarətçi həmin elektrik qurğusunun sxemini, çevirmələrin
icrasını bilən və çevirmələrin yerinə yetirilməsinə buraxılan inzibati-texniki heyətdən bir işçi ola bilər.
1.1.5.25. Mürəkkəb çevirmələr zamanı, RMA dövrələrində əməliyyatlar üçün RMA xidməti heyətindən üçüncü işçini
cəlb etməyə yol verilir. Qabaqcadan çevirmə blankı ilə tanış olan və onu imzalayan bu işçi hər bir əməliyyatı, çevirməni
yerinə yetirən işçinin sərəncamına əsasən yerinə yetirməlidir.
İşlək qabiliyyətli bloklama qurğularının olduğu təqdirdə bütün digər çevirmələri növbənin tərkibindən asılı olmayaraq
eyni şəxs tərəfindən yerinə yetirilə bilər.
1.1.5.26. Təxirə salınmaz hallarda (bədbəxt hadisə, təbii fəlakətlər, eləcə də qəzaların aradan qaldırılması zamanı), yerli
təlimatlara müvafiq olaraq, yuxarı rəhbərliyin əməliyyat heyətinin sərəncamı olmadan və yaxud onları məlumatlandırmadan,
sonradan məlumatlandırmaqla və əməliyyat jurnalında qeyd etməklə çevirmələrin icrasına icazə verilir.
1.1.5.27. Əməliyyat çevirməni yerinə yetirməyə səlahiyyətli işçilərin siyahısını İstehlakçının rəhbəri təsdiqləyir.
Əməliyyat danışıqlar aparmağa səlahiyyəti olan şəxslərin siyahısı elektrik təsərrüfatı üzrə məsul şəxs tərəfindən
təsdiqlənir və enerji təchizatı müəssisəsinə və yaxud subabonentlərə verilir.
1.1.5.28. Təkrar olan mürəkkəb çevirmələr üçün tipik proqramlardan və çevirmə blanklarından istifadə olunmalıdır.
Enerji xidmətləri üçün tipik proqramları və çevirmə blanklarını tərtib edərkən, enerji təchizatı müəssisəsində fəaliyyət
göstərən elektrik qurğularında çevirmələr üzrə nümunəvi təlimatlardan istifadə etmək tövsiyə olunur.
Texnoloji pozuntuların aradan qaldırılması zamanı və yaxud onların qarşısının alınması üçün çevirmə blankları
olmadan daha sonra əməliyyat jurnalında qeyd etməklə çevirmə aparmağa icazə verilir.
1.1.5.29. Əməliyyat sənəd sayılan proqramlarda və əməliyyat çevirmə blanklarında elektrik qurğularının və RMA
dövrələrinin, elektrik birləşmələrinin sxemlərində çevirmələr aparılması əməliyyatlarının qayda və ardıcıllığı müəyyən
edilməlidir.

Çevirmə blanklarından (nümunəvi blanklardan) birbaşa olaraq çevirmələri yerinə yetirən əməliyyat heyəti istifadə
etməlidir.
1.1.5.30. Çevirmə blankları (nümunəvi blanklar) ehtiva etməlidir:
a) çevirmə blankının (nümunəvi blankın) nömrəsi;
b) çevirmə obyektinin dispetçer adı;
c) çevirmələrin başlama və bitmə tarixi və vaxtı;
d) çevirmələrin məqsədi;
e) çevirmə blankının (nümunəvi blankın) tətbiqi şərti:
- çevirmənin başlama anına vəziyyəti göstərilməklə, çevirmələrin növbəliliyinə təsir edən kommutasiya aparatları,
torpaqlayıcı ayırıcıları qeyd olunmaqla, çevirmə obyektinin elektrik birləşməlirinin sxemi, çevirmələrin həyata keçirilməsinə
təsir edən RMA qurğularının istismar vəziyyəti,
- avtomalaşdırılmış iş yeri (AİY) və ya terminallardan istifadə edərək çevirmələrin həyata keçirilməsi,
- induksiyalı gərginliyin olması barədə məlumat,
- ferrorezonansın yaranmasının ehtimalı göstəricisi;
f) əməliyyatın yerinə yetirilməsi ardıcıllığı;
g) çevirmədə iştirak edən işçilərin siyahısı.
Qeyd: Çevirmə blanklarında (nümunəvi blanklarda) AİY istifadə olunması, induksiya olunmuş gərginlik və
ferrorezonans barəsində məlumat yerinə yetirilən əməliyytlarda mövcud olduğu halda əks olunmalıdır.
1.1.5.31. Çevirmə blanklarının (nümunəvi blankların) “Əməliyyatların yerinə yetirilməsinin ardıcıllığı” bölməsində əsas
və yoxlama əməliyyatları lazımı ardıcıllıqda göstərilməlidir:
a) əsas əməliyyatlar:
- kommutasiya aparatları ilə,
- torpaqlama ayırıcıları ilə,
- səyyar torpaqlayıcılarının qurulması və sökülməsinə əsasən,
- kommutasiya aparatlarının intiqalının əməliyyat cərəyanı ilə,
- RMA-nın çevirici qurğuları ilə,
- RMA-nın əməliyyat cərəyanı, cərəyan, gərginlik və siqnalizasiyası dövrələri ilə,
- telemexanika qurğuları ilə,
- avadanlıqların fazalaşdırılması əsasında.
Qeyd: Bir fazalı idarə olunan aralayıcılar, ayırıcılar və torpaqlama ayırıcıları üçün çevirmə blanklarına (nümunəvi
blanklara) hər bir faza üzrə ayrıca bəndlə əməliyyatları əlavə etmək lazımdır;
b) yoxlama əməliyyatları:
- torpaqlamadan öncə cərəyan keçirici hissələrdə gərginliyin olmamasının yoxlanması,
- birləşmələrin bir şin sistemindən digərinə keçidi əməliyyatının yerinə yetirilməsindən öncə şinbirləşdirici elektrik
açarlarının qurulduğu yerdə qoşulma vəziyyətinin yoxlanması,
- aralayıcı, ayırıcılar və sürüşən arabacıqlarla əməliyatların yerinə yetirilməsindən öncə dövrədə olan müvafiq elektrik
açarının açıq vəziyyətinin yoxlanması,
- aralayıcı və ayırıcılarla əməliyyatların həyata keçirilməsindən öncə dayaq – çubuq izolyatorlarına baxış, bütün növ və
konstruksiyalı kommutasiya aparatları və torpaqlayıcı ayırıcılarının onlarla əməliyyat yekunlaşdıqdan sonra qoşulma və
açılma vəziyyətlərinin yoxlanması,
- çevirmələrin yekununda RMA çevirmə qurğularında vəziyyətlərin rejim xəritələri və s. uyğunluğunun yoxlanması,
- cərəyan kəsiciləri, ayırıcılar, torpaqlama ayırıcıları ilə aparılmış bütün əməliyyatlar, birfazalı intiqala malik elektrik
açarları ilə (APQ – də) yoxlama əməliyytları çevirmə blanklarına ayrıca bəndlə əlavə etmək lazımdır.
1.1.5.32. Müvafiq Əməliyyat Dispetçer İdarəsinin (ƏDİ) dispetçer nəzarətində olan EVX, RMA qurğuları və
cihazlarlarının işə salma və işinin dayandırılması üzrə çevirmə blankı (nümunəvi blankı) enerji obyektində həyata keçirilən
əməliyyatların lazımı detalizasiya dərəcəsi ilə çevirmə proqramı (nümunəvi proqramı) əsasında hazırlanmalıdır.
1.1.5.33. Çevirmə blankı (nümunəvi blank) üzrə növbəti əməliyyat üçün ƏDİ-in heyətinin əmrini (icazəsini) almaq
lazımdırsa çevirmə blankında (nümunəvi blankda) əməliyyatdan öncə müvafiq yazılış olmalıdır:
a) "ƏDİ-in əməliyyat heyətinin əmri əsasında yerinə yetirilir ";
b) "ƏDİ-in dispetçeri və (və ya) Mərkəzi Dispetçer İdarəsinin əməliyyat heyətinin icazəsi alındıqdan sonra yerinə yetirilir
".
1.1.5.34. Proqramda (nümunəvi proqramda), çevirmə blankında (nümunəvi blankda) hər bir əməliyyat individual sıra
nömrəsi ilə göstərilməlidir. Çevirmə blanklarının (nümunəvi blankların) rəsmiləşdirilməsi qaydası elektrik qurğularında
çevirmələrin həyata keçirilməsinin yerli təlimatlarında qeyd olunmalıdır.
1.1.5.35. Təkrarlanan mürəkkəb çevirmələr üçün çevirmə blankları öncədən hazırlanmalıdır.
Çevirmə blankları ƏDİ dispetçeri ilə razılaşdırılmalı və enerji obyektinin texniki rəhbərliyi tərəfindən təsdiq olunmalıdır.
ƏDİ-in baş dispetçeri işdən çıxarma (işə salma) çevirmə blankları yuxarı ƏDİ ilə razılaşdırılan EVX, RMA avadanlıqları və
qurğularının siyahısını təsdiq edir. Siyahı ilə müəyyən olunan nümunəvi çevirmə blankları elektro energetika subyekti
(elektrik enerjisinin istehlakçısı) və ya onun filialı tərəfindən müvafiq ƏDİ ilə razılaşdırılmaya yönləndirilməlidir.
1.1.5.36. Elektrik enerjisi obyektlərinin elektrik birləşmələrinin normal sxemlərində, habelə yeni avadanlıqların
qoşulması, avadanlıqların dəyişdirilməsi və ya demontajı, paylayıcı qurğuların rekonstruksiyası, fəaliyyət göstərən RMA
qurğularının modernizasiyası və yenilərinin işə salınması ilə əlaqədar dəyişikliklər nəticəsində nümunəvi proqramlara və
nümunəvi çevirmə blanklarına vaxtında düzəlişlər qeyd olunmalıdır.
1.1.5.37. Çevirmə proqramlarını (nümunəvi proqramları) müxtəlif idarəetmə səviyyəli elektrik qurğularında və fərqli
enerji obyektlərində çevirmələr yerinə yetirilən zaman, əməliyyat heyət rəhbərləri istifadə etməlidir.
Proqramların mükəmməllik dərəcəsi əməliyyatın idarəçilik səviyyəsinə uyğun gəlməlidir.
Bilavasitə çevirmələri yerinə yetirən işçilərə çevirmə blankları ilə tamamlanan, müvafiq dispetçer çevirmələri
proqramını tətbiq etməyə icazə verilir.
1.1.5.38. Nümunəvi proqramlarda və çevirmə blanklarında, yeni avadanlığın daxil edilməsi, köhnəlmiş avadanlığın
əvəzlənməsi və yaxud qismən demontaj edilməsi, paylayıcı qurğuların rekonstruksiyası ilə əlaqədar elektrik birləşmələrinin,

avadanlığın baş sxemində dəyişiklər edilərkən, eləcə də yeni RMA cihazlarının qoşulması və yaxud quraşdırılmış RMA
qurğularında dəyişikliklər edildikdə, düzəlişlər edilməlidir.
1.1.5.39. 1000 V-dan yuxarı gərginlikli elektrik qurğularında çevirmələr yerinə yetirilir:
a) çevirmə blankları olmadan – sadə çevirmələr hallarında və işlək bloklama qurğuları olduğu təqdirdə, bu da öz
növbəsində çevirmələri yerinə yetirərkən ayırıcı və torpaqlayıcı bıçaqlarla yanlış əməliyyatları mümkünsüz edir;
b) çevirmə blankları üzrə - bloklama qurğularının olmadığı və yaxud nasaz vəziyyətdə olduğu hallarda, həmçinin
mürəkkəb çevirmələr yerinə yetirildiyi zaman.
Çevirmə blankları nömrələnməlidir. İstifadə olunmuş blanklar müəyyən edilmiş qaydada saxlanılır.
Gərginliyi 1000 V-dək olan elektrik qurğularında çevirmə blankları üzrə çevirmələri sərəncam verən şəxs təyin edir.
1.1.5.40. Qəzaların aradan qaldırılması zamanı, çevirmələr sonra əməliyyat jurnalında qeyd edilmək şərtilə blanksız
aparılır.
1.1.5.41. Texnoloji heyətin hər hansı bir işin görülməsi üçün şifahi müraciəti əsasında açılmış elektrik avadanlıqları,
yalnız açılma sərəncamı verən işçinin, yaxud onu əvəz edən şəxsin tələbi əsasında işə salınır.
Texnoloji heyətin sərəncamı əsasında müvəqqəti açılmış avadanlığı işə salmaqdan öncə əməliyyat heyəti avadanlığa
baxış keçirməli, onun gərginlik verilməsinə hazır olduğuna əmin olmalı və nəzərdə tutulan qoşulma barədə bu avadanlıqda
işləyən heyəti məlumatlandırmalıdır.
Elektrik avadanlığının açılması və qoşulması sifarışlərinin qeydiyyatı istehlakçının texniki rəhbərliyi tərəfindən təsdiq
olunmuş qaydada aparılır.
1.1.5.42. Daimi növbətçi heyəti olan elektrik qurğularında təmirdə və yaxud sınaqda olan avadanlığa yalnız onu
əməliyyat heyəti qəbul etdikdən sonra gərginlik verilir.
Daimi növbətçi heyəti olmayan elektrik qurğularında təmirdən və ya sınaqdan sonra avadanlığın qəbul edilməsi
qaydası, elektrik qurğusunun xüsusiyyətləri və təhlükəsizlik tədbirlərinin yerinə yetirilməsi nəzərə alınmaqla yerli
təlimatlarla müəyyənləşdirilir.
1.1.5.43. Elektrik qurğularında çevirmələr zamanı aşağıdakı qaydalara riayət olunmalıdır:
a) yuxarı səviyyəli əməliyyat heyətinin sərəncamı dəqiq və aydın olmalıdır;
b) tapşırıq və yaxud icazə alan və ya verən əməliyyat heyəti onu əməliyyat jurnalında qeyd etməlidir. Qeydiyyat və
əməliyyat danışıqlarının elektron yazılması qurğularının olduğu təqdirdə, əməliyyat jurnalında qeydlərin həcmi təşkilatın
müvafiq təlimatları ilə müəyyənləşdirilir;
c) çevirməyə dair tapşırıq alan işçi onun yerinə yetirilməsi üçün zəruri olan əməliyyat qaydasını əməliyyat sxeminə və ya
sxem-maketə görə təyin etməli, həmçinin zərurət yarandığı təqdirdə çevirmə blankını tərtib etməlidir;
d) avadanlığın iş rejiminin dəyişməsinə dair sərəncamlarda dəyişilən rejim parametrinin lazım olan qiymətləri və
parametrin göstərilən qiymətlərinin əldə edilməsi üçün vaxt müddəti göstərilməlidir.
e) əgər çevirməni iki işçi yerinə yetirirsə, o zaman tapşırığı alan işçi çevirmədə iştirak edən ikinci işçiyə birləşmələrin
əməliyyat sxemi üzrə nəzərdə tutulan əməliyyatların qaydasını və ardıcıllığını izah edib aydınlaşdırmalıdır;
f) tabeçilikdə olan əməliyyat heyəti yuxarı əməliyyat heyətinin sərəncamının səhv olduğu qənaətində olduğu halda, o,
dərhal bu barədə tapşırığı verən şəxsə məruzə etməlidir. Tapşırıq təsdiqləndiyi halda tabeçilikdə olan əməliyyat heyəti onu
yerinə yetirməyə borcludur;
g) çevirmələrin yerinə yetirilməsinin düzgünlüyünə dair şübhələr yarandıqda onları dayandırmaq və birləşmələrin
əməliyyat sxeminə görə tələb olunan ardıcıllığı yoxlamaq lazımdır;
h) çevirmələrə dair tapşırıq yerinə yetirildikdən sonra, bu barədə əməliyyat jurnalında qeyd olunmalıdır;
i) elektrik avadanlığının dərhal açılmasına zərurət yarandıqda (insanların həyatı üçün təhlükə olduqda, avadanlığın
zədələnməsi, qəza təhlükəsi olduqda) avadanlıq daha sonra mütləq yuxarı səviyyəli əməliyyat heyətə xəbər verilməklə
istehlakçının əməliyyat heyəti tərəfindən açılmalıdır. Avadanlıq dayandırıldıqdan sonra, təmirin səbəbləri və müddəti
göstərilməklə sifariş tərtib olunur.
1.1.5.44. İstehlakçının energetika avadanlığının sxemlərində və iş rejimlərində planlaşdırılan dəyişikliklər zamanı,
idarəçiliklərində RMA avadanlıqları və qurğuları olan dispetçer xidmətləri tərəfindən RMA qurğularında dəyişikliklər zamanı,
zəruri dəyişikliklər və əlavələr öncədən əməliyyat idarəetmənin müvafiq səviyyələrində nümunəvi proqramlara və çevirmə
blanklarına daxil edilməlidir.
1.1.5.45. Bilavasitə çevirmələri yerinə yetirən əməliyyat heyətinə özbaşına bloklamanın işdən çıxarmasına icazə verilmir.
Blokdan çıxmağa, yalnız açılmış elektrik açarının açılma vəziyyəti yerində yoxlanılmasından və bloklanmanın
işləməməsinin səbəblərini aydınlaşdırdıqdan sonra, istehlakçının elektrik təsərrüfatı üzrə məsul şəxsinin yazılı sərəncamı ilə
buna səlahiyyət verilmiş işçilərin icazəsi və rəhbərliyi altında icazə verilir.
Bloklamadan çıxmağa zərurət yarandığı halda çevirmə blankı tərtib olunaraq ona bloklamadan çıxma üzrə əməliyyat
daxil edilir.
1.1.5.46. Çevirmə blankını, çevirmənin yerinə yetirilməsinə tapşırıq almış növbətçi doldurur. Blankı çevirməni yerinə
yetirən hər iki işçi imzalayır.
Çevirmə yerinə yetirilmə zamanı vəzifəcə böyük olan nəzarətçi olur.
Bütün hallarda çevirmənin düzgünlüyünə görə məsuliyyət əməliyyatı həyata keçirən hər iki işçinin üzərinə düşür.
1.1.5.47. Komplekt paylayıcı qurğularda (komplekt transformator yarımstansiyalarında) çevirməni, həmçinin avadanlıq
olan arabaların dartılmasına və itələnməsinə, həmçinin 1000 V-dək gərginlikli paylayıcı qurğularda, lövhələrdə və yığmalarda
çevirməni bu elektrik qurğularına xidmət edən əməliyyat heyətindən bir işçinin yerinə yetirməsinə icazə verilir.
1.1.5.48. Yuxarı vəzifəli əməliyyat heyətinin əməliyyat idarə edilməsində olan elektrik avadanlıqlarında və RMA
qurğularında çevirmələr sərəncam əsasında, onun sərəncamında olan avadanlıqlarda isə - onun icazəsi ilə həyata
keçirilməlidir.
Yanğın və qəzaların aradan qaldırılması zamanı, əməliyyat heyəti yerli göstərişlərə və əməliyyat yanğınsöndürmə
planına uyğun olaraq hərəkət etməlidir.
1.1.5.49. Çevirmələr haqqında sərəncamda elektrik qurğularının və RMA dövrələrinin sxemində əməliyyatların
ardıcıllığı, yuxarı vəzifəli əməliyyat heyət tərəfindən müəyyənləşdirilmiş zəruri mükəmməllik dərəcəsi ilə birlikdə
göstərilməlidir.
Çevirmələri icra edənlərə eyni zamanda əməliyyat çevirmələri yerinə yetirmək üzrə birdən artıq tapşırıq verilməməlidir.

1.1.5.50. Elektrik qurğusunda gərginlik itdikdə, əməliyyat heyəti istənilən zaman xəbərdarlıq olmadan gərginliyin
yenidən verilməsinə hazır olmalıdır.
1.1.5.51. Dövrəsində elektrik açarı olan qoşulmaya gərginlik verilməsi və çıxarılması, və işə qoşulması və açılması
elektrik açarı vasitəsilə yerinə yetirilməlidir.
Ayırıcılar, aralayıcılar və çıxarıla bilən kontaktlar vasitəsilə komplekt paylayıcı qurğuların, o cümlədən açıqda
quraşdırılan qurğuların birləşmələrinin açılması və qoşulmasına icazə verilir:
a) gərginliyi 110-220 kV olan güc transformatorlarının neytrallarının;
b) şəbəkədə yerə qapanma olmayan hallarda 6-35 kV gərginlikli qövssöndürücü reaktorların torpaqlayıcılarının;
c) gərginliyi 6-220 kV olan güc transformatorlarında maqnitləndirici cərəyanın (neytralı torpaqlanmış gərginliyi 110-220
kV olan transformatorlarda);
d) hava və kabel elektrik veriliş xətlərində tutum və yerə qapanma cərəyanın;
e) şin sistemlərinin yüklənmə cərəyanın, həmçinin enerji təchizatı müəssisəsinin normativ-texniki sənədlərinin
tələblərinə əməl etməklə, birləşmələrin yüklənmə cərəyanın.
Gərginliyi 6-10 kV olan dairəvi şəbəkələrdə aralayıcılar vasitəsilə 70 A-dək bərabərləşdirici cərəyanı olan dövrənin
açılmasına və aralayıcıların açılmış kontaktlarında gərginlik fərqi nominaldan 5%-dən artıq olmadıqda şəbəkənin dövrəyə
qapanmasına icazə verilir. Gərginlik 10 kV və daha aşağı olduqda, 15 A-dək yüklənmə cərəyanının üçqütblü xarici ayırıcılar
vasitəsilə açılmasına və qoşulmasına yol verilir.
Qəzaların aradan qaldırılması üzrə təlimatlarda qeyd olunmuş hallarda, əgər elektrik açarının açılması onun
dağılmasına və yarımstansiyanın açılmasına gətirib çıxara bilərsə, 220 kV-luq nasaz elektrik açarının məsafədən ayırıcılar
vasitəsilə açılmasına icazə verilir.
Aralayıcılar vasitəsilə açılan və qoşulan cərəyanların buraxıla bilən qiymətləri, enerji təchizatı strukturun normativtexniki sənədləri ilə təyin olunmalıdır.
1.1.5.52. Əməliyyat heyətinə istehlakçını özbaşına sistemli qəza əleyhinə avtomatikanın təsiri altından çıxarmaq, açılmış
qəza əleyhinə avtomatika qurğularını yenidən işə salmaq qadağan edilir.
Elektrik təsərrüfatını avtomatik idarəetmə sistemləri
1.1.5.53. İstehlakçının elektrik təsərrüfatını avtomatik idarəetmə sistemləri (bundan sonra - ETAİS) elektrik təsərrüfatını
dispetçer, texnoloji və təşkilati idarəetmə məsələlərini həll etmək üçün nəzərdə tutulmuşdur. ETAİS-in strukturu və inkişaf
səviyyəsi elektrik təsərrüfatının strukturundan, elektrik enerjisindən istifadə xüsusiyyətlərindən və istehsal texnologiyasından
asılıdır.
1.1.5.54. İstehlakçının ETAİS-i, istehlakçının müəssisəsinin avtomatlaşdırılmış idarəetmə sisteminin (bundan sonra MAİS) alt-sistemidir. Avtomatlaşdırılmış İdarəetmə Sisteminə (AİS) daxil olan müxtəlif funksional təyinatlı alt-sistemlər
arasında zəruri əlaqə səviyyəsi istehlakçının özü tərəfindən müəyyən edilir.
1.1.5.55. AİS enerji təchizatı müəssisəsinin dispetçer məntəqələri ilə sonuncu ilə razılaşdırılmış əlaqə vasitələrinə malik
olmalı və enerji təchizatı müəssisəsinin dispetçer məntəqəsində informasiya ötürülməsini təmin etməlidir.
1.1.5.56. ETAİS aşağıdakı vəzifələrin həll edilməsi üçün nəzərdə tutulmuşdur:
a) istehlakın hesabat (kommersiya) və texniki uçotu;
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b) elektrik enerjisinin istehsalı, saxlanılması və buraxılışı;
c) elektrik istehlakı rejimlərinə nəzarət və idarəetmə;
d) elektrik enerjisinin paylanması;
e) texniki-iqtisadi proqnozlaşdırma və planlaşdırma;
f) elektrik avadanlığının təmirinin idarə olunması;
g) elektrik avadanlığına texniki xidmət və təmirin maddi-texniki təchizatı;
h) elektrik təsərrüfatının istehsalat-texniki fəaliyyətinin idarə olunması;
i) istismar heyətinin və kadrların hazırlanması, digər tapşırıqlar.
ETAİS, elektrik enerjisinin avtomatlaşdırılmış nəzarət və uçot sistemindən (EANUS) ibarətdir.
1.1.5.57. Hər bir elektrik təsərrüfatında ETAİS məsələləri kompleksləri, mövcud nümunəvi tətbiqi proqram
paketlərindən rasional istifadə etmək və texniki vasitələrin imkanları nəzərə alınmaqla, istehsal və iqtisadi əlverişli olmasına
uyğun olaraq seçilməlidir.
1.1.5.58. ETAİS-in texniki vasitələr kompleksinin tərkibinə aşağıdakılar daxil edilməlidir:
a) informasiyanın toplanması və ötürülməsi vasitələri (informasiya ötürücüləri, rabitə kanalları, telemexanika cihazları,
verilənlərin ötürülməsi aparatları və s.);
b) informasiyanın emalı və əks etdirilməsi vasitələri (EHM, analoq və rəqəmsal cihazlar, displeylər, çap qurğuları və s.);
c) yardımçı sistemlər (elektrik qidalanması, havanın kondisionerləşməsi, yanğın əleyhinə sistemlər).
1.1.5.59. ETAİS-in istismara buraxılması qəbul komissiyasının aktı ilə rəsmiləşdirilməlidir. Əgər ETAİS-ın
informasiyasından enerji təchizatı müəssisəsi istifadə edirsə, o zaman həmin təşkilatın nümayəndələri qəbul komissiyasının
tərkibinə daxil edilməlidirlər. İstehsalatda istismara buraxılmazdan öncə, onun 6 aydan çox olmayan müddətdə təcrübəsınaq istismarı keçirilə bilər.
ETAİS-nın yaradılması və istismara buraxılmasını növbə ilə həyata keçirmək olar.
ETAİS-nin sənaye istismarına qəbul edilməsi, ETAİS-nin daxil edilmə növbəliyi üçün nəzərdə tutulan bütün tərkibi
funksiyaların və alt-sistemlərin sənaye istismarına qəbul edilməsindən sonra gerçəkləşdirilir.
1.1.5.60. ETAİS-nin istismarının təşkili zamanı texniki vasitələr kompleksi üçün proqram təminatına xidmət üzrə
struktur bölmələrin vəzifələri, istehlakçının rəhbəri tərəfindən təsdiq edilmiş struktur bölmələr haqqında əsasnamə ilə
müəyyənləşdirilməlidir.
Bu halda 1000 V-dan yuxarı gərginlikli elektrik veriliş xətlərlə telefon rabitəsi və telemexanikanın yüksək tezlikli kanalları
üzrə avadanlıqların (rabitə kondensatorlarının, yüksək tezlikli məhdudlaşdırıcı reaktorların, torpaqlayıcı bıçaqların, antenna
rabitəsi qurğularının, keçid izolyatorlarının, sazlama elementlərinin və birləşmə filtrlərinin boşaldıcılarının və s.) istismarını
və təmirini, 1000 V-dan yuxarı gərginlikli qurğulara xidmət göstərən heyət yerinə yetirməlidir.
Cərəyan və gərginlik transformatorlarının ikinci dolaq dövrəsinə qoşulmuş, sensorlara (çeviricilərə) texniki xidmət və

yoxlanmanı rele mühafizə və avtomatlaşdırma qurğularının istismarı və metroloji təminatı ilə məşğul olan müvafiq
bölmələrin heyəti yerinə yetirməlidir.
1.1.5.61. ETAİS-ə xidmət göstərən bölmələr aşağıdakıları təmin etməlidirlər:
a) texniki vasitələrin, informasiya və proqram təminatının etibarlı istismarı;
b) qrafikə uyğun olaraq müvafiq bölmələrə EHM tərəfindən emal edilmiş informasiyanın təqdim edilməsi;
c) hesablama texnikasından qüvvədə olan normativlərə uyğun olaraq səmərəli şəkildə istifadə edilməsi;
d) idarəetmə sisteminin təkmilləşdirilməsi və inkişafı, o cümlədən yeni vəzifələrin tətbiq edilməsi, istismarda olan
proqramların modernləşdirilməsi, başlanğıc informasiyanın toplanması və hazırlanmasının qabaqcıl texnologiyasının
mənimsənilməsi;
e) normativ-məlumat informasiyalarının klassifikatorlarının tətbiq edilməsi;
f) ETAİS-nin yanaşı qarışıq iyerarxik səviyyələri ilə qarşılıqlı informasiya əlaqəsinin təşkili;
g) ETAİS-in fəaliyyət göstərməsi üçün zəruri olan instruktiv və metodiki materialların işlənib hazırlanması;
h) ETAİS-nin işinin, onun iqtisadi səmərəliliyinin təhlili, hesabatların vaxtında təqdim edilməsi.
1.1.5.62. Hər bir ETAİS üzrə ona xidmət edən heyət istehlakçının texniki rəhbəri tərəfindən təsdiq edilmiş siyahı üzrə
texniki və istismar sənədləşməsini aparmalıdır.
1.1.5.63. Teleidarənin çıxış dövrələrini iş prosesindən çıxarılmaq üçün, yarımstansiyalarda və dispetçer məntəqələrində,
xüsusi ümumi açarları və ya açıcı qurğular tətbiq olunmalıdır. Ayrı-ayrı birləşmələrin teleidarə və telesiqnallama dövrələrinin
açılmasını, sökülə bilən sıxaclarla və yaxud fərdi açıcı qurğularla, müvafiq dispetçer xidmətinin icazəsi və müraciəti əsasında
yerinə yetirilməlidir. Teleidarəetmənin ümumi açarları ilə və teleidarəetmə və telesiqnallama dövrələrində fərdi açıcı
qurğularla bütün əməliyyatlar, yalnız yuxarı səviyyəli əməliyyat heyətin göstərişi ilə və yaxud onları məlumatlandırmaqla
yerinə yetirilməsinə icazə verilir.
1.1.5.64. ETAİS-nin texniki vasitələrində təmir-profilaktiki işlər təsdiq olunmuş qrafikə uyğun olaraq yerinə
yetirilməlidir. Onların təmirə çıxarılması, texniki xidmət və təmir qaydası təsdiq olunmuş əsasnamə ilə
müəyyənləşdirilməlidir.
Dispetçer rabitə vasitələrinin və telemexanika sisteminin iş prosesindən çıxarılması əməliyyat ərizə ilə yerinə
yetirilməlidir.
1.1.5.65. İstehlakçının rəhbəri, ETASİ-nin fəaliyyətinin təhlilini, istismarı üzərində nəzarəti və ETAİS-nin inkişafı və
təkmilləşdirilməsi və vaxtlı-vaxtında yenidən təchiz edilməsi üzrə tədbirlərin işlənib hazırlanmasını təmin etməlidir.
1.1.6. Texniki xidmət, təmir, müasirləşdirmə və yenidənqurma
1.1.6.1. Elektrik avadanlığının etibarlı fəaliyyətinin təmin edilməsi üçün istehlakçıda, planlı-xəbərdarlıq təmir prinsipinə
əsaslanan, elektrik avadanlığına texniki xidmət və təmir sistemi (TX və T) işləməlidir.
1.1.6.2. Elektrik avadanlığının fəaliyyətinin səmərəliliyinin artırılması üçün onun müasirləşdirilməsi və
yenidənqurulması yerinə yetirilməlidir. Yenidənqurma və müasirləşdirilmənin zəruriliyi və həcmi texniki-iqtisadi
hesablamalara əsaslanır.
1.1.6.3. Texniki xidmətin və planlı-xəbərdarlıq əsaslı təmirin həcmi, elektrik qurğularının iş qabiliyyətinin dəstəklənməsi
zəruriliyi ilə müəyyən olunur.
1.1.6.4. Elektrik qurğularının əsas avadanlıqlarının bütün növ təmirləri üçün elektrik təsərrüfatı üzrə məsul şəxs
tərəfindən istehlakçının texniki rəhbərinin təsdiq etdiyi illik və çoxillik planlar (qrafiklər) tərtib olunmalıdır.
Texnoloji aqreqatlarla birbaşa əlaqəli olan elektrik avadanlıqlarının və aparatların təmiri bu aqreqatların təmiri ilə eyni
zamanda yerinə yetirilməlidir.
1.1.6.5. İstehsalat həcmlərində dəyişikliklərə təsir edən elektrik qurğularının təmir qrafiki təşkilatın rəhbəri tərəfindən
təsdiq edilməlidir. İstehlakçılar həmçinin elektrik qurğularının texniki cəhətdən yenilənməsi və yenidən qurulmasının
uzunmüddətli planlarını işləyib hazırlamalıdırlar. Təmir qrafikindən kənara çıxmalara yalnız elektrik avadanlığının texniki
diaqnostikasının nəticələrinə əsasən yol verilir.
1.1.6.6. Ayrı-ayrı növ elektrik avadanlıqları üçün, bütün növ təmirlərin dövriliyi və müddəti, həmçinin illik təmirə
dayanmaların müddəti, bu Qaydaya, qüvvədə olan sahə normalarına və istehsalçının göstərişlərinə müvafiq olaraq
müəyyənləşdirilir.
1.1.6.7. Təmirin dövrülüyünün artırılması və yaxud azaldılmasına, təmir müddətinin normativ müddətlərlə müqayisədə
artırılmasına, elektrik avadanlığının vəziyyətindən və tipik işdən artıq fəaliyyətlərin həcmindən asılı olaraq, müvafiq texniki
əsaslar olduğu hallarda təşkilatın texniki rəhbərinin yazılı icazəsi ilə yol verilir.
1.1.6.8. Elektrik qurğularının əsaslı təmirə çıxarana kimi, qüsurlar siyahısı əsasında iş həcmləri müəyyənləşdirilməli və
avadanlığı açdıqdan sonra dəqiqləşdirilmiş smeta tərtib edilməlidir, həmçinin:
a) işlərin görülməsinə dair texnoloji xəritələr və həmçinin layihə işlənib hazırlanmalı, razılaşdırılmalı və təsdiq
edilməlidir;
b) əsaslı təmir dövründə iş üzrə texniki sənədləşdirmə tərtib edilməli və təsdiq olunmalıdır;
c) iş həcmi siyahısına müvafiq olaraq zəruri materiallar və ehtiyat hissələri tədarük edilməlidir;
d) alətlər, qurğular, takelaj avadanlıqları və qaldırıcı-nəqliyyat mexanizmləri komplektləşdirilməli və işlək vəziyyətə
gətirilməlidir;
e) təmir üçün iş yerləri hazırlanmalı, hissələrin və detalların yerləşdirilməsi göstərilməklə meydançanın planlaşdırılması
aparılmalıdır;
f) təmir briqadaları səfərbər olunmalı və təlimatlandırılmalıdır.
1.1.6.9. Elektrik qurğularının əsaslı təmirinə dair texniki sənədləri elektrik təsərrüfatı üzrə məsul şəxs təsdiq edir. Təmiri
ixtisaslaşmış təşkilat müqavilə əsasında yerinə yetirdiyi halda texniki sənədlər bu təşkilatla razılaşdırılmalıdır.
1.1.6.10. Elektrik qurğularının əsaslı təmirdən qəbul edilməsi zamanı bütün nəzərdə tutulmuş işlərin yerinə yetirilməsi,
o cümlədən elektrik qurğusunun xarici vəziyyəti (istilik izolyasiyası, təmizlik, boyama, məhəccərlərin vəziyyəti və s.), texniki
hesabat sənədlərinin mövcudluğu və keyfiyyəti, texniki, sanitar-gigiyenik və digər tələblərə uyğunluğu yoxlanılmalıdır.
1.1.6.11. Əgər istehsalçının digər göstərişləri yoxdursa elektrik qurğularının əsaslı təmir olunmuş əsas avadanlıqları 24
saatdan az olmayaraq yük altında sınaqdan keçirilməlidir. Avadanlığın normal işinə maneçilik törədən qüsurlar aşkar

olunarsa, təmir bu qüsurlar aradan qaldırılmayana və təkrar sınaqdan keçirilməyənə kimi tamamlanmamış hesab olunur.
1.1.6.12. Bütün elektrik qurğuları üçün istismar sənədləri (pasport, təmir jurnalları və s.) tərtib edilməlidir.
İstismar sənədlərində texniki məlumatlarla yanaşı, avadanlığın üzərində görülmüş bütün növ işlər (texniki xidmət, cari
və əsaslı təmir, sazlama, diaqnostika və s.) və onun nəticələri (texniki xidmət, təmirlər, profilaktiki sınaqlar, parametrlərin
ölçülməsi, qəzalar, qüsurlar, dəyişikliklər, bundan sonrakı istismar haqqında yekun rəylər və s.) qeyd olunmalıdır.
Elektrik təsərrüfatı üzrə məsul şəxsin mülahizəsinə və qərarına əsasən, əsaslı və yaxud cari təmirlər zamanı yerinə
yetirilmiş işlər akt üzrə qəbul edilə bilər, bu halda akta təmir üzrə hesabat sənədləri əlavə edilməlidir. Aktlar bütün qoşmaları
ilə birlikdə avadanlığın istismar sənədlərində saxlanılır.
1.1.6.13. İstehlakçıda diaqnostika aparmaq üçün system və hazırlıqlı icraçılar olduğu halda, texniki xidmət və təmir
texniki müayinənin nəticələrinə əsasən həyata keçirilə bilər. Diaqnostikanın nəticələrinin etibarlılığına tam əmin olduqda,
məsul avadanlığın texniki vəziyyətə əsasən təmir xidməti sisteminə keçidə yol verilir. İşlənib hazırlanmış əsasnaməyə
müvafiq olaraq müəssisənin texniki rəhbəri belə bir qərarı qəbul edə bilər.
1.1.6.14. İxtisaslaşmış müəssisələr tərəfindən texniki diaqnostikanın aparılmasına icazə verilir.
1.1.6.15. Elektrik avadanlığının texniki vəziyyətinin diaqnostikası komissiya tərəfindən istehlakçının texniki rəhbəri
(elektrik təsərrüfatı üzrə məsul şəxs) və yaxud onun müavini ilə razılaşdırılmış proqram üzrə aparılır. Komissiyanın tərkibinə
istehlakçının struktur bölmələrinin mütəxəssisləri və müvafiq müqavilə bağlandığı halda ixtisaslaşmış təşkilatın
nümayəndələri də daxil edilir.
1.1.6.16. Elektrik qurğularının texniki vəziyyətinin diaqnostikasının tapşırıqları aşağıdakılardır:
a) elektrik qurğularının texniki vəziyyətinin təhlili;
b) mümkün imtina və ya nasazlıq yerlərinin müəyyənləşdirilməsi;
c) elektrik qurğularının texniki vəziyyətinin proqnozlaşdırılması.
1.1.6.17. Texniki diaqnostikanın keçirilməsinin həcminə NTS əsasında aşağıdakılar daxil edilməlidir:
a) xarici və daxili baxışlar;
b) avadanlıq parametlərinin ölçmələri;
c) daha öncəki diaqnostikanın nəticələri ilə müqayisəli tutuşdurma;
d) texniki sənədlərin yoxlanması;
e) elektrik qurğularını istismar edən mütəxəssislər arasında sorğu;
f) keçirilmiş sınaqlar və ölçmələrin NTS-lərin göstəricilərinə uyğunluğu.
1.1.6.18. Komissiyanın işinin nəticələri aktla rəsmiləşdirilməli və növbəti diaqnostikanın müddətinin mütləq
müəyyənləşdirilməsi ilə texniki pasporta daxil edilməlidir.
1.1.6.19. Nəzarət və diaqnostika nəticəsində aşkar edilmiş qəza təhlükəli qüsurları olan elektrik qurğularının istismarı
qadağandır.
1.1.6.20. Normativ-texniki sənədlərlə müəyyənləşdirilmiş xidmət müddəti bitdikdə, bütün texnoloji və elektrik
sistemlərin, bundan sonrakı işin müddətinin və istismar şərtlərinin müəyyənləşdirilməsi məqsədilə istehlakçının texniki
rəhbərinin başçılıq etdiyi komissiyanın texniki şəhadətləndirmə keçməlidir.
Komissiyanın işinin nəticələri aktda və texnoloji sistem və elektrik avadanlıqlarının texniki pasportlarında, növbəti
yoxlanışın müddəti mütləq göstərilməklə, əks etdirilməlidir.
Texniki şəhadətləndirmə həmçinin ixtisaslaşmış təşkilatlar tərəfindən də keçirilə bilər.
1.1.6.21. Elektrik avadanlıqlarının və aparatların konstruktiv dəyişiklikləri, həmçinin təmir işləri aparılarkən elektrik
sxemlərində dəyişikliklər təsdiq olunmuş texniki sənədlər üzrə yerinə yetirilir.
1.1.6.22. Təmirdən sonra işə salınan avadanlıq elektrik avadanlığının sınaqdan keçirilmə normalarına (müvafiq
qurumların qəbul etdiyi normativ sənədlərin tələblərinə) müvafiq olaraq sınaqdan keçirilməlidir.
1.1.6.23. İstismar olunan avadanlığın xüsusi sınaqları elektrik təsərrüfatı üzrə cavabdeh şəxsin təsdiq etdiyi sxemlərə və
proqramlara uyğun olaraq keçirilir.
1.1.6.24. Əsas avadanlığın əsaslı təmiri zamanı görülmüş bütün işlər akt üzrə qəbul edilir ki, bu akta təmir üzrə texniki
sənədlər əlavə olunmalıdır. Aktlar bütün əlavələri ilə birlikdə avadanlığın pasportlarında saxlanılır. Digər avadanlığın və
aparatların təmiri zamanı görülmüş işlər barədə avadanlığın pasportunda və yaxud xüsusi təmir jurnalında ətraflı qeydlər
aparılır.
1.1.6.25. Qaydanın bu yarımbəndində göstərilən tapşırıqların vaxtında və keyfiyyətlə yerinə yetirilməsi üçün təmir
heyətinin anbarları, emalatxanası və digər müvafiq otaqları, həmçinin alətləri, sınaq və ölçü vasitələri, o cümlədən qüsurların
erkən diaqnostikasının aparılması üçün vasitələri, məsələn, titrəyiş-akustik cihazlar, istilikvizorları (termal nəzarət
qurğuları), stasionar və səyyar laboratoriyalar və s. olmalıdır.
1.1.7. Теxniki sənədləşdirmə
1.1.7.1. Hər bir istehlakçıda aşağıdakı texniki sənədlər olmalıdır:
a) üzərində binalar, tikililər və yeraltı elektrotexniki kommunikasiyalarla birlikdə göstərilmiş baş plan;
b) elektrik şəbəkələrinə qoşulmaq üçün texniki şərtlər;
c) bütün sonrakı düzəlişlərlə təsdiq olunmuş layihə sənədlərini (cizgilər, izahlı qeydlər və s.);
d) elektrik qurğularının və elektrik avadanlıqlarının sınaqdan keçirilməsi və sazlaması aktları, elektrik qurğularının
istismara verilməsi (buraxılması) aktları;
e) əsas və ikinci elektrik birləşmələrinin icraçı işçi sxemləri;
f) enerjitəchizat müəssisəsi ilə istehlakçı arasında balans mənsubiyyəti sərhədi və tərəflərin istismar məsuliyyəti aktı;
g) enerji obyektlərinin əsas elektrik avadanlığının, bina və tikililərinin texniki pasportları, məcburi sertifikatlaşdırılmalı
olan elektrik avadanlıqları və materiallar üçün sertifikatlar;
h) ümumi enerji təchizatı sxemləri;
i) bütün zəruri qoşmalarla birlikdə enerji təchizatı müqaviləsi;
j) istismar və texnoloji sənədlər, vəzifə (işçi) təlimatları, əməyin mühafizəsi və yanğın təhlükəsizliyi tədbirləri üzrə
təlimatlar;
Yuxarıda göstərilən sənədlər toplusunu istehlakçı tərəfindən saxlanmalı və sahibi dəyişdikdə, tam həcmdə yeni

mülkiyyətçiyə verilməlidir. Sənədlərin saxlanılması qaydası istehlakçının rəhbəri tərəfindən müəyyən edilir.
1.1.7.2. Hər bir istehlakçının struktur bölmələr üçün texniki rəhbər tərəfindən təsdiq olunmuş texniki sənədlərin
siyahısı tərtib edilməlidir.
Siyahılar 3 ildə 1 dəfədən tez olmamaqla təkrar nəzərdən keçirilməlidir.
Siyahıya aşağıdakı sənədlər daxil edilməlidir:
a) əsas elektrik avadanlıqları sadalanmaqla və onların texniki göstəriciləri, həmçinin onlara verilən inventar nömrələri
göstərilməklə, elektrik avadanlıqlarının uçotu jurnalları (jurnallara istehsalçının istismar təlimatları və texniki pasportları,
sınaq və ölçmələrin, avadanlığın və elektrik veriliş xətlərin təmiri, RMA qurğularına texniki xidmət protokolları və aktları
əlavə olunur);
b) elektrik avadanlıqlarının, elektrik qurğularının və tikililərin cizgiləri, ehtiyat hissələrinin cizgi dəstləri, hava və kabel
trassalarının icraçı cizgiləri və kabel jurnalları;
c) yeraltı kabel traslarının və torpaqlayıcı qurğuların binalara və daimi tikililərə əlaqələndirilməsi ilə birləşdirici
muftaların quraşdırma yerlərinin və digər kommunikasiya xətləri ilə kəsişmələrin göstərilməsi ilə birlikdə cizgiləri;
d) bütövlükdə istehlakçı üzrə və ayrı-ayrılıqda sexlər və sahələr (bölmələr) üzrə tərtib edilmiş ümumi elektrik təchizatı
sxemləri;
e) istehlakçının rəhbərliyinin struktur bölmələri arasında balans mənsubiyyəti və istismara cavabdehlik üzrə şəbəkələrin
sərhədlərinin bölünməsinə dair aktları və yaxud yazılı göstərişi (zərurət yarandığı təqdirdə);
f) sexin, sahənin (bölmənin) elektrik qurğularının istismarına dair istehsalat göstərişlərinin dəsti;
g) həmin struktur bölmənin (xidmətin) işçiləri üçün istismar və texnoloji göstərişlərin, vəzifə təlimatlarının və əməyin
mühafizəsi üzrə təlimatların dəsti;
h) qaz təhlükəli yeraltı qurğuların, elektrik qurğularında xüsusi işlərin siyahısı;
i) elektrik mənbəyindən açıldıqdan sonra induksiya olunmuş gərginlik altında qalan HX;
k) cari istismar əsnasında icazə verilən işlərin siyahısı;
j) işlərin təhlükəsiz yerinə yetirilməsinin təmin edilməsi üzrə əlavə tədbirlərin görülməsi tələb olunan elektrik qurğuları;
l) elektrik təhlükəsizliyi üzrə müvafiq qrupa malik mühəndis-texniki işçilərin (bundan sonra - MTİ) və elektrotexniki
heyətin vəzifələri;
m) elektrotexnoloji və elektrotexniki heyətin vəzifə bölgüsü;
n) əməliyyat idarəetmədə olan elektrik qurğuları;
o) çevirmə blankları üzrə yerinə yetirilən mürəkkəb çevirmələrin siyahısı;
p) indikatorların sırasına keçirilmiş ölçü vasitələri;
q) obyektlər arasında paylanmış inventar mühafizə vasitələri.
1.1.7.3. Təlimatların tam toplusu istehsalat vahidlərinin elektrik təsərrüfatı üzrə məsul şəxsində və zəruri toplu müvafiq
heyətin iş yerində saxlanılmalıdır.
1.1.7.4. İstismar prosesi zamanı elektrik qurğularında görülmüş bütün dəyişikliklər elektrik təsərrüfatı üzrə məsul şəxsin
imzası ilə, onun vəzifəsi və dəyişikliklərin edilmə tarixi göstərilməklə, vaxtlı-vaxtında sxemlərdə və cizgilərdə əks
etdirilməlidir.
Sxemlərdəki dəyişikliklər haqqında məlumatlar bu sxemlərin öyrənilməsi məcburi sayılan bütün işçilərin diqqətinə
çatdırılmalı, naryad, sərəncam üzrə işlər və göstərişlər jurnalında və ya əməliyyat jurnalında qeyd edilməlidir.
1.1.7.5. Sxemlərdə işarələr və nömrələr naturada yerinə yetirilən işarələr və nömrələrə uyğun gəlməlidir.
1.1.7.6. Elektrik (texnoloji) sxemlərinin (cizgilərinin) faktiki istismar sxemlərinə uyğunluğu 2 ildə 1 dəfədən az
olmayaraq onlarda yoxlama haqqında qeydlər edilməklə yoxlanmalıdır.
1.1.7.7. Elektrik təchizatı sxemlərinin toplusu elektrik təsərrüfatı üzrə məsul şəxsin iş yerində olmalıdır.
Müvafiq sexin, sahənin (bölmənin) və onunla elektrik vasitəsilə əlaqələndirilmiş digər bölmələrin əməliyyat sxemləri alt
bölmənin əməliyyat heyətinin iş yerində saxlanılmalıdır.
Əsas sxemlər həmin elektrik qurğusunun otağında görünən yerdə asılır.
1.1.7.8. Bütün iş yerləri zəruri təlimatlarla: istehsalat (istismar), vəzifə və işçi təlimatlarla, əməyin mühafizəsi və
təhlükəsizliyi, yanğın təhlükəsizliyi tədbirlərinə dair göstərişlərlə təchiz olunmalıdır.
1.1.7.9. Elektrik avadanlığının istismar şərtlərində dəyişikliklərin baş verdiyi hallarda istehsalat və işçi təlimatlara
müvafiq əlavələr edilir ki, bunlar haqqında, bu cür təlimatları bilməyi vacib sayılan işçilərə məlumat verilir.
Həmin təlimatlar 5 ildə 1 dəfədən az olmayaraq təkrar nəzərdən keçirilir.
1.1.7.10. Əməliyyat heyətin iş yerlərində (yarımstansiyalarda, paylayıcı qurğularda və yaxud elektrik qurğularına xidmət
göstərən heyət üçün ayrılmış yerlərdə) aşağıdakı sənədlər tərtib edilməli və saxlanılmalıdır:
a) əməliyyat sxem, zərurət yarandıqda isə sxem-maket. Sadə və əyani elektrik təchizatı sxemləri olan istehlakçılar üçün,
üzərində kommutasiya aparatlarının faktiki vəziyyəti qeyd olunmayan, ilkin elektrik birləşmələrinin birxətli sxeminin olması
kifayətdir;
b) əməliyyat jurnalı;
c) naryadlar və sərəncamlar üzrə işin uçotu jurnalı;
d) elektrik qurğuları açarlarının təhvil verilməsi və geri alınması jurnalı;
e) elektrik avadanlığında qüsurların və nasazlıqların jurnalı və yaxud kartotekası;
f) NÖC-lərin və elektrik sayğaclarının göstəricillərinin cədvəlləri;
g) elektrik avadanlıqlarının qeydiyyatı jurnalı;
h) kabel jurnalı.
1.1.7.11. İş yerlərində həmçinin aşağıdakı sənədlər olmalıdır:
a) işçilərin siyahısı:
- əməliyyat çevirmələri yerinə yetirilməsi, əməliyyat danışıqların aparılması, elektrik qurğularına və texnoloji
avadanlıqların elektrotexniki hissələrinə təkbaşına baxış keçirmək səlahiyyəti olan heyətin;
- sərəncam vermək və naryad vermək səlahiyyəti olan;
- işəburaxan, məsul iş rəhbəri, iş icraçısı, müşahidəçi səlahiyyətləri verilən heyət;
- yeraltı tikililərin qaz sızmalarının yoxlanılmasına buraxılan;
- enerji təchizatı müəssisəsinin və subabonentlər təşkilatlarının əməliyyat danışıqlar aparmaq hüququ olan məsul

işçilərinin siyahıları;
b) təhkim edilmiş sahədə əməliyyat idarəetmədə olan avadanlığın, elektrik veriliş xətlərin və RMA qurğularının siyahısı;
c) elektrik qurğularında işləmək üçün naryad-buraxılışların blankları;
d) cari istismar əsnasında yerinə yetirilən işlərin siyahısı;
e) elektrik qurğularında çevirmələr üzrə istehsalat göstərişləri ;
f) qəza və fövqəladə halların, həmçinin yanğının baş verdiyi hallarda heyətin fəaliyyət ardıcıllığı haqqında təlimat;
g) enerjitəchizat müəssisəsi ilə rejim əsaslı qarşılıqlı əlaqəyə dair əsasnamə;
h) elektrik gücünün maksimum göstəricisinə nəzarət saatlarında, yükün azaldılması üzrə daim qüvvədə olan tədbirlərin
müəyyən edilmiş qaydada təsdiqlənmiş siyahısı.
1.1.7.12. Yerli şəraitdən (əməliyyat idarəetmənin təşkilati strukturu və formaları, əməliyyat heyətin və onun əməliyyat
idarəçiliyində olan elektrik qurğularının tərkibi) asılı olaraq əməliyyat sənədlərin tərkibinə aşağıdakı sənədlər daxil edilə
bilər:
a) iş yerində təlimatlandırmanın qeydiyyatı jurnalı;
b) avadanlığın normal iş rejimində elektrik qurğularının elektrik birləşmələrinin birxətli sxemi;
c) əməliyyat sərəncamlar verməyə səlahiyyəti olan işçilərin siyahısı;
d) qəza əleyhinə və yanğın əleyhinə təlimlərin uçotu üzrə jurnal;
e) relenin tənzim qiymətləri avtomatika və telemexanika jurnalı və relenin tənzim qiyməti və avtomatikanın kartları;
f) mürəkkəb əməliyyat çevirmələrin siyahısı;
g) çevirmə blankları.
Əməliyyat sənədlərin həcmi istehlakçının rəhbərinin və ya elektrik təsərrüfatı üzrə məsul şəxsin qərarı ilə artırıla bilər.
1.1.7.13. Əməliyyat sənədlərinə müntəzəm olaraq (müəyyən edilmiş müddətlərdə, lakin ayda 1 dəfədən az olmamaqla)
rəhbər vəzifəli əməliyyat və yaxud inzibati-texniki heyət baxmalı və aşkar edilən çatışmazlıqların aradan qaldırılması üzrə
tədbirlər görməlidr.
1.1.7.14. Əməliyyat sənədləri, NÖC-lərin qeydiyat diaqramları, elektrik hesabat sayğaclarının göstəriş cədvəlləri,
avtomatlaşdırılmış idarəetmə sisteminin (bundan sonra – AİS) operativ-informasiya kompleksi tərəfindən yaradılan çıxış
sənədləri ciddi uçot (hesabat) sənədlərinə aid edilir və müəyyən edilmiş qaydada saxlanmalıdır.
1.2. Ümumi təyinatlı elektrik avadanlıqları və elektrik qurğuları
1.2.1. Güc transformatorları və reaktorlar
1.2.1.1. Transformatorların və reaktorların quraşdırılması müvafiq qurumların qəbul etdiyi normativ sənədlərinin
tələblərinə və texnoloji layihələndirilməsi normalarına uyğun olaraq həyata keçirilməlidir.
Transformator və reaktorların nəqli, boşaldılması, saxlanılması, quraşdırılması və istismarı istehsalçıların idarəetmə
sənədlərinə (təlimatlarına) uyğun olaraq yerinə yetirilməlidir.
1.2.1.2. Güc transformatorlarının (avtotransformatorlar) və şuntlayıcı yağ reaktorlarının istismarı zamanı onların etibarlı
işləməsi təmin olunmalıdır. Yükləri, gərginlik səviyyələri, temperaturu, yağ xüsusiyyətləri və izolyasiya parametrləri müəyyən
edilmiş normalar çərçivəsində olmalıdır. Soyutma, gərginliyi tənzimləmə, mühafizə qurğuları, yağ təsərrüfatı və digər
elementləri saz vəziyyətdə saxlanılmalıdır.
1.2.1.3. Qaz mühafizəsi qurğuları ilə təchiz edilmiş transformatorlar (reaktorlar) elə quraşdırılmalıdır ki, qapağı (çənin
çıxarıla bilən hissəsi) ən azı 1% qaz relesinə doğru yuxarı meyilliyi olsun. Bu halda, yağ kəmərinin genişləndiriciyə mailliyi ən
azı 2% olmalıdır.
1.2.1.4. İşləməyən transformatorun (reaktorun) genişləndiricisindəki yağ səviyyəsi, həmin anda transformatorun
(reaktor) yağ temperaturuna uyğun səviyyədə olmalıdır.
Xidmət heyəti genişləndiriciləri olan transformatorların təchiz edildiyi termosiqnalizatorlar və termometrlər üzrə yağın
üst qatının temperaturunu, həmçinin germetik transformatorlarda monovakuummetrlərin göstəricilərini müşahidə
etməlidirlər ki, çəndəki təzyiq 50 kPa-nı (0,5 kq/sm2) keçdiyi halda, xidmət heyəti təxirə salmadan yükün azaldılması üzrə
tədbirlər görməlidir.
Daimi növbətçi heyəti olmayan obyektlərdə dispetçerə siqnal verməklə (onun mövcud olduğu halda) məsuliyyətsiz
istehlakçıların avtomatik olaraq açılması vasitəsilə transformatorların boşaldılması nəzərdə tutulmalıdır.
1.2.1.5. Transformatorun (reaktorun) qoruyucu borusunun hava boşluğu genişləndiricinin hava boşluğu ilə
birləşdirilməlidir.
Qoruyucu borunun membranının səviyyəsi genişləndiricinin səviyyəsindən yüksək olmalıdır.
İstifadə olunan qazın sorulması borusunun membranı zədələnərkən yalnız identifikasiya zavod istehsalı olan
membranla əvəzlənməlidir.
1.2.1.6. Stasionar yanğınsöndürmə qurğuları qəza hallarında tətbiq edilməyə hazır vəziyyətdə saxlanmalı və təsdiq
olunmuş qrafikə uyğun olaraq yoxlamalardan keçməlidir.
1.2.1.7. Transformatorların (reaktorların) yağ qəbuledicilərinin ərazisində səpilmiş çınqıl təmiz vəziyyətdə saxlanmalı və
ildə 1 dəfədən az olmayaraq yuyulmalıdır.
Çınqıl çirkləndiyi hallarda (tozla, qumla və s.) və yaxud çınqılın yağlandığı təqdirdə onun yuyulması bir qayda olaraq
yazda və payızda yerinə yetirilməlidir.
Çınqıl örtüyündə neft məhsullarının 3 mm-dən böyük qalınlıqda bərk qalıqları bitkilər əmələ gəldikdə və yaxud onun
yuyulması mümkün olmadıqda, çınqılın əvəzlənməsi yerinə yetirilməlidir.
1.2.1.8. Açıq qurğularda quraşdırılmış üçfazalı transformatorlarının çənləri üzərində yarımstansiya nömrələri
göstərilməlidir. Birfazalı transformator və reaktor qrupunun yarımstansiya nömrəsi orta fazada göstərilir. Birfazalı
transformator və reaktorlar bir qrupun çənləri fazaya uyğun rənglənir.
Açıq qurğularda quraşdırılmış transformatorlar və reaktorlar atmosfer təsirlərinə və transformator yağının təsirinə qarşı
dayanıqlı olan açıq rəngli boyalarla rənglənir.
1.2.1.9. Transformator məntəqələrinin və kameralarının qapılarında çöl və içəri tərəfdən transformatorların
yarımstansiya nömrələri göstərilməlidir, həmçinin çöl tərəfdə xəbərdarlıq işarələri olmalıdır. Qapılar daima qıfılla

bağlanmalıdır.
1.2.1.10. Transformatorların və reaktorların yüksəklikdə (3 metrdən çox) yerləşdirilən elementlərinə baxış və texniki
xidmət təhlükəsizlik qaydalarına riayət edilməklə məhəccərli və yuxarıya doğru meydançası olan stasionar nərdivanlardan
yerinə yetirilməlidir.
1.2.1.11. Transformatorun (reaktorun) şəbəkəyə qoşulması tam gərginliyə təkanla yerinə yetirilməlidir. Generatorla
blokda işləyən transformatorlar generatorla birlikdə gərginliyin sıfırdan qaldırılması ilə işə qoşula bilər.
1.2.1.12. Hər bir elektrik qurğusu üçün yüklənmə qrafikindən asılı olaraq, istehlakçıların qidalanmasının etibarlılığı və
itkilərin minimum səviyyəsi nəzərə alınmaqla, eyni vaxtda işləyən transformatorların sayı müəyyən edilməlidir.
1.2.1.13. 20 kV-dək (20 kV daxil olmaqla) gərginlikli paylayıcı elektrik şəbəkələrində transformatorların yüklərinin və
gərginliklərinin ölçülməsi, istismarın ilk ilində, maksimum və minimum yüklənmə dövrlərində, ildə ən azı 2 dəfə, daha sonra
isə zərurət yarandıqca aparılmalıdır.
1.2.1.14. Ehtiyat transformatorlar daim işə qoşulmağa hazır vəziyyətdə saxlanmalıdır. Onlara baxış əsas avadanlığa
baxışlarla birlikdə həyata keçirilməlidir.
1.2.1.15. 110 kV gərginlikli transformatorların və reaktorların dolaqlarının neytralları bir qayda olaraq möhkəm
torpaqlanmış rejimlərdə işləməlidir. 110 kV gərginlikli transformatorların neytrallarının digər rejimini və onların mühafizə
üsullarını enerji təchizat müəssisəsi müəyyənləşdirir.
1.2.1.16. Daxili zədələnmədən mühafizənin işə düşməsi nəticəsində avtomatik açılmış transformator (reaktor), yalnız
transformatora baxışdan, sınaqdan, qazın və yağın təhlilindən və aşkar edilmiş nasazlıqların (zədələnmələrin) aradan
qaldırılmasından sonra işə qoşula bilər.
Transformatorun (reaktorun) daxili zədələnməyə təsiri olmayan mühafizələrdən açılması hallarında o yoxlama
aparılmadan yenidən qoşula bilər.
1.2.1.17. Qaz relesi siqnala işləyərkən, transformatora xaricdən baxış keçirilməli və alovlanmağa görə təhlil və yoxlama
üçün reledən qaz götürülməlidir.
Qaz relesindən qaz götürülərkən və onun işə düşmə səbəbini araşdırarkən heyətin təhlükəsizliyini təmin etmək üçün
transformator (reaktor) ən qısa zamanda boşaldılmalı və açılmalıdır.
Əgər reledəki qaz yanan deyilsə və transformatorun zədələnməsinin əlamətləri yoxdursa, onun açılması elektrik
enerjisinin buraxılmamasına səbəb olmuşdursa, transformator qaz relesinin siqnala işləmənin səbəblərinin
aydınlaşdırılmasına kimi işə qoşula bilər. Bu halda transformatorun işinin davam etmə müddətini istehlakçının elektrik
təsərrüfatı üzrə məsul şəxsi təyin edir. Qaz relesindəki qazın təhlilinin, yağın və digər ölçmələrin və sınaqların təhlilinin
nəticələrinə görə qaz relesinin siqnala görə işləməsinin səbəbini müəyyənləşdirmək, transformatorun (reaktorun) texniki
vəziyyətini və onun normal istismarının mümkünlüyünü təyin etmək lazımdır.
1.2.1.18. Transformatorların (reaktorların) genişləndiricisindəki, eləcə də yük altında gərginliyin tənzimlənməsi
qurğusunun (YGT) çənindəki və ya genişləndiricisindəki yağ hava ilə təmasdan mühafizə olunmalıdır. Yağın
rütubətlənməsinin qarşısını alan xüsusi qurğularla təchiz edilmiş transformatorlarda və reaktorlarda bu qurğular
transformatorun (reaktorun) iş rejimindən asılı olmayaraq həmişə qoşulmuş vəziyyətdə qalmalıdır. Əgər bu, istehsalçının
istismar sənədlərində nəzərdə tutulmuşdursa göstərilən qurğular istehsalçının göstərişlərinə uyğun olaraq istismar
edilməlidir.
160 kVA və daha artıq gücdə transformatorlar termosifon və adsorb filtrlərində yağın fasiləsiz regenerasiyası sistemi ilə
istismar edilməlidir.
Hermetik olmayan istifadəli yağla doldurulmuş girişlərin yağı oksidləşmə və rütubətdən mühafizə olunmalıdır.
1.2.1.19. YGT qurğusu ilə təchiz edilmiş yüklənməmiş transformatorun aralayıcı (ayırıcı) vasitəsilə boş işləmə
cərəyanından açılması zərurəti yarandığı zaman istehlakçı tərəfində yük çıxarıldıqdan sonra çevirgək nominal gərginliyə
uyğun gələn vəziyyətdə qoyulmalıdır.
1.2.1.20. Transformatorların (avtotransformatorların) paralel işləməsinə o şərtlə yol verilir ki, heç bir dolaq həmin dolaq
üçün yol verilən cərəyan qiymətini aşan cərəyanla yüklənməsin.
Transformatorların paralel işlərinə aşağıdakı şərtlərlə icazə verilir:
a) dolaqların birləşmə qrupları eynidir;
b) transformatorların güclərinin nisbəti 1:3-dür;
c) transformasiya əmsalı ± 0,5%-dən çox fərqlənmir;
d) qısaqapanma gərginliyi ± 10%-dən çox fərqlənmir;
e) transformatorların fazalanması yerinə yetirilmişdir.
Fərqli qısaqapanma gərginliyinə malik paralel işləyən transformatorlar arasında gərginliyin bərabərləşdirilməsi üçün
budaqlanmanın çevirmə vasitəsilə transformasiya əmsalının kiçik hədlərdə dəyişdirilməsinə bir şərtlə icazə verilir ki,
transformatorlardan heç biri ifrat yüklənməmiş olsun.
1.2.1.21. Yağ transformatorları və dielektrik yanmayan maye transformatorlar üçün, əgər gərginlik müvafiq
budaqlanmanın nominal gərginliyindən yuxarı deyilsə istənilən dolağın nominal budaqlanma cərəyanını 5% aşan
uzunmüddətli cərəyanla yüklənməsinə yol verilir. Avtotransformatorda ümumi dolaqdakı cərəyan bu dolağın ən böyük
uzunmüddətli buraxıla bilən cərəyanından yüksək olmamalıdır.
Quru transformatorların uzunmüddətli buraxıla bilən yükləri konkret transformatorların qrupu və növləri üçün
standartlarda və texniki şərtlərdə müəyyənləşdirilir.
Yağ və quru transformatorlar üçün, həmçinin dielektrik yanmayan maye transformatorları üçün qiyməti və müddəti
istehsalçıların istismar sənədləri ilə tənzimlənən sistemli ifrat yüklənmələrinə yol verilir.
1.2.1.22. Qəza rejimlərində transformatorların nominal cərəyandan yüksək qısamüddətli ifrat yüklənməsinə bundan
öncəki yüklənmələrin müddəti və göstəricilərindən və soyuducu mühitin aşağıdakı hədlərdə temperaturundan asılı
olmayaraq yol verilir:
Yağ transformatorları:
Cərəyan üzrə ifrat yüklənmə, %

30

45

60

75

100

İfrat yüklənmə müddəti, dəqiqə

120

80

45

20

10

Cərəyan üzrə ifrat yüklənmə, %

20

30

40

50

60

İfrat yüklənmə müddəti, dəqiqə

60

45

32

18

5

Quru transformatorlar:

1.2.1.23. Transformatorların uzunmüddətli işləməsinə (nominal gücdən yuxarı olmayan yüklənmə şərti ilə), ixtiyari
dolağın ixtiyari budaqlanmasında gərginlik həmin budaqlanma üçün nominal gərginlikdən 10% artıq olduqda yol verilir.
Bununla bərabər, dolaqların istənilən birində gərginlik ən böyük işçi gərginlikdən yüksək olmamalıdır.
1.2.1.24. Transformatorun nominal yüklənməsi zamanı yağın üst qatlarının temperaturu aşağıdakılardan yuxarı
olmamalıdır (əgər istehsalçının istismar sənədlərində digər temperaturlar göstərilməmişdirsə): yağın üfürülməsi və məcburi
sirkulyasiyalı (bundan sonra - ÜS) yağ soyudulması sistemli transformatorlarda - 75°C, yağın soyudulması və yağın
üfürülməklə soyudulması (bundan sonra - Ü) sistemli transformatorlarda - 95°C; yağın su ilə soyuducu vasitəsilə məcburi
sirkulyasiyalı (bundan sonra - S), yağın soyudulması sisteminə malik transformatorlarda yağın soyuducuların girişində
temperaturu 70°C-dən yüksək olmamalıdır.
1.2.1.25. ÜS yağ soyuducu sistemli dolaqlarda yağın sirkulyasiyasına yönəldilmiş (bundan sonra - ÜSY) S, yağın
dolaqlarda sirkulyasiyasına və suda soyutma vasitəsilə sirkulyasiyasına yönəldilmiş (bundan sonra - SY) yağ soyuducu
sistemlərinə malik transformatorlarda və reaktorlarda soyutma qurğuları transformatorun (reaktorun) işə salınması
(açılması) ilə eyni zamanda avtomatik olaraq işə salınmalıdır (açılmalıdır).
Transformatorların aşağıda göstərilən nominal yüklə işə salınmasına yol verilir:
a) Y və Ü soyutma sistemləri ilə - havanın istənilən mənfi temperaturunda;
b) ÜS və S soyutma sistemləri ilə - ətraf havanın temperaturu mənfi 25°C-dən aşağı olmaması şərti ilə. Daha aşağı
temperaturlarda transformator yağın sirkulyasiyası sistemini işə salmadan 0,5 nominal gərginliklə yüklənmənin işə salınması
ilə ilkin olaraq qızdırılmalıdır. Yağın sirkulyasiyası sistemi yalnız yağın üst qatlarının temperaturunun mənfi 25°C-dək
artırılmasından sonra işə salınmalıdır.
Qəza hallarında ətraf havanın temperaturundan asılı olmayaraq transformatorların tam yüklənmə ilə işə salınmasına
yol verilir (ÜSY, SY sərinləşdirmə sistemli transformatorlar – zavod göstərişlərinə müvafiq olaraq).
1.2.1.26. Yağın soyudulma sistemlərində məcburi sirkulyasiya transformatorun yüklənməsindən asılı olmayaraq
fasiləsiz olmalıdır.
1.2.1.27. Əsas və ehtiyat ÜS (ÜSY), S (SY) soyudulma sisteminin qoşulmuş və açılmış soyuducularının sayı, açılmış
üfürmə Ü soyudulma sistemli transformatorlarının işləmə şərtləri zavod göstərişləri ilə müəyyənləşdirilir.
1.2.1.28. Yağı məcburi sirkulyasiya olunan transformatorların və reaktorların istismarına, yalnız yağın sirkulyasiyasının,
sərinləşdirici suyun və soyuducuların üfürülməsi ventilyatorlarının işinin dayanmasının siqnallama sisteminin işə qoşulması
ilə yol verilir.
1.2.1.29. S və SY yağ-su soyudulma sistemi işə salınarkən ilk növbədə yağ nasosu işə salınmalıdır. Daha sonra yağın üst
qatlarının temperaturu 15°C-dən yuxarı olduğu təqdirdə su nasosu qoşulur. Əgər zavod sənədlərində başqa cür nəzərdə
tutulmamışdırsa, su nasosunun söndürülməsi yağın üst qatlarının temperaturunun 10°C-dək azaldığı halda yerinə yetirilir.
Yağ soyuducularında yağın təzyiqi transformatorun genişləndiricisində yağın minimum səviyyədə olması şərti ilə dövr
edən suyun təzyiqini 10 kPa-dan (0,1 kqq/sm2) çox keçməməlidir.
Yağ soyuducularının, nasosların, su magistral kəmərlərinin donmasının qarşısını almaq üçün tədbirlər nəzərdə
tutulmalıdır.
1.2.1.30. Ü soyudulma sistemli transformatorlar üçün bütün ventilyatorların qəza açılmalarında transformatorların
işinin davam etmə müddəti istehsalçının istismar sənədləri ilə müəyyənləşdirilir.
ÜS və S soyudulma sistemli transformatorlar üçün aşağıdakılara yol verilir:
a) süni soyudulma dayandırılarkən, 10 dəqiqə ərzində nominal yüklənmə ilə işləmə və yaxud boş işləmə rejimində 30
dəqiqə ərzində, əgər göstərilən vaxtın bitdiyi zaman yağın üst qatlarının temperaturu 80°C-ə çatmamışdırsa, gücü 250 MVAdan yuxarı transformatorlar üçün göstərilən temperatura çatana qədər, lakin 1 saatdan çox olmamaqla, nominal yüklə
işləməyə yol verilir;
b) ventilyatorlar tam və yaxud qismən açıldığı halda və yaxud yağın sirkulyasiyası saxlanmaqla suyun dövr etməsi
dayanmış olarsa, yağın üst qatlarının temperaturunun 45°C-dən yuxarı olmaması şərti ilə azaldılmış yüklənmə ilə
uzunmüddətli işləmə.
Əgər istehsalçının istismar sənədlərində başqa cür qeyd-şərt yoxdursa, bu yarımbəndin tələbləri qüvvədədir.
Yağın dolaqlarda istiqamətləndirilmiş sirkulyasiyasına malik (ÜS soyudulma sistemi) transformatorlar istehsalçının
istismar sənədləri ilə işlədilir.
1.2.1.31. Ü soyudulma sistemli transformatorlarda ventilyatorların elektrik mühərrikləri yağın temperaturu 55°C olduğu
halda, yaxud yağın temperaturundan asılı olmayaraq nominal cərəyana bərabər cərəyanla avtomatik olaraq qoşulmalıdır.
Ventilyatorların elektrik mühərriklərinin açılması, əgər bu zaman yüklənmə cərəyanı nominal həddən azdırsa, yağın üst
qatlarının temperaturu 50°C-dək azaldığı halda yerinə yetirilir.
1.2.1.32. Yük altında gərginliyin tənzimlənməsi qurğuları bir qayda olaraq avtomatik rejimdə işləməlidir. Onların işinə
əməliyyatların sayı sayğaclarının göstəricilərinə əsasən nəzarət olunmalıdır.
Əgər şəbəkədə gərginlik rəqsləri istehlakçının tələblərinə cavab verən hədlərdə qalarsa, İstehlakçının elektrik təsərrüfatı
üzrə məsul şəxsin qərarı əsasında YGT-nin idarəetmə pultundan məsafədən çevirmələrə icazə verilir. Gərginlik altında əl ilə
çevirmələrə (dəstəyin köməkliyi ilə) icazə verilmir.
İstehlakçının transformatora xidmət heyəti şəbəkənin gərginliyi ilə tənzimlənən budaqlanma üçün müəyyənləşdirilmiş
gərginlik arasında uyğunluğu saxlamalıdır.
1.2.1.33. Transformatorların YGT çevirici qurğularını yağın üst qatlarının mənfi 20°C-dən yuxarı (açıqdakı rezistor YGT
qurğuları üçün) və cərəyan məhdudlaşdırıcı reaktorların YGT qurğuları, eləcə də transformatorun çənindən xaricdə dayaq

izolyatorunda yerləşdirilmiş və süni qızdırma qurğusu ilə təchiz olunmuş kontaktorlu təkrar qoşulma qurğuları üçün - mənfi
45°C-dən yüksək olduqda işə qoşulmasına icazə verilir. YGT qurğularının istismarı istehsalçının istismar sənədlərinə müvafiq
olaraq təşkil edilməlidir.
1.2.1.34. Dolaqlarının budaqlanmaları təsirlənməsiz çevircəklə (DBTÇ) təchiz olunmuş transformatorlarda
transformasiya əmsalının seçilməsinin düzgünlüyü ildə ən azı 2 dəfə - qış maksimumu yüklənməsi gəlməmişdən öncə və yay
minimumunun yüklənməsi başlanmasından öncə yoxlanılmalıdır.
1.2.1.35. Transformatorları (reaktorları) açmadan onlara baxış keçirilməsi aşağıdakı müddətlərdə yerinə yetirilməlidir:
a) daimi növbətçi heyət olan yarımstansiyaların baş azaldıcı transformatorlarında - sutkada 1 dəfə;
b) daimi növbətçi heyət olan və olmayan elektrik qurğularının digər transformatorlarında – ayda 1 dəfə;
c) transformator məntəqələrində - ayda 1 dəfədən az olmayaraq.
Yerli şəraitlərdən və transformatorların (reaktorların) vəziyyətindən asılı olaraq göstərilən müddətlər istehlakçının
elektrik təsərrüfatı üzrə məsul şəxs tərəfindən dəyişdirilə bilər.
Transformatorlara (reaktorlara) növbədənkənar baxış yerinə yetirilməlidir:
a) transformatorun nasazlıq siqnalı gəldiyi zaman;
b) əlverişsiz hava şəraitindən sonra (tufan, temperaturun qəfil dəyişməsi, güclü külək və s.);
c) siqnala görə qazdan mühafizənin işləməsi, həmçinin qaz və (və ya) diferensial mühafizə transformatorunun
(reaktorunun) açılması zamanı.
1.2.1.36. Transformatorların (reaktorların) cari təmirləri lazım olduqca aparılır. Cari təmirlərin dövriliyini istehlakçının
texniki rəhbərliyi müəyyən edir.
1.2.1.37. Əsaslı təmirlər (plan-xəbərdarlıq əsaslı – işlərin nümunəvi nomenklaturası üzrə) yerinə yetirilməlidir:
a) 110 kV və 125 MVA və daha yüksək gücə malik transformatorlarda, həmçinin reaktorlarda istismara buraxıldıqdan
sonra 12 ildən gec olmayaraq, diaqnostik nəzarətin nəticələrini nəzərə almaqla, daha sonra gələcəkdə isə zərurət yarandıqca;
b) digər transformatorlarda – onların vəziyyətindən və diaqnostik nəzarətin nəticələrindən asılı olaraq.
1.2.1.38. Transformatorların (reaktorların) hər hansı bir elementindəki nasazlıq işin dayanmasına səbəb olabiləcəyi
hallarda növbədənkənar təmir aparılmalıdır. Transformatorun (reaktorlarun) təmirə çıxarılması barədə qərarı istehlakçının
rəhbərliyi və yaxud elektrik təsərrüfatı üzrə cavabdeh şəxs qəbul edir.
1.2.1.39. Öz balansında yağ ilə doldurulan avadanlıqlar olan istehlakçı ən çox tutuma malik aparatın həcminin 110%dən az olmayaraq azalmayan izolyasiya yağı ehtiyatını saxlamalıdır.
1.2.1.40. Transformatorların və reaktorların və onların istismarda olan elementlərinin sınaqdan keçirilməsi elektrik
avadanlıqlarının sınaq normalarına (müvafiq qurumların qəbul etdiyi normativ sənədlərin tələblərinə uyğun) və zavod
göstərişlərinə müvafiq olaraq yerinə yetirilməlidir. Sınaqların nəticələri aktlarla və yaxud protokollarla rəsmiləşdirilir və
həmin avadanlıq üzrə sənədlərlə birlikdə saxlanılır.
1.2.1.41. 110 və 220 kV gərginlikli transformatorlar və reaktorların yağından yağda həll olunan qazların xromatoqrafik
təhlili üçün nümunə götürülməsinin dövriliyi transformator avadanlığının yağında həll olunan qazların xromatoqrafik
analizinin nəticələri əsasında əmələ gələn nasazlıqların diaqnostikası üzrə metodiki göstərişlərə uyğun olmalıdır.
1.2.1.42. Тransformator (reaktor) aşağıdakı hallarda qəza səbəbi ilə istismardan çıxarılmalıdır:
a) transformatorun daxilində güclü qeyri-bərabər küy və silkələnmə zamanı;
b) soyutma qurğularının nominaldan aşağı və nominal həddə yüklənməsi zamanı transformator anormal və daima
artan şəkildə qızdığı təqdirdə;
c) genişləndiricidən və yaxud işlənmiş qaz borusunun diaqfraqması arasından yağın atılması;
d) yağın yağ ölçən şüşənin səviyyəsindən aşağı səviyyəyə doğru azalması ilə axması.
Тransformatorlar, həmçinin laboratoriya analizlərinin nəticələrinə əsasən yağın dərhal dəyişdirilməsinə zərurət
yarandıqda iş prosesindən çıxarılır.
1.2.1.43. İstehlakçının ərazisində yerləşən 10/4 kV-lıq hər bir transformator yarımstansiyasının (bundan sonra - TYS)
üzərinə onun adı, mülkiyyətçinin ünvanı və telefonu yazılmalıdır.
1.2.2. Paylayıcı qurğular (PQ) və yarımstansiyalar
1.2.2.1. Qaydanın bu yarımbəndi istifadəçinin 0,4-220 kV-dək gərginlikli PQ-larına və yarımstansiyalarına şamil olunur.
1.2.2.2. Kənar strukturlara məxsus olan binalarla yanaşı istehlakçının PQ və gərginlik altında olan avadanlıqları onlardan
izolyasiya edilməlidir. Onun ayrıca bağlanan çıxışı olmalıdır.
1.2.2.3. PQ otaqlarında qapılar, pəncərələr hər zaman bağlı olmalıdır, aparatların arasındakı arakəsmələrdə olan yağ
saxlamaq üçün keçid tutumları isə kip bağlanılmalıdır. Naqillərin keçdiyi yerlərdəki bütün dəliklər möhkəm bağlanılır.
Heyvanların və quşların içəri düşməsinin qarşısını almaq üçün otaqların xarici divarlarında bütün dəliklər və oyuqlar xana
(1x1 sm) ölçülü şəbəkələrlə qapanır və yaxud bağlanır.
1.2.2.4. İşəsalmanın tənzimləyici aparatlarının və mühafizə aparatların cərəyan daşıyıcı hissələri təsadüfi
toxunmalardan çəpərlənməlidir. Xüsusi otaqlarda (elektromaşın, lövhə, idarəetmə stansiyaları və s.) mühafizə örtükləri
olmadan aparatın açıq şəkildə quraşdırılmasına yol verilir.
Elektrik otaqlarından kənarda quraşdırılmış bütün PQ-ların (lövhələrin, yığmaların və s.) onlara qeyri-elektrik heyətin
daxil olmasına maneçilik törədən bağlayıcı qurğuları olmalıdır.
1.2.2.5. PQ-lərin bütün növ və gərginlikli elektrik avadanlıqları həm normal, həm də qısaqapanma, ifrat gərginlik və ifrat
yüklənmə rejimlərində iş şərtlərinə cavab verməlidir.
Elektrik avadanlığının izolyasiya sinifi şəbəkənin nominal gərginliyinə, ifrat gərginlikdən mühafizə qurğular isə elektrik
avadanlığının izolyasiya dərəcələrinə uyğun gəlməlidir.
1.2.2.6. Elektrik avadanlıqları çirklənmiş atmosferli yerlərdə yerləşdirildikdə izolyasiyanın etibarlılığını təmin edən
tədbirlər həyata keçirilməlidir:
a) açıq paylayıcı qurğularda (bundan sonra - APQ) – səthləri hidrofob pastalarla gücləndirilməli, yuyulmalı,
təmizlənməli, örtülməlidir;
b) qapalı paylayıcı qurğularda (bundan sonra - QPQ) – tozun və zərərli qazların keçməsindən mühafizə;
c) açıq qurğularda quraşdırılmış komplekt paylayıcı qurğularda – şkafların germetikləşdirilməsi və izolyasiyanın

hidrofob pastalarla emalı.
1.2.2.7. Cərəyanın axdığı cərəyan daşıyıcı hissələrin yaxınlığında yerləşən və heyətin toxunması üçün açıq olan
konstruksiyanın yönəlmiş cərəyan səbəbindən əmələ gələn qızması, 50°C-dən yuxarı olmamalıdır.
1.2.2.8. QPQ otaqları daxilində havanın temperaturu yay vaxtlarında 40°C-dən yuxarı olmamalıdır. Onun artdığı
hallarda avadanlığın temperaturunun aşağı salınması və yaxud havanın soyudulması üzrə tədbirlər görülməlidir.
PQ-ın şinlərinin birləşdiricilərinin temperaturuna, təsdiq olunmuş qrafik üzrə nəzarət təşkil olunmalıdır.
1.2.2.9. APQ-lərin cərəyan daşıyıcı hissələrindən ağaclara, hündür kollara kimi məsafə elə olmalıdır ki, qapanma imkanı
istisna edilmiş olsun.
1.2.2.10. Otaqlar küçələrdən və digər otaqlardan təcrid edilməlidir. QPQ-lərin, Komplekt Paylayıcı Qurğuların (KPQ),
Xaricdə Quraşdırılmış Komplekt Paylayıcı Qurğuların (XKPQ) divarları, döşəmələri və tavanları tozun əmələ gəlməsinə yol
verməyən örtüyə malik olmalıdır. Otağın təmizlənməsi nəmli və vakuumlu üsullarla aparılmalıdır.
1.2.2.11. APQ və QPQ-ların kabel kanalları və yerüstü kabel lotları yanmayan plitələrlə örtülməli, kabellərin kabel
kanallarından, lotlarından, mərtəbələrdən çıxışları və kabel aralıqları arasındakı keçidlər, odadavamlı materiallarla
kipləşdirməlidir.
Tunellər, zirzəmilər, kanallar təmiz vəziyyətdə saxlanmalı, drenaj qurğuları isə suyun maneəsiz kənarlaşdırmasını təmin
etməlidir.
Yağ qəbulediciləri, çınqıl örtüyü, drenajlar və yağ ayırıcıları saz vəziyyətdə saxlanmalıdır.
1.2.2.12. Yağ açarlarında, ölçü transformatorlarında və girişlərdə yağın səviyyəsi ətrafdakı havanın maksimum və
minimum temperaturlarında yağ göstəricisi şkalasının hədlərində qalmalıdır.
Qeyri-germetik işə salma qurğularının yağı rütubətdən və turşulaşmadan mühafizə olunmalıdır.
1.2.2.13. Avtomobillərin PQ və yarımstansiyalara gediş yolları işlək və saz vəziyyətdə saxlanmalıdır.
Avtomobil nəqliyyatı vasitələrinin kabel kanalları üzərindən keçməsinə icazə verilən yerlər işarələrlə qeyd olunmalıdır.
1.2.2.14. Bütün idarəetmə açarlarında, düymələrində və əl dəstəklərində üzərində onlarla nəzərdə tutulan aparılacaq
əməliyyatları göstərən yazılar olmalıdır (“QOŞMAQ”, “AÇMAQ”, “AZALTMAQ”, “ARTIRMAQ” və s.).
Siqnal lampalarında və siqnal aparatlarında siqnalın xarakterini göstərən yazılar olmalıdır (“QOŞULUB”, “AÇILIB”,
“İFRAT QIZIB” və s.).
1.2.2.15. Elektrik açarları və onların intiqalları açılmış və qoşulmuş vəziyyət göstəricilərinə malik olmalıdır.
İçində intiqal quraşdırılmış və ya intiqalı bilavasitə yaxınlıqda yerləşdirilmiş və ondan qeyri-şəffaf çəpərlə (divarla)
ayrılmayan açarın və ya intiqalın üzərində bir ədəd göstəricinin quraşdırılmasına icazə verilir. Çöl kontaktlarının işə salınmış
vəziyyəti aydın şəkildə göstərən elektrik açarlarında göstəricinin elektrik açarında və daxili və yaxud divarla ayrılmamış
ötürücüdə olması məcbur deyildir. Xarici kontaktları qoşulma vəziyyətini aydın göstərən açarlarda, açarın üzərində və
intiqalda içəridə quraşdırılmış və ya divarla ayrılmış göstəricinin olması mütləq deyil.
Aparatlardan divarla ayrılan, aralayıcıların, torpaqlayıcı bıçaqların, ayırıcıların, qısaqapayıcıların və digər avadanlıqların
intiqallarının açılmış və qoşulmuş vəziyyətlərini göstərən göstəricisi olmalıdır.
Çəpərləri olmayan aralayıcıların, torpaqlama bıçaqların, ayırıcıların, qısaqapayıcıların bütün intiqallarının onları həm
qoşulmuş, həm də açılmış vəziyyətdə bağlamaq üçün ləvazimatı olmalıdır.
Yaylı intiqallı açarlarla təchiz olunmuş PQ-lər, yaylı mexanizmi işə salmaq üçün ləvazimatlarla komplektləşdirilməlidir.
1.2.2.16. PQ-lərə xidmət edən heyətin normal və qəza şəraitlərində buraxıla bilən iş rejimləri üzrə sənədləri olmalıdır.
Əməliyyat-təmir heyətində ehtiyat, kalibrlənmiş əriyən taxmaları olmalıdır. Əriyə bilməyən taxmalardan istifadə etmək
qadağandır. Əriyən taxmalar qoruyucuların növlərinə müvafiq olmalıdır.
PQ-lərin ehtiyat elementlərinin (transformatorların, elektrik açarlarının, şinlərin və s.) sazlığı yerli göstərişlərlə
müəyyənləşdirilmiş müddətlərdə gərginlik altında işə salınmaqla müntəzəm olaraq yoxlanılmalıdır.
1.2.2.17. PQ avadanlıqları mütəmati olaraq toz və çirkdən təmizlənməlidir.
Təmizlənmə müddətini yerli şəraitləri nəzərə alaraq, elektrik təsərrüfatı üzrə məsul şəxs müəyyənləşdirir.
1.2.2.18. Mexaniki qurğulardan başqa, paylayıcı qurğuların qurğuları daim möhürlü olmalıdır. Əməliyyatlar zamanı işçi
heyətə bu qurğuları özbaşına blokdan çıxarmağa icazə verilmir.
1.2.2.19. 1000 V-dan yuxarı gərginlikli PQ-də torpaqlama qoyulması üçün bir qayda olaraq, stasionar torpaqlama
bıçaqlarından istifadə olunur.
Torpaqlama bıçaqlarının intiqallarının dəstəkləri qırmızı rənglə, torpaqlama intiqalları isə bir qayda olaraq qara rənglə
boyanmalıdır. Aparatların əllə işə salma mexanizmləri ilə işlər təhlükəsizlik qaydalarına uyğun olaraq yerinə yetirilməlidir.
Stasionar torpaqlama bıçaqları olmadıqda, cərəyan daşıyıcı hissələrə və torpaqlama qurğusuna səyyar
torpaqlayıcılarının qoşulma yerləri hazırlanmalı və nişanalanaraq göstərilməlidir.
1.2.2.20. QPQ-lərin kameralarının qapılarında və daxili divarlarında, APQ-lərin avadanlığında, açıqda və daxildə
quraşdırılmış KPQ-lərin ön və daxili hissələrində, torpaqlayıcılarda , həmçinin lövhələrin ön və arxa tərəflərində
birləşmələrin təyinatını və onların dispetçer adlarını göstərən yazılar yerləşdirilməlidir.
PQ-lərin divarlarında xəbərdarlıq plakatları və təyin olunmuş nümunə işarələri olmalıdır.
Qoruyucu lövhələrdə və (və ya) birləşmələrin qoruyucularında əriyən taxma üçün nominal cərəyanı göstərən yazılar
olmalıdır.
1.2.2.21. PQ-lərdə elektromühafizə vasitələri və fərdi qoruyucu vasitələr (qoruyucu vasitələrlə təchiz olunma
normalarına uyğun olaraq), yanğın əleyhinə və yardımçı mühafizə vasitələri (qum, yanğınsöndürmə balonları) və bədbəxt
hadisələrdən zərər görən şəxslərə ilkin yardım vasitələri olmalıdır.
Operativ-ezam briqadaları (bundan sonra - OEB) tərəfindən xidmət göstərilən PQ üçün mühafizə vasitələri OEB-lərda
ola bilər.
1.2.2.22. Rele mühafizəsi və avtomatika, rabitə və telemexanika qurğuları aparatlarının şkaflarında, yağ, hava
açarlarının, ayıranların, qısa qapayıcıların intiqallarının şkaflarında havanın temperaturu buraxılabilən aşağı olduqda
elektrik qızdırılma qurğuları olmalıdır.
Elektrik qızdırıcılarının qoşulması və açılması bir qayda olaraq avtomatik yerinə yetirilməlidir. Elektrik qızdırıcılarının
avtomatik qoşulması və açılması sistemi həmdə yerli idarəetmə lövhəsinə və (və ya) dispetçer pultuna məlumatların
ötürülməsi vasitəsilə onların bütövlüyünə daimi nəzarəti nəzərdə tutumalıdır.
Ətraf mühitin temperaturu buraxıla bilən həddən aşağı olduqda qoşulan yağ açarları çənlərin dibini və gövdələri

qızdırmaq üçün elektrik qızdırıcı qurğularla təchiz olunmalıdırlar. Elektrik qızdırıcılarının hansı temperaturda işə salınmalı
və hansı temperaturda istismardan çıxarılması temperatur qiymətləri, elektrik avadanlıqları istehsalçılarının istismar
sənədləri nəzərə alınmaqla, yerli təlimatlarla təyin olunur.
Açarların, aralayıcıların, ayırıcıların, qısaqapayıcıların və onların intiqallarının oynaq birləşmələri və yastıq və
mexanizmlərinin sürtülən səthləri aşağı temperaturda donan sürtgü yağları ilə yağlanmalıdır, açarların və digər aparatların
yağ dempferləri, donma temperaturu xarici havasının minimal qış temperaturundan 20ºC aşağı olan yağla doldurulmalıdır.
1.2.2.23. Oynaq birləşmələr, yastıq ayırıcı açarların, birləşdiricilərin, ayırıcıların, qısaqapanma aparatlarının və onların
ötürücülərinin mexanizmlərinin sürtülən səthləri az donan yağlarla, elektrik açarlarının və digər aparatların yağ dempferləri
isə donma temperaturu xarici havanın minimum qış temperaturundan 20°C-dən az olmayan yağla doldurulmalıdır.
1.2.2.24. Eleqaz Komplekt Paylayıcı Qurğularda (EKPQ) eleqazının nəmliyi birinci dəfə avadanlığın eleqazla
doldurulmasından sonra bir həftədən gec olmayaraq, daha sonra isə ildə 2 dəfə (qışda və yayda) yoxlanmalıdır.
1.2.2.25. EKPQ və QPQ otaqlarında eleqazın sıxlığına nəzarət, döşəmə səviyyəsindən 10-15 sm hündürlükdə xüsusi
sızıntıaxtarıcı cihazlar vasitəsilə yerinə yetirilməlidir.
Otaqlarda eleqazın sıxlığı zavod-aparatı istehsalçısının təlimatlarında göstərilmiş normalar hədlərində olmalıdır.
İstehlakçının texniki rəhbəri tərəfindən təsdiqlənmiş qrafik üzrə nəzarət aparılmalıdır.
1.2.2.26. Eleqazın sızması ildə ümumi kütlənin 3%-dən artıq olmamalıdır. Çənlərdə təzyiq nominal təzyiqdən
fərqləndiyi zaman onun eleqazla doldurulması üzrə tədbirlər zəruridir.
Eleqazın təzyiqi aşağı olduğu zaman elektrik açarı ilə əməliyyatları yerinə yetirməyə icazə verilmir.
1.2.2.27. Vakuumlu qövssöndürmə kameraları (bundan sonra - VQK) elektrik açarlarının istehsalçılarının istismar
sənədləri ilə müəyyənləşdirilmiş həcmlərdə və müddətlərdə sınaqdan keçirilməlidir.
VQK-nın 20 kV-dan yuxarı amplitudlu qiymətində yüksələn gərginliklə sınaqdan keçirilməsi zaman əmələ gələn rentgen
şüalanmasından mühafizə üçün ekrandan istifadə edilməsi zəruridir.
1.2.2.28. Yükün açarlarının söndürcü kameralarının yoxlanılması, qaz generasiya edən qövsboğucu içliklərin aşınma
səviyyəsinin və tərpənməz qövssöndürücü kontaktların yanmasının yoxlanılması yük ayırıcıları ilə aparılan əməliyyatların
tezliyindən asılı olaraq, elektrik təsərrüfatı üzrə məsul şəxs tərəfindən təyin olunmuş müddətlərdə müntəzəm olaraq yerinə
yetirilməlidir.
1.2.2.29. Elektrik açarlarının yağ çənlərindən nəmlikdən təmizlənməsini ildə 2 dəfə - yazda mülayim temperaturun
başlaması ilə və payızda mənfi temperaturun başlanmasından öncə yerinə yetirmək lazımdır.
1.2.2.30. PQ avadanlıqlarının profilaktik yoxlamaları, ölçmələri və sınaqları elektrik avadanlığının sınaq normalarında
(müvafiq qurumların qəbul etdiyi normativ sənədlərin tələblərinə uyğun) nəzərdə tutulmuş həcmlərdə və müddətlərdə
aparılmalıdır.
1.2.2.31. PQ-lərdə açılma olmadan baxış keçirilməlidir:
a) daimi növbətçi heyəti olan obyektlərdə - gündə 1 dəfədən az olmayaraq; günün qaranlıq vaxtlarında boşalmaların,
taclamaların aşkar edilməsi üçün – ayda 1 dəfədən az olmamaqla;
b) daimi növbətçi heyəti olmayan obyektlərdə - ayda 1 dəfədən az olmayaraq, transformator və paylayıcı məntəqələrdə
isə - 6 ayda 1 dəfədən az olmayaraq.
Əlverişsiz hava şəraitində (güclü duman, sulu qar, buz bağlama və s.) və yaxud güclü çirklənmə olduqda, APQ-lərdə
əlavə baxışlar təşkil olunmalıdır.
Bütün aşkar edilmiş nasazlıqlar barəsində avadanlığın qüsur və nasazlıqları jurnalında qeydlər aparılmalı və bundan
başqa, onlar haqqında məlumatlar elektrik təsərrüfatı üzrə məsul şəxsə bildirilməlidir.
Aşkar edilən nasazlıqlar ən qısa müddətdə aradan qaldırılmalıdır.
1.2.2.32. PQ-lər baxış keçirilərkən, aşağıdakılara xüsusi diqqət yetirilmək lazımdır:
a) otağın vəziyyəti, qapı və pəncərələrin sazlığı, dam örtüklərində və mərtəbələrarası örtüklərdə sızmaların olmamağı,
qıfılların, hasar konstruksiyalarının olması və sazlığı;
b) isitmə və ventilyasiya, işıqlandırma və torpaqlama şəbəkələrinin işlək vəziyyətdə olması;
c) yanğın əleyhinə mühafizənin texniki vasitələrinin və ilkin yanğınsöndürmə vasitələrinin mövcudluğu və vəziyyəti;
d) sınaqdan keçirilmiş mühafizə vasitələrin mövcud olması;
e) tibbi aptek qutularının təchizatı;
f) yağın səviyyəsi və temperaturu, aparatlarda sızmanın yoxluğu;
g) aşağı gərginlik lövhələrinin kəsicilərinin kontaktlarının vəziyyəti;
h) sayğaclarda plombların bütövlüyü;
i) izolyasiyanın vəziyyəti (tozlanma, çatlaqların, boşalmaların mövcudluğu və s.);
j) eleqaz avadanlığında zədələnmələrin və korroziyanın, titrəyişlərin və çatlamanın yoxluğu;
k) RMAT və QA çevirici qurğularının vəziyyəti;
l) siqnallama sisteminin işi;
m) hava açarlarının çənlərində havanın təzyiqi;
n) açarların pnevmatik intiqallarının çənində sıxılmış havanın təzyiqi;
o) hava sızmalarının yoxluğu;
p) açarlarının vəziyyət göstəricilərinin sazlığı və göstərişlərinin düzgünlüyü;
q) hava açarları qütblərinin ventilyasiyasının mövcudluğu;
r) hava açarlarının tutumlu gərginlik bölücüləri kondensatorlarından yağın axmasının yoxluğu;
s) ilin soyuq vaxtlarında elektrik qızdırma qurğularının işi;
t) idarəetmə şkaflarının bağlanmasının kipliyi;
u) kommutasiya aparatlarına və s. asan əlçatanlığın mümkünlüyü.
1.2.2.33. Baxışın ardıcıllığı, əməliyyat heyətinin hərəkət marşrutu, baxış zamanı diqqət yetirilməsi lazım olan əsas
məqamlar, avadanlığa baxışın marşrut sxemində əks etdirilməli və vəzifə (iş) təlimatlarına qoşma qismində daxil edilməlidir.
1.2.2.34. Avadanlığa baxış dövrülüyü, o cümlədən gecə vaxtı baxış, onun texniki vəziyyəti və təhlükəsiz istismarına
cavabdeh olan heyət tərəfindən yerinə yetirilməlidir. Baxışın dövrülüyünü istehlakçının texniki rəhbəri təyin edir.
1.2.2.35. PQ avadanlıqlarının əsaslı təmiri aşağıdakı müddətlərdə yerinə yetirilir:
a) yağ ayırıcılarında – 6-8 ildə 1 dəfə, təmirlər arası dövrdə intiqallı açarının xüsusiyyətlərinə nəzarət etməklə;

b) yük açarlarında, ayırıcılarda, və torpaqlayıcı bıçaqlarda – 4-8 ildə 1 dəfə (konstruktiv xüsusiyyətlərindən asılı olaraq) ;
c) açıq bıçaqlı ayıranda və qısaqapayıcılarda və onların intiqallarında - 2-3 ildə 1 dəfə;
d) EKPQ-larında – 10-12 ildə 1 dəfə;
e) eleqaz və vakuum açarlarında – 10 ildə 1 dəfə;
f) cərəyan naqillərində - 8 ildə 1 dəfə;
g) bütün aparatlarda və kompressorlarda - resurslar bitdikdən sonra, istismarın davam etmə müddətindən asılı
olmayaraq.
Quraşdırılmış avadanlığın ilk əsaslı təmiri istehsalçının istismar sənədlərində göstərilmiş müddətlərdə aparılmalıdır.
Daxildə quraşdırılmış ayırıcıları lazım olduqda təmir etmək zəruridir.
PQ avadanlıqlarının təmiri də həmçinin profilaktik sınaqların və baxışların nəticələri nəzərə alınmaqla zərurət
yarandıqda yerinə yetirilir.
Təmirlərin dövrülüyü istismar təcrübəsindən çıxış edərək istehlakçının texniki rəhbərinin qərarı ilə dəyişdirilə bilər.
Növbədənkənar təmirlər avadanlığın işləmədiyi hallarda, həmçinin kommutasiya və yaxud mexaniki resursun bitdiyi
zaman yerinə yetirilir.
1.2.3. Hava elektrik veriliş xətləri və cərəyandaşıyıcılar
1.2.3.1. Qaydanın bu yarımbəndi istehlakçılar tərəfindən xidmət göstərilən 0.38-20 kV gərginlikli hava xətlərinə (HX) və
35 kV-a kimi (35 kV daxil olmaqla) gərginlikli dəyişən və sabit cərəyandaşıyıcılara şamil edilir.
Bu qaydalar quraşdırılması və istismarı xüsusi normalarla müəyyənləşdirilən kontakt şəbəkəsinin xətlərinə, elektroliz
qurğularının cərəyandaşıyan xətlərinə və digər xüsusi hava xətlərinə və qurğularına şamil olunmur.
1.2.3.2. Bütün yeni tikilmiş və yenidən qurulmuş hava xətlərinin və cərəyan naqilləri müvafiq qurumların qəbul etdiyi
normativ sənədlərin tələblərinə uyğun olaraq yerinə yetirilməlidir.
1.2.3.3. Yenidən layihələndirilən (yenidən qurulan) HX-lərinin və cərəyan ötürücülərinin texniki sənədləşməsinin
razılaşdırılması zamanı istehlakçılar layihələndirmə təşkilatlarına HX-nin və cərəyan ötürücülərinin layihələndirildiyi
zonanın faktiki şəraitinə dair məlumatları (iqlim şərtlərini, çirklənmənin xarakterini və intensivliyini və s.) təqdim etməli və
bu layihədə nəzərə alınmasını tələb etməlidir. Kənar enerji təchizatı elektrik şəbəkəsinə qoşulacaq yeni və yenidən qurulan
HX-ləri (cərəyan ötürücüləri) üzrə nəzərdə tutulmuş layihələndirmə qərarları enerji təchizatı müəssisələri ilə
razılaşdırılmalıdır.
1.2.3.4. Yenidən qurulan HX və cərəyan ötürücülərinin istismara verilməsi öhdəliyi daşıyan istehlakçı işlərin yerinə
yetirilməsi üzərində texniki nəzarəti, görülən işlərin təsdiq olunan texniki sənədlərə uyğunluğunun yoxlanmasını təşkil
etməlidir.
1.2.3.5. Yenidən qurulan HX və cərəyan ötürücülərinin istismara qəbul edilməsi və işə buraxılması, tikinti norma və
qaydaları və yeni və yenidən qurulan elektrik qurğularının təyin olunmuş istismara buraxılma qaydalarına, həmçinin tikintisi
başa çatdırılmış elektrik veriliş xətlərin istismara qəbul edilməsi qaydalarına müvafiq olaraq yerinə yetirilməlidir.
Qəbul edilmədən öncə HX (cərəyan ötürücülərinin) trasının, dayaqlarının və digər elementlərinin, torpaqlama və
ildırımdan mühafizə qurğularının, asma oxlarının texniki vəziyyətinin və aşırımlardakı və kəsişmələrdəki naqillərdən və
troslardan yerə və obyeklərə kimi məsafənin layihəyə uyğunluğu yoxlanmalıdır.
1000 V-dan yuxarı gərginlikli cərəyan ötürücülərininistismara verilməsi zamanı müvafiq qurumların qəbul etdiyi
normativ sənədlərində və tikinti norma və qaydalarında nəzərdə tutulmuş sənədlərdən başqa, aşağıdakılar da
sənədləşdirilməlidir:
a) müxtəlif kommunikasiya xətləri ilə kəsişmə yerlərinin göstərilməsi ilə trassanın icra cizgisi;
b) kommunikasiya xətləri ilə kəsişmə yerlərində cərəyan ötürücülərinin profilinin cizgisi;
c) layihədən kənara çıxmaların siyahısı;
ç) fazalama protokolu;
d) elastik cərəyan naqilləri üçün dartı sıxacların montaj aktları;
e) sınaq protokolları;
ə) hazırlıqlı heyətin mövcudluğunu təsdiq edən sənədlər;
f) zəruri icra sxemlər;
g) işlənib hazırlanmış və təsdiqlənmiş təlimatlar.
1.2.3.6. HX-lərinin istismarı zamanı elektrik şəbəkələrinin mühafizə qaydalarına riayət olunmalı və onların yerinə
yetirilməsinə nəzarət olunmalıdır.
HX-lərini istismar edən istehlakçı HX-lərinin keçdiyi rayonlarda yerləşən digər istehlakçıları bu Qaydanın tələbləri
barədə məlumatlandırmalıdır.
HX-lərinin məxsus olduğu istehlakçı HX-lərinin mühafizə zonasında elektrik şəbəkələrinin mühafizəsi qaydalarını
pozmaqla yerinə yetirilən işlərin dayandırılması üzrə tədbirlər görməlidir.
1.2.3.7. HX-lərinin və cərəyan ötürücülərinin istismarı zamanı, onların etibarlı işləməsinə yönəldilmiş texniki xidmət və
təmir işləri yerinə yetirilməlidir.
Texniki xidmət zamanı, texniki baxışlar, yoxlamalar və ölçmələr aparılarkən aşkar edilmiş zədələnmələrin və
nasazlıqların aradan qaldırılması vasitəsilə HX elementlərinin və cərəyan ötürücülərinin elementlərinin vaxtından əvvəl
aşınıb dağılmadan qorunması işləri yerinə yetirilməlidir.
HX və cərəyan ötürücülərinin əsaslı təmiri zamanı detalların və elementlərin təmiri və yaxud onların etibarlılığını artıran
və istismar xüsusiyyətlərini yaxşılaşdıran yeniləri ilə əvəz edilməsi yolu ilə bütövlükdə HX və cərəyan ötürücülərinin və yaxud
ayrı-ayrılıqda onun elementlərinin saxlanmasına və yaxud bərpa edilməsinə yönəlmiş kompleks tədbirlər yerinə
yetirilməlidir.
Dəmir-beton və metal dayaqlar üzərindəki HX-lərinin əsaslı təmiri 10 ildə 1 dəfədən az olmaqla ağac hissələri olan
dayaqların üzərindəki HX-lərinin təmiri isə 5 ildə 1 dəfədən az olmayaraq yerinə yetirilməlidir.
Cərəyan ötürücülərinin əsaslı təmiri istehlakçının texniki rəhbərinin qərarı əsasında zərurət yarandıqca aparılmalıdır.
HX və cərəyan ötürücülərinə texniki xidmət və təmirə aid olan işlərin siyahısı HX-lərinin istismarı üzrə nümunəvi
təlimatlarla təyin edilir.

1.2.3.8. HX-lərinə dövri və növbədənkənar baxışlar keçirilməlidir.
HX-lərinə dövri baxış istehlakçının elektrik təsərrüfatı üzrə məsul şəxsi tərəfindən təsdiqlənmiş qrafikə görə keçirilir.
Hər bir HX-nə bütün uzunluğu boyunca baxışların dövriliyi ildə ən azı 1 dəfə olmalıdır. Bu Qayda ilə müəyyən edilmiş
hədlərdə konkret müddətlər yerli istismar şərtlərini nəzərə alaraq istehlakçının elektrik təsərrüfatı üzrə məsul şəxsi
tərəfindən təyin edilməlidir. Bundan əlavə, ildə 1 dəfədən az olmayaraq inzibati-texniki heyət təmirə ehtiyacı olan xətlərin
ayrı-ayrı hissələrinə, o cümlədən HX bütün sahələrinə təsdiq edilmiş qrafik üzrə seçim əsasında baxış keçirməlidir.
35 kV və daha yuxarı gərginlikli, 20 il və daha artıq müddətdə istismar olunan naqil və trosların (burazların) 20 il və ya
daha artıq istismar olunan 35 kV-lıq və daha yuxarı gərginlikli HX-də, 35 kV-lıq sıxaclarda və distansiya dirəklərində və ya
onların hissələrində və intensiv çirklənmə zonalarında, həmçinin açıq sahələrdən keçən HX-də seçmə yoxlanması ilə əsaslı
baxış ən azı 5 ildən 1 dəfə yerinə yetirilməlidir.
35 kV-dən yuxarı gərginlikli digər sahələrdə 10 ildə 1 dəfədən az olmayan müddətdə yerinə yetirilməlidir.
0,38 - 20 kV-lıq HX-də əsaslı baxış zəruri hallarda yerinə yetirilməlidir.
1.2.3.9. HX-də və ya onların sahələrində fövqəladə yoxlamalar naqil və troslarda buz təbəqəsi yarandıqda, “naqillər rəqs
etdikdə”, çaylarda buz axını və daşqınlar olduqda, HX-nin trassası zonasında yanğınlar olduqda, ağır fırtına, qasırğa və digər
təbii fəlakətlərdən sonra, həmçinin HX-nin rele mühafizəsı açıldıqdan və şəbəkəyə uğursuz və uğurlu avtomatik təkrar
qoşulmadan sonra lazım gəldikdə yerinə yetirilməlidir.
1.2.3.10. Сərəyan naqillərində dövri yoxlanılmalar onların istismarının yerli şəraitə uyğunluğunu nəzərə almaqla,
istehlakçının elektrik təsərrüfatı rəhbərinin təsdiq etdiyi qrafikə uyğun olaraq yerinə yetirilməlidir.
1.2.3.11. HX-nin və cərəyan naqillərinin yoxlanılması zamanı aşağıdakıları yoxlamaq lazımdır:
a) trassanın yanğınaqarşı vəziyyəti: HX-nin mühafizə zonasında tikililər, ot tayaları, meşə qalaqları, naqilllərə doğru
əyilən və ya təhlükəli yanaşan ağaclar, yanar materialların bir yerə yığılması və tonqallar olmamalıdır, HX-ni istismar edən
istehlakçının yazılı razılığı olmadan işdən kənar qurumlar tərəfindən işlər aparıla bilməz;
b) özüllərin, artırmaların vəziyyəti: özüllərin ətrafında çökmə və ya şişmə, özüllərdə (artırmalarda) çat və zədələr
olmamalı, dərinlik kifayət qədər olmalıdır;
c) dayaqların vəziyyəti: onlarda əyilmələr və ya qruntda sürüşmələr olmamalıdır, ağac dayaqlarda görünən çürümələr,
taxta detallarında yanma və parçalanmalar, dəmir dayaqlarda bandajlarının, qaynaq tikişlərinin, boltla və pərçim
birləşmələrinin tamlığının pozulması, dəmir-beton dayaqlarda metal elementlərin aralanması, metalın korroziyası, çatlar və
zədələnmələr, onlarda quş yuvaları və digər kənar əşyalar olmamalıdır. Dayaqlar üzərində plakatlar və təhlükəsizlik işarələri
olmalıdır;
ç) naqil və trosların vəziyyəti: HX layihəsində nəzərdə tutulmuş, ayrı-ayrı məftillərdə qırılma və ərimə, naqillərin və
trosların üzərinə atmalar, onların tənzimlənməsində pozulmalar, sallanma oxunda dəyişikliklər və məftillərdən yerə və
obyektə kimi olan məsafələrdə dəyişiklik halları olmamalıdır.
e) cərəyan naqillərinin elastik şinlərinin vəziyyəti: məftillərin həddən artıq burulması, açılması və partlaması
olmamalıdir;
ə) izolyatorların vəziyyəti: sınıqlar, yanıqlar, çatlar, çirklənmələr, emalında zədələnmələr, oxlu izolyatorları oxa və ya
qarmağa səhv taxmalar, mühafizə buynuzlarında zədələnmələr olmamalıdir; asma izolyator zəncirələrinin oxdan yolverilməz
meyillənməsi olmamalıdır; qaykalar və ya şplintlər yerində olmalıdır;
f) armaturun vəziyyəti: onda çatlar, ayrı-ayrı hissələrdə sürtünmə və deformasiyalar olmamalıdır;
g) HX-də elektrik boşaldıcıların, kommutasiya aparatlarının və endirmələrdə kabel uc muftalarının vəziyyəti: dayaqlarda
və yerdə torpaqlayıcı naqillərdə zədələnmə və ya qırılmalar, trosun ildırımdan mühafizəsi və ya dayağın gövdəsi ilə bolt
birləşmələri kontaktlarında pozulmalar, korroziya ilə torpaqlayıcı qurğuların elementlərində dağılmalar olmamalıdır.
1.2.3.12. HX-də və cərəyan naqillərində profilaktiki yoxlamalar və tədbirlər elektrik avadanlıqlarının sınağı üzrə
normalarla (müvafiq qurumların qəbul etdiyi normativ sənədlərin tələblərinə uyğun) nəzərdə tutulmuş həcm və
müddətlərdə yerinə yetirilir.
1.2.3.13. HX və cərəyan naqillərinə baxış zamanı və profilaktik yoxlama və tədbirlər prosesində aşkarlanan nasazlıq
istismar sənədlərində (jurnalda və ya qüsurlar siyahısında) qeyd olunmalı və onların xarakterindən asılı olaraq istehlakçının
elektrik təsərrüfatına görə məsul şəxsinin tapşırığı ilə qısa müddətdə aradan qaldırılmalıdır.
HX-nin qüsurlu dayaqların detalları və digər elementləri üzrə istismar icazələri və çıxdaş normaları elektrik
avadanlığının sınağı normalarına uyğunlaşdırılmalıdır (müvafiq qurumların qəbul etdiyi normativ sənədlərin tələblərinə
uyğun).
1.2.3.14. Texniki xidmət və təmir işləri, bir qayda olaraq, minimal müddətdə HX-nin aşılması hesabına kompleks şəkildə
təşkil olunmalıdır. Bu işlər fazasının bir xəttini açmaqla (fazalı təmir) və gərginliyi çıxarmadan aparıla bilər. Bir fazanın
kəsilməsi və gərginliyi çıxarmadan HX-də aparılan işlər xüsusi təlimatlara uyğun yerinə yetirilir.
1.2.3.15. HX-nin texniki xidmət və təmiri zamanı xüsusi maşınlar, mexanizmlər, nəqliyyat vasitələri, avadanlıq, alət və
ləvazimatlardan istifadə olunmalıdır.
HX-də işləri yerinə yetirən briqadalar istehlakçının rəhbər işçiləri və dispetçer məntəqələri ilə əlaqə saxlayan
avadanlıqlarla təchiz edilməlidir.
1.2.3.16. HX dayaqlarında və digər elementlərində, cərəyan naqillərində, habelə dayağın qrunta bərkidilməsi üsulunda
konstruktiv dəyişikliklər yalnız texniki sənədlər (əsaslandırılma) və istehlakçının elektrik təsərrüfatına cavabdeh şəxsinin
yazılı icazəsi olduqda aparıla bilər.
Bütün hallarda konstruktiv dəyişikliklərin texniki əsaslandırılması müvafiq qurumların qəbul etdiyi normativ
sənədlərinə, tikinti norma və qaydalarına və s.) normativ-texniki sənədlərin tələblərinə uyğun olmalıdır.
1.2.3.17. HX trassını vaxtaşırı kol və ağaclardan təmizləmək və yanğında qarşı təhlükəsiz vəziyyətdə saxlamaq lazımdır.
Layihə ilə müəyyən edilmiş cığırların eni saxlanılmalı və ağacların kəsilməsi işləri həyata keçirilməlidir.
1.2.3.18. Sinklənməmiş metal dayaqlarının və dəmir-beton və taxta dayaqların metal elementlərinin, eləcə də polad
burazlardan və kanatların korroziyaya qarşı örtüyü istehlakçının elektrik təsərrüfatına cavabdeh şəxsinin göstərişi ilə bərpa
olunmalıdır.
1.2.3.19. İntensiv çirklənməyə məruz qalmış HX və cərəyan naqilləri sahələrində xüsusi və gücləndirilmiş izolyasiya
işləri aparılmalı, zərurət yarandıqda isə izolyasiyanın təmizlənməsi (yuyulması) və izolyatorların dəyişdirilməsi prosesi
yerinə yetirilməlidir.

Quşların izolyasiyanı intensiv çirkləndirmə zonalarında və onların kütləvi şəkildə yuva qurduqları yerlərdə zəncirlər
üzərinə qonmasını istisna edən və ya onları hürküdən qurğular quraşdırılmalıdır.
1.2.3.20. HX-nin istismarı zamanı fəaliyyət göstərən HX və HX-nin yuxarısından keçən naqil və ya trosda olan digər HX-i
ilə kəsişən aralarda yalnız bir birləşməyə yol verilir; aralarda rabitə və siqnallama, həmçinin radioötürücü şəbəkələrinin
xətlərinin birləşməsinə icazə verilmir. Aşağıdan keçən 1000 V HX –də naqil və ya trosların birləşmələrinin sayı
reqlamentləşdirilmir.
1.2.3.21. İntensiv şəkildə buz bağlamasına məruz qalmış 1000 V-dan yuxarı gərginlikli HX-də buz bağlamasının elektrik
cərəyanı ilə əridilməsi işi yerinə yetirilməlidir.
HX-ni istismar edən istehlakçı, HX-də buz təbəqəsinin yaranması prosesinə nəzarət etməli və yolların buz bağlamasının
əridilməsi sxeminin həyata keçirilməsini təmin etməlidir; Buz bağlaması əridilən HX, bir qayda olaraq, buz bağlaması və
əridilmə prosesi üzrə avtomatik nəzarət və siqnallama qurğuları ilə təchiz olunmalıdır.
Əritmə metodun seçilməsi HX-nin iş şəraiti (şəbəkəsinin sxemi, istehlakçıların yükü, buz bağlaması zonası, xətlərin
açılmasının mümkünlüyü, və s) ilə təyin olunur.
1.2.3.22. HX-ni istismar edən istehlakçı onu saz vəziyyətdə saxlamalıdır:
a) HX-nın gəmiçilik və ya axıdılma çayları, göllər, su anbarları, kanallar ilə kəsişdiyi sahillərdə, elektroenergetika
sahəsində Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyinə uyğun olaraq təyin olunmuş siqnal işarələri;
b) HX dayaqları üzərində qurulmuş işıq hasarları, hündür maneələrin işıqdan markalanması və hasarlanması
qaydalarının tələblərinə uyğun olaraq;
c) dayaqlar üzərində qurulmuş daimi nişanlar, HX layihəsinə və normativ texniki sənədlərin tələblərinə uyğun olaraq.
1.2.3.23. HX-ni istismar edən istehlakçı HX-nin kəsişmələrində, şose yolları ilə kəsişdiyi yerlərdə, eləcə də qabaritsiz yük
maşınları və kranların hərəkəti mümkün olan qabaritli qapılarda HX-nin dəmir yolları ilə kəsişdiyi yerlərdə quraşdırılmış
qabarit nişanlarının saz vəziyyətdə olub-olmamasına nəzarət etməlidir. Kəsişmələrdə qabaritli qapıların və nişanlarının
quraşdırılması və onlara xidmət işləri dəmir və şose yollarının tabeçiliyində olan qurum tərəfindən yerinə yetirilir.
1.2.3.24. Yerə qapanma cərəyanı kiçik 6-35 kv-lıq elektrik şəbəkələrində, qısaqapanma aradan qaldırılanadək
torpaqlanmış fazası ilə HX-də işlərin aparılmasına icazə verilir. Bu zaman heyət qısa müddətdə zədələnmiş yeri müəyyən
edib nəticələrini aradan qaldırmalıdır (bax: həmçinin bu Qaydaların 1.2.7.17-ci yarımbəndi).
1.2.3.25. Yüksək tezlikli telemexanika və rabitə kanalları olan HX-də aparılan təmir işləri zamanı bu kanalları işləyən
vəziyyətdə saxlamaq üçün, torpaqlayıcı qismində səyyar torpaqlama çəpərlərindən istifadə etmək lazımdır.
1.2.3.26. 110-220 kv gərginlikli HX-nin, həmçinin 6-35 kv-lıq fazalararası zədələnmiş yerlərin distant şəkildə müəyyən
edilməsi üçün xüsusi cihazlar quraşdırılmalıdır. Lehimi açılmış 6-35 kv gərginlikli HX-lərdə zədələnmiş sahələrdə göstəricilər
quraşdırılmalıdır.
6-35 kv-luq HX-də yerə qapanmaların təyin edilməsi üçün istehlakçılar səyyar cihazlarla təchiz edilməlidir.
1.2.3.27. HX-də qəza hallarının vaxtında aradan qaldırılması məqsədilə, istehlakçılarda müəyyən olunmuş normalara
əsasən material və detal ehtiyatı saxlanılmalıdır.
1.2.3.28. Kənd təsərrüfatı sahələrindən keçən HX-də planlı təmir və onların yenidən qurulması işləri bu torpaqdan
istifadə edənlərlə razılaşdırılmaqla aparılmalıdır.
HX-də baş verən pozuntuların qarşısının alınması və nəticələrinin aradan qaldırılması işləri ilin istənilən fəslində
torpaqdan istifadə edənlərlə razılaşdırılmadan, lakin aparılan işlər barədə onlara xəbərdarlıq edilməklə aparıla bilər.
1.2.3.29. Digər istehlakçılara məxsus HX-nin və başqa təyinatlı xətlərin naqillərinin dayaqları üzərində birgə asqı zamanı
HX-də planlı təmir işləri bu istehlakçılarla razılaşdırılmış müddət ərzində həyata keçirilməlidir. Qəzalarda təmir işləri
istehlakçılar məlumatladırılmaqla aparılmalıdır. Ona məxsus naqillərdə iş aparan kənar istehlakçı, işləri HX-ni istismar edən
istehlakçı ilə işlərin başlanmasından ən azı 3 gün öncə razılaşdırmalıdır.
1.2.3.30. HX-nin və cərəyan naqillərinin istismarı yerli təlimatlara uyğun olaraq hazırlanmış və işə buraxılmış, HX-nin
xidmət heyəti tərəfindən yerinə yetirilməlidir.
1.2.4. Kabel xətləri
1.2.4.1. Qaydanın bu yarımbəndi 0,4-220 kV-dək gərginlikli elektrik kabel xətləri üçün tətbiq olunur.
1.2.4.2. 1000 V-ə kimi və daha yüksək gərginlikli kabel xətləri (KX) istismara verildikdə tikinti işləri üzrə norma və
qaydalar, həmçinin sahə üzrə qaydalarda qəbul üçün nəzərdə tutulmuş sənədlərdən başqa, aşağıdakı texniki sənədlər
hazırlanmalı və müştəriyə təqdim edilməlidir:
a) 110 kV və daha yüksək gərginlikli kabellər üçün təshih edilmiş (yenidən işlənmiş) KX üzrə layihə kabel istehsalçı və
istismar təşkilatı ilə razılaşdırılmalıdır;
b) trassın həmin rayonunda kommunikasiyanın inkişafından asılı olaraq, 1:200 və ya 1:500 miqyasda hazırlanmış
birləşdirici muftaların quraşdırılması yerlərinin göstərilməsi ilə həmin marşrutun icra cizgisi;
c) 20 kV və daha yüksək gərginlikli və xüsusilə 6 və 10 kV gərginlikli KX marşrutları üçün yolların və digər
kommunikasiyaların kəsişməsində KX-nin profilinin cizgisi;
ç) kabellərin bütün yeraltı kommunikasiya xətləri ilə kəsişməsini və yaxınlaşmasını göstərməklə inşaat işlərinin və
qapalı işlərin aparılması aktları;
d) qazma işlərinin, blokların, boruların, kanalların, tunellərin və kollektorların döşənməsi üçün montaja qəbul aktları;
e) uyğunluq sertifikatları və kabellərin zavod pasportları;
f) barabanların üzərindəki kabellərin vəziyyəti və zərurət olduqda nümunələrin sökülməsi və yoxlanılması protokolları;
g) kabel jurnalı;
ğ) aşağı temperaturda döşənmədən əvvəl barabanlarda kabellərin qızması protokolu;
i) izolyasiya müqavimətinin ölçülməsinin nəticələrini əks etdirən sənədlər;
j) döşənmədən sonra KX-nin (1000 V-dan yuxarı gərginlikli KX-ləri üçün) yüksək gərginlikdə izolyasiyasının sınaq
protokolları;
l) kabel muftalarının quraşdırılması üçün sənədlər;
m) bağlanmadan əvvəl qanovlarda və kanallarda yerləşdirilmiş kabellərin yoxlanılması aktları;
n) KL-nin elektrokimyəvi korroziyadan mühafizəsi qurğularının quraşdırılması aktı, həmçinin korroziya sınaqlarının

nəticələrinə dair sənədlər;
o) avtomatik yanğın söndürmə və yanğın siqnallaması sistemlərinin yoxlanılması və sınağı aktı.
p) kabel xəttinin istismara qəbulu aktı.
Yuxarıda göstərilən sənədlərə əlavə olaraq, 110 kV və daha yuxarı gərginlikli KX-lərinin istismara qəbulu zamanı,
quraşdırma təşkilatı sifarişçiyə əlavə olaraq aşağıdakı sənədləri təqdim etməlidir:
q) aşağı təzyiqli yağ doldurulmuş 110-220 kV gərginlikli kabellər üçün kabel və qidalanma avadanlıqlarının hündürlük
icra qiymətləri;
r) xətlərin bütün elementlərindən yağın (mayenin) sınağının nəticələri haqqında sənədlər; yüksək təzyiqli yağ
doldurulmuş kabellər üçün qidalandırma aqreqatlarının sınağı nəticələri haqqında sənədlər; təzyiqin siqnallama
sistemlərinin yoxlanmasının nəticələri haqqında sənədlər;
s) çəkilmə zamanı ağırlıq qüvvələri aktı;
t) döşənmədən sonra yüksək elektrik gərginliyə malik mühafizə örtüklərin sınaqdan keçirilməsi aktı;
u) kabel, mufta və qidalanma avadanlıqları üçün zavod sınağı protokolları;
v) uc muftalarının avtomatik qızdırılma qurğusunun sınağının nəticələri haqqında sənədlər;
y) 110 kV-lıq gərginlikli yağ doldurulmuş alçaq təzyiqli və plastmas izolyasiyalı kabellərin hər bir fazasının
elektrikkeçirici damarı və örtüyü üzrə cərəyanın ölçməsinin nəticələri haqqında; kabellərin tutumunun ölçülməsinin
nəticələri haqqında; quyuların və uc muftaların yerəbirləşdiricilərinin müqavimətinin ölçülməsinin nəticələri haqqında
protokol.
1.2.4.3. Yenidən qurulmuş KX-nin istismara qəbulu zamanı testlər müvafiq qurumların qəbul etdiyi normativ sənədlərin
tələblərinə uyğun olaraq həyata keçirilməlidir.
1.2.4.4. KX-nin sahibi olan istehlakçı (istismar təşkilatı) KX quraşdırma təşkilatlarının inşa etdiyi bütün gərginlikli KX-nin
çəkilməsi və quraşdırılmasına texniki nəzarət həyata keçirməlidir.
Şlanq örtüklü, zirehlənməmiş kabelləri çəkərkən və istismara verilən zaman, şlanqların vəziyyətinə xüsusi diqqət
yetirilməlidir. Birbaşa qırılmalaları, deşikləri və çatları olan şlanqlı kabellər təmir olunmalı və ya dəyişdirilməlidir.
1.2.4.5. Hər bir KX-nin 1.2.4.2-ci yarımbənddə göstərilən nömrə və ya adı göstərən sənəd də daxil olmaqla, pasportu
olmalıdır.
Açıq döşənmiş kabellər, eləcə də bütün kabel muftaları birkalarla təchiz olunmalıdır. Xəttin başında və sonunda kabel
birkalarının üzərində xəttin markası, gərginliyi, kəsişməsi, nömrəsi və ya adı göstərilməli, birləşdirici muftaların birkaları
üzərində isə muftanın nömrəsi və quraşdırılma tarixi göstərilməlidir.
Birkalar ətraf mühitə davamlı olmalıdır. Onlar açıq şəkildə çəkilmiş kabellərdə, həmçinin marşrut döngələrində və
kabellərin odadavamlı arakəsmə və örtüklərdən (hər iki tərəfdən) keçdiyi yerlərdə hər 50 m-dən bir məsafədə
yerləşdirilməlidir.
1.2.4.6. Hər bir KX üçün, istismara verilən zaman ən yüksək buraxıla bilən cərəyan yükləri təyin olunmalıdır. Yüklər ən
əlverişsiz soyutma şəraitində ən azı 10 m uzunluğunda marşrut sahəsi üzrə təyin edilməlidir. Bu yüklərin artması, istilik
temperaturunun sınaqdan keçirilməsinə əsaslanaraq, damarlar üçün istilik temperaturunun dövlət standartlarında və ya
texniki şərtlərdə verilən uzunmüddətli buraxıla bilən temperaturdan yüksək olmaması şərtilə mümkündür. Bu halda,
kabellərin qızması yoxlamaları, marşrutun ən əlverişsiz soyutma şəraitində olan sahələlərində aparılmalıdır.
1.2.4.7. Kabel qurğularında və digər otaqlarda kabellərin istilik iş rejiminə, hava temperaturuna və havalandırma
cihazlarının işinə sistematik şəkildə nəzarət həyata keçirilməlidir.
Yaz aylarında kabel tunellərinin, kanallarının və şaxtlarının içərisində havanın temperaturu açıq havada olan
hərarətdən 10 °C-dən çox olmamalıdır.
1.2.4.8. Qəzanın ləğv edilməsi dövründə polietilen və polivinilxlorid plastiklə izolə edilmiş kabellər üçün 15%, rezin və
vulkanlaşmış polietilen izolyasiyalı kabellər üçün isə 18% gün ərzində 6 saatdan çox olmamaqla 5 gün ərzində, bir ildə isə 100
saatdan çox olmamaq şərtilə cərəyanın artıq yükənməsinə icazə verilir, bir şərtlə ki bu günlərin qalan dövrlərində yük
uzunmüddətli buraxıla bilən qiymətdən böyük olmasın.
15 ildən çox müddətdə istismarda olan kabellər üçün ifrat yüklənmələr 10% -ə kimi azaldılmalıdır.
Kağız izolyasiyalı 20 və 35 kV gərginlikli kabellərin ifrat yüklənməsi yolverilməzdir.
1.2.4.9. Yağ doldurulmuş kabellərdən hər bir KX-i və ya onun 110-220 kV-luq seksiysı üçün xətt profilindən asılı olaraq
KX-nin açılması, pozuntuların aşkar edilməsi və aradan qaldırıldıqdan sonra qoşulmasının mümkün olması, həmçinin
sapınmalar zamanı, yağın təzyiqinin buraxıla bilən sərhəd qiymətləri yerli təlimatlara uyğun təyin olunmalıdır.
1.2.4.10. Yağ doldurulmuş kabellərdən yağ nümunəsi və 110 kV və daha yüksək gərginlikli plasmas izolyasiyalı kabellərin
uc muftalarından mayelər nümunələri, yeni xətt işə salındıqdan sonra, xəttin işə salınmasından 1 il keçdikdən, daha sonra 3
ildən sonra və hər 6 ildən bir götürülməlidir. Yağ və mayenin nəzarət parametrlərin göstəriciləri elektrik avadanlıqlarının
sınaqları üçün standartlara (müvafiq qurumların qəbul etdiyi normativ sənədlərin tələblərinə) uyğun olmalıdır.
1.2.4.11. Neytralı izolə olunmuş və ya kompensasiya olunmuş şəbəkələrdə birfazalı yerəqapanma olduqda, şəxsi heyət
bu barədə bəsləyici yarımstansiyasında olan enerji təchizatının təşkili şəbəkəsi üzrə növbətçini dərhal məlumatlandırmalı və
bundan sonra onların təlimatlarına uyğun olaraq fəaliyyət göstərməlidir.
1.2.4.12. KX-nin yükləri elektrik avadanlıqlarının sınaq normaları və həcmləri ilə müəyyən edilmiş müddət ərzində
mütəmadi olaraq ölçülməlidir (müvafiq qurumların qəbul etdiyi normativ sənədlərin tələblərinə uyğun). Bu ölçmələr
əsasında KX-nin iş rejimləri və sxemləri dəqiqləşdirilməlidir.
1.2.4.13. 35 kV-dək gərginlikli KX-lərə baxış aşağıdakı qaydada yerinə yetirilməlidir:
a) yerə döşənən kabel trassları- ən azı 3 aydan bir;
b) estakada, tunel, blok, kanal və qalereyalarda, o cümlədən binaların divarları boyunca çəkilən kabel trassları - ən azı 6
aydan bir;
c) kabel quyuları - ən azı 2 ildən bir;
ç) sualtı kabellər - yerli təlimatlara uyğun olaraq, istehlakçının elektrik təsərrüfatına cavabdeh şəxs tərəfindən təyin
edilmiş müddətdə.
1.2.4.14. 110-220 kV gərginlikli KX-lərin yoxlanılması aşağıdakı qaydada aparılmalıdır:
a) yerə döşənən kabel trassları - ən azı ayda 1 dəfə;
b) kollektorlar və tunellərdə qoyulan kabel trassları - ən azı 3 aydan bir;

c) yağ (maye) təzyiqininin siqnallaması olduqda bəsləyici məntəqələr - ayda ən azı 1 dəfə (Yağ (maye) təzyiqininin
siqnallaması olmadıqda, bəsləyici məntəqələr və sualtı kabellər - istehlakçının elektrik təsərrüfatına məsul şəxsi tərəfindən
yerli təlimatlara əsasən təyin etdiyi müddətdə).
Açıq şəkildə çəkilmiş KX-lər üçün 1000 V-dan yüksək gərginlikli muftalarının yoxlanılması hər bir elektrik avadanlığının
yoxlanılması aparılarkən tələb olunmalıdır.
1.2.4.15. 6 ayda 1 dəfədən az olmamaqla dövri olaraq seçmə üsulu ilə yoxlamalar inzibati-texniki işçi heyəti tərəfindən
həyata keçirilməlidir.
Daşqınlar zamanı, ağır leysan yağışlardan sonra və KX söndürülən zaman rele mühafizəsindən sonra növbədənkənar
yoxlamalar həyata keçirilməlidir.
Yoxlamalar zamanı aşkar edilmiş qüsurlar barədə məlumatlar qüsur və qəza qeydləri jurnalında qeyd edilməlidir.
Nasazlıq mümkün qədər tez aradan qaldırılmalıdır.
1.2.4.16. Daimi növbətçi heyəti olan yarımstansiyalarda tünellərin (kollektorların), şaxta və kanalların yoxlanılması,
müntəzəm olaraq ayda ən azı 1 dəfə, daimi növbətçi heyəti olmayan yarımstansiyalarda isə bu qurğuların yoxlanılması
İstehlakçının elektrik avadanlıqları üçün təyin etdiyi müddətdə yerli təlimatlarına əsasən həyata keçirilməlidir.
1.2.4.17. Kabel qurğularında yanğın siqnalı və yanğınsöndürmə qurğusunun işlək olmasının sınaqdan keçirilməsi
müddəti yerli təlimatlarla təyin olunmalıdır.
1.2.4.18. Tüneller, kolektorlar, kanallar və digər kabel qurğuları təmiz saxlanmalı, kabel qurğularında çəkilmiş kabellərin
metal qolsuz zirehləri və kabellərin çəkildiyi qeyri-metal örtüklü metal konstruksiyallar müntəzəm olaraq yanmayan
antikorroziya birləşmələrlə örtülməlidir.
Kabel qurğularında hər hansı materialın saxlanılmasına icazə verilmir.
Su daxil olan kabel qurğuları qrunt və yağış sularının çəkilməsi üçün vasitələrlə təchiz edilməlidir.
1.2.4.19. Elektriklənmiş dəmir yolu nəqliyyatı olan və ya KX-də aqressiv qruntlu ərazilərdə, azmış cərəyanın ölçülməsi
aparılmalı, KX-nin (və ya ayrı-ayrı hisssələri) potensial diaqramları və torpaq korroziya zonalarının xəritələri tərtib edilməli
onlara sistemli olaraq düzəlişlər olunmalıdır. Bütün yeraltı kommunikasiya xətləri üçün birgə korroziyaya qarşı mühafizənin
olduğu şəhərlərdə potensial diaqramların çəkilməsi tələb olunmur.
Kabellərin potensialları, azmış çərəyan zonalarında, elektrik kabellərinin katod mühafizəsi olan boru kəmərləri və rabitə
kabelləri ilə birləşdiyi yerlərdə və korroziyaya qarşı mühafizə qurğuları ilə təchiz edilmiş kabelli ərazilərdə ölçülməlidir. Şlanq
mühafizə örtüklü kabellərdə anti-korroziya örtüklərinin vəziyyəti də nəzarət olunmalıdır.
1.2.4.20. Tabeliyində KX olan istehlakçı elektrik enerjisi sahəsində Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyinin
tələblərinə uyğun olaraq, torpaq sahəsindəki azmış cərəyan qiymətlərinin azaltması üçün, elektrikləşdirilmiş dəmir yolu
nəqliyyat idarələrinin və xidmətlərinin yerinə yetirdikləri tədbirlərə nəzarət etməlidir.
KX-də elektrik, torpaq və kimyəvi korroziyaya görə metal örtüklərin məhv edilməsi təhlükəsi aşkar edildikdə, bunun
qarşısını almaq üçün tədbirlər görülməlidir.
KX-də mühafizə qurğularına yerli təlimatlara uyğun olaraq nəzarət həyata keçirilməlidir.
1.2.4.21. Kabel trasslarının qazılması və ya onların yaxınlığında torpaq işləri, yalnız KX-nin keçdiyi ərazinin
rəhbərliyindən və KX-nı idarə edən təşkilat üçün təşkilatın rəhbərliyindən müvafiq icazə alındıqdan sonra yerinə
yetirilməlidir. İcazə KX-ın yeri və dərinliyini göstərən plan (sxem) ilə müşayiət olunmalıdır. Kabel xəttinin yeri həm plan
(sxem), həm də iş yerində müvafiq işarə və ya yazılarla göstərilməlidir. Bu halda, icraçı işlərin bütün dövrlərində kabellərin
təhlükəsizliyinə nəzarəti təmin etməli və mexaniki zədələrdən mühafizə və onların əyilməsinin qarşısını almaq üçün açıq
kabelləri möhkəmləndirməlidir. İş yerində siqnal işıqları və xəbərdarlıq plakatları quraşdırılmalıdır.
1.2.4.22. Kabellərin yerini və onların dərinliyini aydınlaşdırmaq üçün qazıntı işlərindən əvvəl KX-ni istismar edən
istehlakçının elektrotexniki heyətinin nəzarəti altında kabel xəttinin şurflanması (nəzarət açılması) yerinə yetirilməlidir.
Sxemdə göstərilməyən kabellər və ya digər rabitə qurğuları üçün torpaq xəndəyi qazılan zaman boru kəməri aşkar
edildikdə, işin dayandırılması və elektrik avadanlığı üçün cavabdeh olan şəxsi məlumatlandırmaq lazımdır. Kabel və yeraltı
qurğuların döşəndiyi yerlərdə xəndək və səkilər xüsusilə ehtiyatla 0,4 m və daha dərinlikdə və yalnız bellə qazılmalıdır.
1.2.4.23. Qış dövründə torpağın donması zamanı kabellərin keçdiyi yerlərdə 0,4 m-dən daha dərinlikdə qazıntılar
qruntun istiləşməsi ilə həyata keçirilməlidir. Eyni zamanda, qızdırılan təbəqənin səthindən kabellərə kimi bir torpaq qatının
ən azı 0,15 m qalınlığında saxlanmasını təmin etmək lazımdır. Donu açılmış qrunt bellə çıxarılmalıdır.
Zərbə alətlərindən istifadəyə icazə verilmir.
1.2.4.24. Kabeldən 1 m-dən daha yaxın məsafədə qazma maşınları ilə qazma işləri, həmçinin kabellərin üstündən, qrunt
torpağı kabeldən 0,3 m-dən az məsafə qaldıqda bu dərinliyi qazmaq üçün sındırıcı çəkiclərdən, linglərdən və külüngdən
istifadə edilməsinə icazə verilmir.
Zərbə və titrəyişyükləmə mexanizmlərinin istifadəsinə kabellərdən ən azı 5 m məsafədə icazə verilir.
Partlatma işlərin aparılması üçün əlavə texniki şərtlər verilməlidir.
1.2.4.25. Kabel xəttinin sahibi (balans sahibi) və istismar təşkilatı, kabel trasslarının keçdiyi ərazidə yerləşən qurum və
təşkilatları, eləcə də əhalini həmin trassların yaxınlığında torpaq işlərinin aparılması proseduru barədə mütəmadi olaraq
məlumatlandırmalıdır.
1.2.4.26. Elektrik avadanlıqlarının sınaq standartlarına (müvafiq qurumların qəbul etdiyi normativ sənədlərin
tələblərinə) uyğun olaraq, KX-in yüksək sabit gərginliklə profilaktik sınaqları həyata keçirilməlidir.
Təmirdən sonra və ya trassların üstünün açılması ilə əlaqədar olaraq, eləcə də KX-nin avtomatik olaraq açılmasından
sonra KX-də növbədənkənar sınaqların aparılmasının zəruriliyi kabel xəttinin sahibi istehlakçının rəhbərliyi tərəfindən təyin
edilir.
110-220 kV-lik KX-nin sınaqdan keçirilməsi yalnız enerji təchizatı müəssisəsinin icazəsi ilə yerinə yetirilir.
1.2.4.27. 20-35 kV gərginlikli kabellərin vertikal sahələrində izolyasiyanın quruması nəticəsində yaranan elektrik
deşilmələrinin qarşısını almaq üçün, onlar mütəmadi olaraq əvəz olunmalı və ya dayaq muftaları quraşdırılmalıdır.
20-35 kV gərginlikli axmayan hopdurucu kütlə və plastik izolyasiyalı kabelləri və ya qazdoldurulmuş kabellərin vertikal
bölmələrin izolyasiya şəraitinə və onların dövri şəkildə dəyişdirilməsinə əlavə nəzarət tələb olunmur.
1.2.4.28. Zədələnmiş kabellərin iş zamanı və profilaktik sınaqlar zamanı izolyasiyası elektrik deşilməsindən zədələnən
kabel muftalarının nümunələri zədələnmənin səbəblərini müəyyən etmək və onların qarşısını almaq məqsədilə tədbirlər
hazırlamaq üçün laboratoriya müayinələrinə məruz qalmalıdır. İstehsalçılara reklamasiya təqdim olunduqda zavod qüsurları

olan zədələnmiş nümunələr ekspertlərin müayinəsi üçün saxlanılmalıdır.
1.2.4.29. 6-10 kV gərginlikli kabel xətləri seksiyalanma yerlərində xətlərin zədələnmə işarələri ilə təchiz olunmalıdır.
1.2.5. Elektrik mühərrikləri
1.2.5.1. Qaydanın bu yarımbəndi sabit və dəyişən cərəyanlı elektrik mühərriklərinə şamil edilir.
1.2.5.2. Elektrik mühərrikləri, eləcə də onları işəsalma-tənzimləmə və mühafizə qurğuları həmçinin bütün elektrik və
köməkçi avadanlıqları müvafiq qurumların qəbul etdiyi normativ sənədlərə uyğun olaraq seçilir və quraşdırılır.
1.2.5.3. Elektrik mühərrikləri və onların idarə etdiyi mexanizmlərin üzərində fırlanma istiqamətini göstərən oxlar
çəkilməlidir.
Elektrik mühərrikləri və işəsalma-tənzimləmə qurğularının üzərində onların aid olduğu aqrerqatın və (və ya)
mexanizmin adını göstərən yazı olmalıdır.
1.2.5.4. Qoruyucuların əriyən taxmaları kalibrlənməli və istehsalçı tərəfindən və ya istehlakçının uyğun avadanlığa malik
və ya qoruyucuların kalibrlənməsinə səlahiyyəti olan bölməsində qoyulmuş nominal cərəyanı göstərməklə damğalanmalıdır.
Kalibrlənməmiş taxmaların istifadəsinə icazə verilmir. 1000 V-dək gərginlikli mühərriklərin mühafizəsi üçün üçqütblü
avtomat açarlarından istifadə olunur.
1.2.5.5. Elektrik mühərriklərinin elektrik enerjisi ilə bəslənməsi qısa zaman kəsildikdə texnoloji prosesin şərtlərinə və yol
verilən təhlükəsizlik şərtlərinə görə mexanizmləri işdə saxlamaq üçün təkrar gərginlik verildikdə məsul mexanizmlərin
elektrik mühərriklərinin öz-özünə işə salınması təmin edilməlidir.
1.2.5.6. Öz-özünə işə salınan məsul mexanizmlərin siyahısı istehlakçının texniki rəhbərliyi tərəfindən təsdiq edilməlidir.
1.2.5.7. Tozlu və yüksək rütubətli otaqlarda quraşdırılmış üfürülən elektrik mühərriklərinə temperaturu və miqdarı
istehsalçının istismar sənədlərinə uyğun olan təmiz soyuducu havanın çatdırılmasını təmin edən qurğularla təchiz
edilməlidir.
1.2.5.8. Soyutma yolunun sıxlığı (elektrik mühərrikinin gövdəsi, hava kanalları, qapaqlar) ən azı ildə 1 dəfə
yoxlanmalıdır.
1.2.5.9. Podşipnikləri məcburi yağlanan elektrik mühərriklərində temperaturun podşipniklərin içliklərində temperatur
artması zamanı elektrik mühərrikinin siqnalı və açılması əsasında işləyən mühafizə sistemi qurulmalıdır.
1.2.5.10. Bölüşdürücü qurğuların şinlərindəki gərginlik nominal qiymətin (göstəricinin) (100 - 105)% həddində
saxlanmalıdır. Elektrik mühərriklərinin uzun müddətliyini təmin etmek üçün 110-dan yuxarı gərginlikdə və nominalın 90% dən aşağı səviyyədə istifadəsinin tövsiyə edilmir.
1.2.5.11. Elektrik mühərriklərinin eyni zamanda gərginliyi nominaldan ±10%-dək və tezliyi ±2,5%-dək sapındıqda onun
gücü saxlanılmalıdır, bir şərtlə ki, artırılmış gərginliklə və alçaldılmış tezliklə və ya artırılmış tezliklə və alçaldılmış gərginliklə
işləyərkən, gərginlik və tezlik sapınmalarının mütləq qiyməti 10%-dən böyük olmasın.
1.2.5.12. Elektrik mühərriklərinin qrup yığmalarında və lövhələrində gərginliyin olub-olmamasına nəzarət üçün
voltmetrlər və ya xəbərdarlıq lampaları nəzərdə tutulmalıdır.
1.2.5.13. Texnoloji prosesi stator cərəyanı ilə tənzimlənən mexanizmlərin, həmçinin texnoloji ifrat yüklənmələrə məruz
qalan mexanizmlərin elektrik mühərrikləri işə salma lövhəsində və ya panellərində quraşdırılmış ampermetrlərlə təchiz
edilməlidir. Ampermetrlər sinxron mühərriklərin təsirlənmə sxemlərinə daxil edilməlidir. Ampermetir şkalasında statorun
(rotorun) uzunmüddətli buraxıla bilən və ya nominal qiymətlərinə uyğun qırmızı xətt olmalıdır.
Gücündən asılı olmayaraq, məsul mexanizmləri idarə etmək üçün istifadə olunan sabit cərəyanlı elektrik mühərrikləri
üzərində lövbərin cərəyanına nəzarət edilməlidir.
1.2.5.14. Əgər istehsalçının istismar sənədlərində daha çox sayda işə salma yol verilmirsə qısa qapanmış rotorlu elektrik
mühərriklərini soyuq haldan 2 dəfə, isti haldan isə 1 dəfə işə salmağa icazə verilir. Mühərrikin daha sonrakı işə salınmalarına
bu növ mühərriklər üçün istehsalçı sənədləri ilə müəyyənləşdirilən müddət ərzində soyuduqdan sonra icazə verilir.
Mühərriklərin əsas mühafizə ilə açılma hallarında təkrar qoşulmasına mühafizənin işə düşməsinin səbəbləri
aydınlaşdırıldıqdan və izolyasiyanın müqavimətinin yoxlama ölçmələri aparıldıqdan sonra icazə verilir.
Ehtiyatı olmayan məsul mexanizmlərin elektrik mühərrikləri üçün əsas mühafizə işə düşdükdən sonra bir təkrar
qoşulmağa, mühərrikə xaricdən baxış keçirilməsinin nəticələri üzrə icazə verilir.
1.2.5.15. Uzun müddət ehtiyatda olan elektrik mühərrikləri, həmişə dərhal işə salınmağa hazır olmalıdırlar; onlar
mütəmadi olaraq istehlakçıların texniki rəhbəri tərəfindən təsdiqlənmiş cədvəl üzrə mexanizmlərlə birlikdə yoxlanılmalı və
sınaqdan keçirilməlidir. Bu halda isidilməsi olmayan, açıq havada quraşdırılmış elektrik mühərrikləri üçün stator sarğılarının
izolyasiya müqaviməti və absorbsiya əmsalı yoxlanılmalıdır.
1.2.5.16. Elektrik mühərriklərin mexanizmlərlə birləşmiş podşipniklərində ölçülən titrəyişlərin şaquli və üfüqi
göstəriciləri (titrəyiş sürətlərinin orta kvadratik qiyməti və ya rəqslərin ikiqat amplitudu), istehsalçının istismar sənədlərində
göstərilən qiymətləri aşmamalıdır.
Texniki sənədlərdə bu cür göstərişlər olmadıqda elektrik mühərriklərinin mexanizmlər ilə birləşmiş podşipniklərinin
titrəyişləri aşağıdakı göstəricilərdən yüksək olmamalıdır:
Sinxron fırlanma tezliyi, dövr/dəq.
Podşipniklərin rəqsinin ikiqat
amplitudu, mkm

3000

1500

1000

750 və aşağı

30

60

80

95

Fırlanan işçi hissələri hissələri tez köhlənən, çətin vəziyyətdə işləyən müxanizmərlə birləşmiş, elektrik mühərriklərinin,
həmçinin, istismar müddəti 15 ildən artıq olan elektrik mühərriklərinin podşipniklərinin aqreqatlarının işləməsinə,
titrəyişlərin artması səbəblərini aradan qaldırmaq üçün lazım olan zaman müddətində işləməyə icazə verilir. Bu şərtlər üçün
titrəyiş normaları aşağıdakı göstəricilərdən yüksək olmamalıdır:
Sinxron fırlanma tezliyi, dövr/dəq.

3000

1500

1000

750 və aşağı

Podşipniklərin rəqsinin ikiqat
amplitudu, mkm

30

100

130

160

Podşipniklərində titrəyişin ölçülməsinin dövrülüyü İstehlakçının texniki rəhbəri tərəfindən təsdiqlənmiş cədvəllə təyin
edilir.
1.2.5.17. Elektrik mühərriklərinin yükünə, fırçalı aparata, titrəyişlərə, elektrik mühərrikinin temperatur elementlərinə və
soyutma mühitinə (statorun dolaqlarına və nüvəsinə, havaya, podşipniklərə və s.) nəzarət, podşipniklərə xidmət (yağın tələb
olunan səviyyəsinin saxlanılması) və soyuducu hava və suyun hava soyuducularına və dolaqlara çatdırılmasına, həmçinin
elektrik mühərrikinin işə salınması və dayandırılmasına nəzarət mexanizmə xidmət edən heyət tərəfindən həyata
keçirilməlidir.
1.2.5.18. Aşağıdakı hallarda elektrik mühərriklər şəbəkədən açılmalıdır:
a) insanlarla əlaqəli bədbəxt hadisə baş verən hallarda;
b) elektrik mühərrikinin gövdəsindən, həmçinin onun işəsalma-tənzimləyici aparatından və təsirlənmə qurğusundan
tüstü və alov yarandıqda;
c) intiqal mexanizmi sındıqda;
ç) aqreqatın podşipniklərində titrəyişlər kəskin artdıqda;
d) podşipniklər istehsalçının istismar sənədlərində göstərilən buraxıla bilən temperaturdan ifrat yüksək qızdıqda.
İstismar təlimatlarında həmçinin elektrik mühərriklərinin gecikmədən söndürülməsi vacib olan digər hallar, həmçinin
qəza halının aradan qaldırılması və elektrik mühərriklərinin işə salınmasının təyin olunması qaydaları göstərilə bilər.
1.2.5.19. Enerji sisteminin maksimal yüklənmə saatlarında sinxron elektrik mühərrikləri güc koefisientini qabaqlayan
optimal göstərici ilə reaktiv güc generasiyası rejimində istismar olunur. Qabaqlayan güc koefisienti ilə işləyən iri sinxron
elektrik mühərriklərinin (1000 kVt və yuxarı) iş rejimi enerji sistemi ilə razılaşdırılır.
1.2.5.20. Təmir işləri zamanı elektrik mühərriklərinin profilaktiki sınaqları və təmiri, onların çıxarılması və
quraşdırılması İstehlakçının və ya podratçının təlim keçmiş əməkdaşları tərəfindən həyata keçirilməlidir.
1.2.5.21. Elektrik mühərriklərinin əsaslı və cari təmirinin dövrülüyü İstehlakçının texniki rəhbəri tərəfindən təyin edilir.
Bir qayda olaraq, elektrik mühərriklərinin təmiri texnoloji aqreqatların təmiri ilə eyni vaxtda aparılmalıdır.
1.2.5.22. Elektrik mühərrikləri üzərindəki profilaktiki sınaqlar və ölçmələr elektrik avadanlıqlarının sınağının normaları
və həcminə uyğun olaraq aparılmalıdır (müvafiq qurumların qəbul etdiyi normativ sənədlərin tələblərinə uyğun).
1.2.6. Rele mühafizəsi, elektroavtomatika, telemexanika və ikinci dövrələr
1.2.6.1. İstehlakçılara məxsus yarımstansiyalar, elektrik şəbəkələri və elektrik qurğuları qısaqapanmalardan və normal
rejimlərin pozulmalarından, rele mühafizəsi qurğuları, avtomatika açarları və ya qoruyucuları vasitələri ilə mühafizə
olunmalıdırlar və müəyyən edilmiş qaydalara uyğun olaraq elektroavtomatika və telemexanika vasitələri ilə təchiz
olunmalıdırlar.
1.2.6.2. Rele mühafizəsi, avtomatlaşdırma və telemexanika qurğularına (bundan sonra - RMAT) və onların ikinci
dövrələrinə texniki xidməti bir qayda olaraq, rele mühafizəsi avtomatika və ölçmələr xidmətinin (laboratoriyasının) heyəti
olan mərkəzi, yerli və ya istehlakçının elektrik laboratoriyası yerinə yetirməlidir:
İstehlakçıda quraşdırılmış RMAT qurğularına xidmət üçün ixtisaslaşmış təşkilatların cəlb edilməsi mümkündür.
1.2.6.3. Rele mühafizəsinin sazlanma şərtləri üzrə və mümkün istismar rejimləri nəzərə alınmaqla, elektrik şəbəkəsinin
qidalandırıcı elementlərinin buraxılabilən sərhəd yükləri istehlakçı tərəfindən enerji təchizatı müəssisəsinin dispetçer
xidməti ilə razılaşdırmalı və dövri olaraq yenidən baxılmalıdır.
1.2.6.4. İstehlakçının rabitə xətlərinin rele mühafizəsi və avtomatika (bundan sonra - RMA) qurğuları üçün, həmçinin
enerji təchizatı müəssisəsinin dispetçerinin əməliyyat idarəçiliyində və ya əməliyyat tabeliyində olan istehlakçının
yarımstansiyalarında transformatorları (avtotransformatorları) üçün enerji təchizatı müəssisəsi ilə qoyuluşlar, enerji təchizatı
müəssisəsinin müvafiq RMA xidmətləri ilə razılaşdırılmalıdır.
Qoyuluşları seçərkən, ehtiyatın avtomatik qoşulması (bundan sonra - EAQ) və avtomatik təkrar qoşulma qurğularının
(bundan sonra - ATQ) mövcudluğu nəzərə alınmaqla seçmə qabiliyyəti təmin olunmalıdır. Bundan əlavə selektivlik üçün
qoyuluşları təyin edərkən, texnoloji avtomatlaşdırma qurğusunun işləməsi və sex aqreqatlarının və digər mexanizmlərin
bloklanması nəzərə alınmalıdır.
1.2.6.5. Əməliyyat cərəyanı dövrələrində mühafizə aparatları (qoruyucuların və avtomatika açarlarının) işinin
selektivliyi təmin olunmalıdır. Hər bir elektrik qurğusunda mühafizə aparatının nominal cərəyanları və işləmə qoyuluşları
göstərilməklə, istehlakçının elektrik təsərrüfatına cavabdeh şəxs tərəfindən təsdiqlənmiş, selektivlik kartı tərtib olunmalıdır.
1.2.6.6. Elektrik açarlarının altında qoruyucuların qəliblərinin altında birləşmənin adı və nominal cərəyanı dəqiq
göstərən qeydlər olmalıdır.
1.2.6.7. İstismarda rele mühafizəsi qurğularının, elektrik avtomatika, telemexanika və ikinci dövrələrin (buraxıla bilən
temperatur, rütubət, titrəyiş, işçi parametrlərin nominaldan sapınması, maneələrin səviyyəsi və s.) normal işləməsi üçün
şərait təmin edilməlidir.
1.2.6.8. İstismarda olan RMAT qurğuları, istifadənin təyinatı və iş prinsipi, elektrik şəbəkəsinin iş rejimi və selektivlik
şərtlərinə uyğun olaraq işdən çıxarılmalı olanlardan savayı daimi işdə qoşulmuş olmalıdırlar.
RMAT qurğularının planla iş prosesindən çıxarılması müvafiq ərizə-müraciət ilə rəsmiləşdirilməli və yuxarı səviyyəli
əməliyyat heyətin icazəsi ilə (müvafiq olaraq) təyin edilməlidir.
RMAT qurğularının düzgün işləməməsi təhlükəsi yarandığı hallarda, rele qurğuları yuxarı səviyyəli işçi heyətinin
icazəsini almadan prosesdən kənarlaşdırılmalıdır, lakin yerli təlimatlara və ərizənin işlənməsinə uyğun olaraq sonradan
bildiriş göndərilməlidir. Bu halda, rele mühafizəsinin qalan qurğuları elektrik avadanlıqlarının və elektrik xətlərinin bütün
növ zədələnmələrdən tam mühafizəsini təmin etməlidir. Bu şərtlərə riayət olunmadıqda, yerinə yetirilmədikdə, müvəqqəti
mühafizə yerinə yetirilməli və ya birləşmələr açılmalıdır.
1.2.6.9. Qəza və xəbərdarlıq siqnallama qurğuları həmişə işə hazır rejimində olmalı və mütəmadi olaraq
yoxlanılmalıdırlar.
Əməliyyat cərəyanın mövcudluğuna, ikinci dövrələrdə, həmçinin açarlarla idarə olunan dövrələrdə əməliyyat cərəyanın

mövcudluğuna, qoruyucuların və avtomatik açarların işlək olmasına xüsusi diqqət yetirilməlidir.
1.2.6.10. RMAT qurğularında ixtisaslaşmış təşkilat tərəfindən sazlama işlərinin həyata keçirilməsi zamanı onların
qəbulunu istehlakçının RMAT qurğularına texniki xidmət göstərən heyəti yerinə yetirir.
İstehlakçının belə heyəti mövcud olmadığı halda, onları daha yuxarı təşkilatın heyəti qəbul edir.
Yenidən quraşdırılmış qurğuların istismara qəbuluna icazə, rele mühafizəsi, avtomatika və telemexanika jurnalında
qeyd olunmaqla, bu İstehlakçının (yuxarı qurum) nümayəndəsninin və sazlama təşkilatının məsul icraçısının imzası ilə
rəsmiləşdirilir.
1.2.6.11. Qəbul olunmuş RMAT qurğularının istismara verilməsindən əvvəl aşağıdakı texniki sənədlər təqdim
edilməlidir:
a) quraşdırma və sazlama zamanı düzəliş edilmiş layihələndirmə materialları (cizgilər və sxemlər, izahlı qeydlər, kabel
jurnalı və s.) - montaj və sazlama təşkilatları tərəfindən;
b) zavod materialları (texniki təsvir və istismar təlimatları, elektrik avadanlıqlarının və aparatlarının pasportları və s.) quraşdırma və sazlama şirkəti tərəfindən;
c) sazlama və sınaq protokolları – sazlama təşkilatı və yaxud istifadəçinin laboratoriyası tərəfindən.
1.2.6.12. Əgər istehlakçıda rele mühafizəsi və avtomatikanın proqramlaşdırılan mikroprosessorlu qurğuları
quraşdırılırsa, ona aşağıdakı əlavə materiallar və xidmətlər təqdim olunur:
a) çatdırılan rele mühafizəsi, avtomatika və telemexanika qurğuları və avadanlıqları üçün istehsalçıların sınaq
protokolları;
b) istifadəçi üçün proqram təminatı üzrə təlimatlar;
c) rele mühafizəsi, avtomatlaşdırma və telemexanika qurğularının və qrafik və digər zəruri redaktorlar daxil olmaqla güc
avadanlıqlarının oyuqlarının funksiyalarının konfiqurasiyasını yerinə yetirmək üçün proqram təminatı.
Zəruri hallarda istismarçı təşkilatın heyətinə mikroprosessor mühafizəsinin ixtisaslaşdırılmış texniki və istismar
xidmətinin metodikası ilə təlimlər keçirilir.
1.2.6.13. Hər RMAT qurğusunda aşağıdakı texniki sənədlər saxlanmalıdır:
a) pasport-protokol;
b) metodik göstərişlər və ya texniki xidmət üzrə təlimatlar;
c) xəritələr və ya qoyuluşların (və ya xarakteristikaların) cədvəlləri şəklində texniki verilənlər və parametrlər;
ç) prinsipial, quraşdırma və ya prinsipial – quraşdırma sxemləri.
d) işdə qalan rele mühafizəsi və avtomatika qurğularının dövrələrindən, avadanlıqları idarəetmə dövrələrindən və
cərəyan və gərginlik dövrələrindən, açılma üsulları ardıcıllıqları açılma yerləri göstərilməklə, mürəkkəb rele mühafizəsi və
avtomatika qurğularının yoxlamağa çıxarma (işə qoşma) işçi proqramları: iş proqramları tərtib olunmayan qurğuların
siyahısı elektrik enerjisi müəssisəsinin və ya enerji obyektinin texniki rəhbəri tərəfindən təsdiq edilir.
Qurğulara texniki xidmət zamanı dövri müayinələrin nəticələri pasport protokoluna daxil edilməlidir (detallı qeydlər,
xüsusilə mürəkkəb RMAT qurğuları üzrə olanları, rele mühafizəsi, elektrik avtomatikası və telemexanika jurnalında
saxlanılması məsləhət görülür).
1.2.6.14. Qoyuluşlarını əməliyyat heyət tərəfindən dəyişdirilə bilənlər istisna olmaqla, rele, aparatlar və köməkçi RMAT
qurğularının, yalnız bu qurğulara texniki xidmət edən işçilər tərəfindən açılmasına icazə verilir.
1.2.6.15. RMAT və siqnallama qurğularının panelləri və şkaflarının, həmçinin idarəetmə panelləri və pultlarının
üzərində və əks tərəfində onların dispetçer adlarına müvafiq təyinatlarını göstərən qeydlər olmalıdır, onların üzərində
quraşdırılmış aparatlarda isə sxemlərə müvafiq yazılar və ya markalanmalar olmalıdır.
Ayrı ayrılıqda yoxlanıla bilən, müxtəlif birləşmələrin və ya eyni birləşmənin müxtəlif RMAT qurğularına aid olan
üzərində aparatlar olan panellərin üzərində dəqiq sərhədayırıcı xətlər çəkilməlidir və ya quraşdırılmalıdır. Ayrı-ayrı qurğuları
yoxlayarkən, çəpərlərin quraşdırılması imkanları təmin olunmalıdır.
1.2.6.16. Yığımların sıxaclarına (sıralarına) birləşdirilmiş naqillər sxemlərə uyğun gələn şəkildə markalanmalıdır.
İdarəetmə naqillərində markalanma uclarda, naqillərin budaqlanma və kəsişmə yerlərində və onlar divardan, tavanlardan və
s. keçdiyi zaman hər iki tərəfində aparılmalıdır. Kabellərin sərbəst damarlarının ucları izolə edilməlidir.
1.2.6.17. RMAT qurğularının ikinci dövrələrinin elektriklə əlaqələndirilmiş ikinci dövrələrinin yerə nisbətən, eləcə də
müxtəlif təyinatlı dövrələr arasında, elektriklə əlaqələndirilməyən (ölçmə dövrələri, əməliyyat cərəyan dövrələri,
siqnalizasiya) dövrələrin izolyasiya müqaviməti hər bir birləşmənin hədləri daxilində 1 MOm-dan aşağı olmamaqla,
teleidarəetmənin çıxış dövrələrinin və telemexanika qurğularının 220 V gərginlikli qidalanma dövrələrində isə 10 MOm-dan
aşağı olmayaraq saxlanmalıdır.
60 V və daha aşağı işləmə gərginliyi üçün nəzərdə tutulmuş, ayrıca mənbədən və yaxud bölücü transformator vasitəsilə
qidalanan RMAT qurğularının ikinci dövrələrinin izolyasiya müqaviməti 0,5 MOm-dan aşağı olmamalıdır.
RMAT qurğularının dövrələrinin, teleidarəetmənin çıxış dövrələrinin və 220 V qidalanma dövrələrinin izolyasiya
müqaviməti 1000-2500 V-luq meqaommetrlə, 60 V və daha aşağı işçi gərginlikli RMA qurğuları dövrələrinin və telemexanika
dövrələrinin müqaviməti isə 500 V-luq meqaommetrlə ölçülür.
24 V və daha aşağı gərginlikdə qurğuların izolyasiya müqavimətinin mikroelektron bazada ölçülməsi istehsalçının
istismar sənədlərinin göstərişlərinə müvafiq olaraq aparılır. Əgər heç bir göstəriş yoxdursa, bu dövrələrin yerə
qısaqapanmasının yoxluğu 15 V-dək gərginlikdə ommetrlə yoxlanılır.
Tərkibində yarımkeçiricilər və mikroelementlər olan RMA qurğularının ikinci dövrlərinin izolyasiyasının yoxlanması
zamanı, bu elementlərin zədələnməsinin qarşısının alınması üçün tədbirlər görülməlidir.
1.2.6.18. RMAT qurğularının hər bir yeni qoşulmasında və profilaktiki sınaqları zamanı elektrik cəhətdən
əlaqələndirilmiş RMAT dövrələrinin və hər bir birləşməsinin bütün digər ikinci dövrələrinin yerə nisbətən izolyasiyası,
həmçinin bir panelin hüdudlarında olan elektrik cəhətdən əlaqələndirilməmiş dövrələrin izolyasiyası, 60 V və daha aşağı işçi
gərginliyə hesablanmış elementlərin dövrəsi istisna olmaqla, 1 dəqiqə ərzində 1000 V gərginlikli dəyişən cərəyanla sınaqdan
keçirilib yoxlanmalıdır.
Bundan başqa, ciddi nəticələr səbəb olan qısaqanmanın ehtimalı böyük olan yerlərdə dövrələrin (qazdan mühafizə
dövrələri, əməliyyat cərəyan mənbəyi kimi istifadə olunan kondensator dövrələri və s.) idarəetmə kabellərinin damarları
arasındakı izolyasiya bir dəqiqə müddətində 1000 V gərginliklə sınaqdan keçirilməlidir.
1.2.6.19. RMAT qurğularının bütün düzgün və qeyri-düzgün işlənməsi hallarında, o cümlədən onlara əməliyyat və

texniki xidmət göstərilməsi prosesində aşkar edilən qüsurları (nasazlıqlar) xidmət göstərən heyət əsaslı şəkildə təhlil
etməlidir. Heyət bütün qüsurları aradan qaldırmalıdır.
1.2.6.20. RMAT qurğuları və ikinci dövrələr həcm və dövrülüyü müəyyən edilmiş qaydada təyin olunmuş texniki
baxışdan keçirilməlidir.
1.2.6.21. Sürətlə işləyən RMA qurğuları və elektrik açarlarının işləmədiyi təqdirdə rezervləşdirmə qurğularının mövcud
olduğu halda (bundan sonra - EAİRQ), xətlərin, şin və elektrik avadanlığının təmirindən sonra onların işə salınması və yaxud
açılması üzrə əməliyyatlar, həmçinin ayırıcılar və hava elektrik açarları ilə əməliyyatlar RMA qurğularının işə salınmasından
sonra həyata keçirilməlidir. Onları işə salmaq mümkün olmadıqda ehtiyat mühafizənin sürətləndirilməsi və yaxud
müvəqqəti mühafizəni (o cümlədən qeyri-selektiv mühafizəni) yerinə yetirmək lazımdır.
1.2.6.22. RМАТ qurğularında işlər elektrik qurğularının istismarında əmək təhlükəsizliyi qaydalarına uyğun olaraq
müvafiq qurğuların müstəqil saxlanılması üçün təlim keçmiş və səlahiyyətli heyət tərəfindən həyata keçirilməlidir.
1.2.6.23. Panellərdə (dolablarda) və idarəetmə, rele mühafizə, elektroavtomatika və telemexanika dövrələrində
işləyərkən avadanlığın yanlışlıqla açılmasına qarşı tədbirlər görülməlidir. İşlər yalnız izolyasiyalı alətlərlə yerinə
yetirilməlidir.
Bu işlərin icra sxemləri olmadan, mürəkkəb RMAT qurğuları üçün isə - verilmiş həcmlər və iş ardıcıllığı ilə proqramlar
olmadan yerinə yetirilməsinə icazə verilmir.
İşin sonunda cərəyan, gərginlik dövrələrinin və əməliyyat dövrələrin birləşmələrinin işləkliyi və düzgünlüyü
yoxlanmalıdır. RMA-nın əməliyyat dövrələri və idarəetmə dövrələri bir qayda olaraq, onların sınaq rejimində işə salınması ilə
yoxlanmalıdır.
1.2.6.24. RMAT qurğularında onların birləşmələrinin açılması istiqamətində işə düşməsinə (mühafizə olunan və ya
yanaşı), eləcə də digər nəzərdə tutulmayan təsirlərə səbəb ola biləcək işlər bu ehtimalları nəzərə alan icazəli ərizə əsasında
həyata keçirilməlidir.
1.2.6.25. Cərəyan transformatorlarının ikinci dolaqları releyə və cihazlara birləşdirilməli və yaxud qapanmalıdır.
Cərəyan və gərginlik transformatorlarının ikinci dövrələri və yüksək tezlikli kanalların birləşmə filtrlərinin ikinci dolaqları
yerlə birləşdirilməlidir.
1.2.6.26. RMAT qurğularının planlaşdırılan texniki xidmət, sınaq və qəza sonrası yoxlamaları sona çatdıqdan sonra
protokollar tərtib edilməli və rele mühafizə, elektroavtomatika və telemexanika jurnalında, eləcə də pasport-protokolda
qeydlər aparılmalıdır.
RMAT qoyuluşlarının və sxemlərinin dəyişdiyi təqdirdə pasport-protokolda müvafiq qeydlər aparılmalı, həmçinin
prinsipial və montaj sxemlərinə və istismar üzrə təlimatlara düzəlişlər edilməli və əməliyyat heyəti təlimatlandırılmalıdır.
1.2.6.27. RMAT qurğularının yoxlanması üçün sınaq qurğuları texniki xidmət göstərilərkən ştepsel yuvalarına və bu
məqsədlə idarəetmə panellərində, yarımstansiyaların paylayıcı qurğularında və digər yerlərdə quraşdırılmış lövhələrə
qoşulmalıdır.
1.2.6.28. Panellərin (şkafların) və idarəetmə, rele mühafizəsi, elektroavtomatika və telemexanika pultlarının və onların
üzərində quraşdırılmış aparatların ön tərəfini xüsusi olaraq təlim keçmiş heyət dövri olaraq tozdan təmizləməlidir.
Açıq istifadədə olan aparatları, eləcə də bu panellərin (şkafların) və pultların əks tərəfini RMAT qurğularına xidmət
göstərən heyət, yaxud təlimatlandırılmış əməliyyat heyəti təmizləməlidir.
1.2.6.29. Əməliyyat heyəti aşağıdakıları yerinə yetirməlidir:
a) RMAT və idarəetmə panellərində (şkaflarında) sınaq bloklarının qapaqlarında yenidən işə salma qurğularının düzgün
yerləşdirilməsinə, həmçinin RMAT və idarəetmə dövrələrində avtomatik açarların və qoruyucuların sazlığına nəzarət;
b) panellərdə (dolablarda) və qurğularda mövcud olan xarici təsirlənmə siqnal qurğularına əsasən RMAT qurğularının
vəziyyətinə nəzarət;
c) yüksək gərginlikli açarların və aparatların, eləcə də avtomatik təkrar qoşulmanın, ehtiyat və fiksə qurğusunun
(indikatorların) avtomatik qoşulması üçün qurğuların yoxlanılması;
ç) yüksək tezlikli mühafizə və yüksək tezlikli teleaçılma qurğularının, avtomatika kanallarının alçaq tezlikli aparatlarının,
qəza əleyhinə avtomatikanın yüksək tezlikli aparatlarının, idarə olunan parametrlərinin ölçü siqnallarının mübadiləsi;
d) mühafizə şinlərində cərəyan qeyribalanslığının və gərginlik transformatorunun açılmış üçbucağında gərginlik qeyribalanslığının ölçülməsi;
e) qəza qeydləri və s. avtomatik ossiloqraflarının saatlarının işə salınması.
Nəzarətin və digər əməliyyatların dövrüliyi, həmçinin heyətin hərəkət qaydası yerli təlimatlarla müəyyən edilməlidir.
1.2.6.30. Teleidarəetmə avadanlığın avtonom idarəetməyə köçürülməsi və ya əksinə yalnız dispetçerin və yaxud
istehlakçının elektrik təsərrüfatı üzrə məsul şəxsinin icazəsi ilə edilməlidir.
Teleidarəetmənin çıxış dövrələrinin iş prosesindən çıxarılması üçün yarımstansiyalarda ümumi açarlar və açıcı qurğular
tətbiq olunmalıldır. Ayrı-ayrı birləşmələrin teleidarəetməsinin və yaxud telesiqnallama dövrələrinin açılması sökülə bilən
sıxaclarda və yaxud fərdi açıcı qurğularda yerinə yetirilməlidir.
RMAT qurğularının teleidarəetmə və fərdi açma qurğularının ümumi açarları ilə teleidarəetmə və telesiqnallama
dövrələrində bütün əməliyyatların aparılmasına yalnız dispetçerin (əməliyyat heyətin) göstərişi və ya razılığı ilə icazə verilir.
1.2.6.31. İdarəetmə pultlarının yığmalarında (sıralarında) və RMAT qurğularının panellərində (şkaflarında) birbaşa
yaxınlıqda, əməliyyat cərəyan dövrələrində və ya sinxron generatorun (elektrik mühərrikinin, kompensatorun) təsirlənmə
dövrəsində təsadüfi qoşulmalar və ya açılmalar zamanı qısaqapanma (bundan sonra - QQ) yarada biləcək sıxaclar
olmamalıdır.
1.2.6.32. Metal örtüklü nəzarət troslarında zədələnmələrin aradan qaldırılması zamanı və yaxud onların uzadıldığı
hallarda damarların birləşdirilməsi germetik muftaların quraşdırılması ilə və ya bunun üçün nəzərdə tutulmuş qutuların
köməkliyi ilə həyata keçirilməlidir. Göstərilən mufta və qutuların xüsusi jurnalda uçotu aparılmalıdır.
Polivinilxlorid və kauçuk örtüklü troslar bir qayda olaraq, epoksid və yaxud termal şəraitə uyğunlaşan birləşdirici
muftaların köməkliyi ilə və yaxud sıxacların keçici cərgələrində qoşulmalıdır. Hər 50 metr trosa orta hesabla ən azı yuxarıda
göstərilən birləşmələrdən biri düşməlidir.
Havanın, işığın və yağın təsir altında dağılmağa məruz qalan izolyasiyalı nəzarət troslarının tətbiq edildiyi hallarda,
damarların sıxaclardan uc ayırıcılara qədər hissələrində bu dağılmanın qarşısını alan əlavə örtük çəkilməlidir.
1.2.6.33. Əməliyyat heyət tərəfindən RMAT qurğularının panellərində (dolablarında) açarların, kontakt qutularının,

sınaq bloklarının və digər vasitələrin köməkliyi ilə əməliyyatların yerinə yetirilməsi zamanı istifadə olunan rejimlər üçün
göstərilən çevirici RMAT qurğularının vəziyyət cədvəllləri tətbiq olunmalıdır.
Belə dəyişikliklər üzrə əməliyyatlar barədə əməliyyat jurnalında qeyd aparılmalıdır.
1.2.6.34. RMAT qurğularına texniki xidmət göstərən təşkilatın xidmət heyəti mütəmadi olaraq bütün idarəetmə
panellərini və pultlarını, rele mühafizə, elektroavtomatika, telemexanika, siqnallama panellərini (şkaflarını) nəzərdən
keçirməlidir. Eyni zamanda çevirici qurğuların (kontakt qutularının, idarəetmə açarlarının ayırıcılarının və s.) və sınaq
bloklarının qapaqlarının düzgün yerləşmə vəziyyətinə, eləcə də onların mövqeyinin elektrik avadanlığının sxemlərinə və işinə
uyğunluğuna xüsusi diqqət yetirililir.
Yerli qaydalarla müəyyənləşdirilmiş yoxlamaların tezliyi istehlakçının elektrik təsərrüfatı üzrə məsul şəxs tərəfindən
təsdiq olunmalıdır.
Əməliyyat heyəti RMAT-nın o elementlərinin düzgün yerləşdirilməsinə görə məsuliyyət daşıyır ki, xidmət heyəti
tərəfindən RMAT-ya mütəmadi baxış keçirilməsindən asılı olmayaraq, ona bu elementlərlə əməliyyatları yerinə yetirməyə
icazə verilir.
1.2.6.35. Yarımstansiyalarda və yaxud paylayıcı qurğularda quraşdırılmış qəza rejimlərində qeydə alınmanın avtomatik
sürətləndirməsi ilə özüyazan cihazlar, qəza zamanı qeydə alınmanın avtomatik ossiloqrafları, o cümlədən onların işə salınma
qurğuları, fiksələşdirmə cihazları (indikatorlar) və RMAT qurğularının işinin təhlili və hava elektrik veriliş xətlərin zədələnmə
yerlərini müəyyənləşdirmək üçün istifadə olunan digər qurğular hər zaman işləmək üçün hazır olmalıdır. Göstərilən
qurğuların işə salınması və iş prosesindən çıxarılması ərizə-müraciət üzrə həyata keçirilməlidir.
1.2.7. Torpaqlayıcı avadanlıqlar
1.2.7.1. Qaydanın bu yarımbəndi torpaqlayıcı qurğuların bütün növlərinə, potensialların bərabərləşdirilməsi
sistemlərinə və s. (bundan sonra – torpaqlayıcı qurğuları) şamil olunur.
1.2.7.2. Torpaqlayıcı qurğular dövlət standartlarının, müvafiq qurumların qəbul etdiyi normativ sənədlərin tələblərinə,
tikinti norma və qaydalarına və digər normativ-texniki sənədlərə uyğun olmalı, insan təhlükəsizliyi şəraitini, istismar
əməliyyat rejimi və elektrik qurğularının mühafizəsini təmin etməlidir.
1.2.7.3. Torpaqlayıcı qurğuların istismara qəbul edilməsi elektrik enerjisi sahəsində Azərbaycan Respublikasının
qanunvericiliyi ilə müəyyən edilmiş tələblərə uyğun yerinə yetirilir.
Torpaqlama qurğusu istifadəyə verildikdə quraşdıran təşkilat müəyyən edilmiş tələblərə və qaydalara uyğun olaraq
sənədlər təqdim etməlidir.
1.2.7.4. Torpaqlayıcı naqillərin torpaqlayıcıya və yaxud torpaqlayıcı konstruksiyalarına qoşulması qaynaq vasitəsilə
aparılmalı, əsas torpaqlayıcı sıxaca, aparat, maşın və hava xətlərinin (HX) dayaqlarının gövdəsinə isə boltlu birləşdirmələrlə
qoşulmalıdır (ölçmələrin aparılması imkanının təmin edilməsi məqsədilə). Kontakt birləşmələri dövlət standartlarının
tələblərinə cavab verməlidir.
1.2.7.5. Torpaqlayıcı, torpaqlayıcı konstruksiyaların quraşdırılması, torpaqlama aparatlarının torpağa və qurğulara
qoşulması Azərbaycan Respublikasının elektrik enerjisi sahəsində qanunvericiliyində müəyyən edilmiş tələblərə uyğun
olmalıdır.
1.2.7.6. Elektrik qurğularının torpaqlamalı və yaxud sıfırlanmalı olan hər bir hissəsi torpaqlama və yaxud sıfırlama
şəbəkəsinə ayrıca naqil vasitəsilə qoşulmalıdır. Elektrik qurğusunun bir neçə elementinin torpaqlama (sıfırlama) naqilləri
vasitəsilə ardıcıl birləşdirilməsinə yol verilmir.
Torpaqlayıcı və sıfırlayıcı mühafizə naqillərinin en kəsiyi müvafiq qurumların qəbul etdiyi normativ sənədlərinə uyğun
olmalıdır.
1.2.7.7. Açıq şəkildə qoyulmuş torpaqlayıcı naqillər korroziyadan qorunmalıdır.
1.2.7.8. Torpaqlama qurğusunun texniki vəziyyətini müəyyən etmək üçün görünən hissənin vizual yoxlanması, torpağın
seçmə yolu ilə açılması ilə torpaqlama qurğusunun yoxlanması, elektrik avadanlıqlarının sınaq normalarına uyğun olaraq
torpaqlama qurğusunun parametrlərinin ölçülməsi (müvafiq qurumların qəbul etdiyi normativ sənədlərin tələblərinə uyğun)
həyata keçirilməlidir.
1.2.7.9. Torpaqlama qurğusunun görünən hissəsinin vizual yoxlamalarını qrafikə uyğun olaraq, lakin 6 ayda ən azı 1
dəfə istehsalçının elektrik təsərrüfatı üzrə məsul şəxsi və yaxud onun tərəfindən səlahiyyətləndirilmiş işçilər aparmalıdır.
Yoxlama zamanı mühafizə naqilləri və avadanlıq arasındakı kontakt əlaqələrinin vəziyyəti, korroziyaya qarşı örtüyün
mövcudluğu və qırılmaların olmaması qiymətləndirilir.
Yoxlamaların nəticələri torpaqlama qurğusunun pasportunda qeyd edilməlidir.
1.2.7.10. Korroziyaya daha çox məruz qalan yerlərdə, o cümlədən güc transformatorlarının neytrallarının torpaqlama
yerlərinin yaxınlığında, elektrik boşaldıcılarının və normadan artıq gərginlik məhdudlaşdırıcılarının birləşmələrində torpağın
selektiv üsulla açılması ilə müayinələr plan-profilaktik işlərin (bundan sonra - PPİ) qrafikinə müvafiq olaraq, lakin 12 ildə 1
dəfədən tez olmayaraq həyata keçirilir. Torpağın seçmə yolu ilə açılmasına məruz qalan torpaqlama qurğularının sahəsinin
ölçüsü (yaşayış yerlərində HX-lərindən başqa 1.2.7.11-ci yarımbəndə bax) istehlakçının texniki rəhbərinin qərarı ilə müəyyən
edilir.
1.2.7.11. Torpağın selektiv əsasda açılması istehlakçının elektrik qurğularının bütün torpaqlama avadanlıqlarında
həyata keçirilir; yaşayış yerlərindəki HX üçün açılma seçim əsasında torpaqlama qurğularına malik olan dayaqların 2%-də
aparılır.
1.2.7.12. Torpağın yüksək aqressivliyə malik olduğu ərazilərdə istehlakçının texniki rəhbərinin qərarına əsasən torpağın
seçmə yolu ilə daha tez dövrülükdə baxış müəyyən oluna bilər.
Torpağın açıldığı zaman torpaqlayıcının vəziyyətinin instrumental qiymətləndirilməsi və kontakt birləşmələrinin
korroziya dərəcəsinin qiymətləndirilməsi aparılmalıdır. Torpaqlayıcının elementinin en kəsiyinin 50%-dən çoxu
dağılmışdırsa, o əvəzlənməlidir.
Yoxlamaların nəticələri aktlarla rəsmiləşdirilməlidir.
1.2.7.13. Torpaqlama qurğusunun texniki vəziyyətinin müəyyənləşdirilməsi üçün elektrik avadanlıqlarının sınaqdan
keçrilməsi normalarına (müvafiq qurumların qəbul etdiyi normativ sənədlərin tələblərinə uyğun) uyğun olaraq aşağıdakılar
həyata keçirilməlidir:

a) Torpaqlama qurğusunun müqavimətini ölçmək;
b) toxunma gərginliyinin ölçülməsi (torpaqlama qurğusu toxunma gərginliyi normalarına uyğun olaraq hazırlanmış
elektrik qurğularında), torpaqlama qurğusu və torpaqlama elementləri arasında dövrələrin mövcudluğunun, eləcə də təbii
torpaqlayıcıların torpaqlama qurğusuna qoşulmasının yoxlanılması;
c) elektrik qurğularının qısaqapanma cərəyanlarının ölçülməsi, deşilmə qoruyucularının vəziyyətinin yoxlanılması;
ç) torpaqlama qurğusu rayonunda torpağın xüsusi müqavimətinin ölçülməsi.
Ölçmələr torpağın daha çox quruma vaxtlarında aparılmalıdır.
Ölçmələrin nəticələri protokollarla rəsmiləşdirilir.
1.2.7.14. Torpaqlama qurğularının parametrlərinin – torpaqlama qurğusunun müqavimətinin, toxunma gərginliyinin,
torpaqlayıcılar və torpaqlanan elementlər arasında dövrələrin mövcudluğu, həmçinin torpaqlama qurğularının yenidən
qurulması və təmirindən sonra, HX izolyatorlarının sıradan çıxmasının və yaxud elektrik qövsü ilə örtüldüyünün aşkar
olunduğu zaman həyata keçirilir.
Lazım olduqda, torpaqlama qurğularının parametrlərinin normativ parametrlərə çatdırılması üçün tədbirlər
görülməlidir.
1.2.7.15. İstismarda olan hər bir torpaqlama qurğusuna pasport açılmalı və tərkibində aşağıdakı məlumatlar olmalıdır:
a) əsaslı tikililərə əlavə edilməklə qurğunun icra sxemi;
b) yeraltı və yerüstü kommunikasiya xətləri və digər torpaqlama qurğuları ilə əlaqələrin göstərilməsi;
c) istismara buraxılma tarixi;
ç) torpaqlalayıcıların əsas parametrləri (material, profil, xətti ölçülər);
d) torpaqlama qurğusunun cərəyan axınına müqavimət dərəcəsi;
e) torpağın maksimum müqaviməti;
ə) toxunma gərginliyi üzrə məlumatlar (lazım olduğu təqdirdə);
f) süni torpaqlayıcıların korroziya dərəcəsi barədə məlumatlar;
g) torpaqlama qurğusu və torpaqlanış (sıfırlanmış) avadanlıq arasında dövrələrin mövcudluğu haqqında məlumatlar;
h) keçirilmiş baxışlar və aşkar edilmiş qüsurlar barədə informasiya;
i) iradlar və nasazlıqların aradan qaldırılmasına dair informasiya.
Pasporta vizual yoxlamaların nəticələri, torpaq açılması ilə əlaqədar yoxlamalar, torpaqlama qurğusunun
parametrlərinin ölçülməsi üzrə protokol, təmirin və qurğunun konstruksiyasına edilmiş dəyişikliklərin xüsusiyyətləri barədə
məlumatlar əlavə edilməlidir.
1.2.7.16. Elektrik qurğularında torpaqlayıcıların ərimə cərəyanlarının və ya avtomatik dövrəkəsmə açarlarının
qısaqapanma cərəyanına qoyuluşlarının yoxlanması üçün mühafizənin işləməsinin yoxlanması aparılmalıdır.
1.2.7.17. 1000 V-dək elektrik qurğularında torpaqdan faza və sıfır ötürücü qismində istifadə edilməsinə yol verilmir.
1.2.7.18. Elektrik qurğularında mühafizə açılması avadanlıqlarının (bundan sonra - MAQ) istifadəsi zamanı onun
istehsalçının istismar sənədlərinin tövsiyələri və elektrik avadanlığının sınaq normalarına (müvafiq qurumların qəbul etdiyi
normativ sənədlərin tələblərinə) müvafiq olaraq yoxlanması aparılmalıdır.
1.2.8. İfrat gərginlikdən mühafizə
1.2.8.1. İstehlakçılarda elektrik qurğularının müvafiq qurumların qəbul etdiyi normativ sənədlərinin tələblərinə uyğun
ildırımdan və daxili ifrat gərginlikdən mühafizəsi olmalıdır.
Elektrik veriliş xətləri, APQ, QPQ, paylayııcı qurğular və yarımstansiyalar birbaşa ildırım vurmalarından və elektrik
veriliş xətlərindən gələn ildırım ifrat gərginliklərdən mühafizə olunurlar. QPQ binalarının və qapalı yarımstansiyaların,
həmçinin yarımstansiya ərazisində yerləşən bina və qurğuların (yağ təsərrüfatı, elektroliz otağı, maye yanacaq və ya qazlarla
dolu rezervuarlar və s.) mühafizəsi müəyyən olunmuş tələblərə uyğun olaraq yerinə yetirilir.
1.2.8.2. İldırımdan mühafizə qurğuları quraşdırıldıqdan sonra qəbul olunarkən istehlakçıya aşağıdakı texniki sənədlər
təqdim olunmalıdır:
a) müvafiq orqanlar tərəfindən təsdiq olunmuş, enerji təchizatı müəssisəsi və yanğından mühafizə inspeksiyası ilə
razılaşdırılmış ildırımdan mühafizənin texniki layihəsi;
b) ventilli elektrik boşaldıcıları və qeyri-xətti gərginlik məhdudlaşdırıcılarının quraşdırmadan əvvəl və sonra aparılmış
sınaq aktları;
c) boru şəkilli elektrik boşaldıcılarının quraşdırılmasına dair aktlar;
ç) elektrik boşaldıcılarının və ildırım sipərlərinin torpaqlanma müqavimətini ölçmə protokolları;
d) torpaqlayıcı ilə ildırım qəbuledici arasında dövrənin olub-olmamasının yoxlama protokolları.
1.2.8.3. İstehlakçılar aşağıdakı sistemləşdirilmiş verilənləri qoruyub saxlamalıdır:
a) ventilli və boru şəkilli elektrik boşaldıcıları və mühafizə aralıqlarının torpaqlaması (boşaldıcıların növü, mühafizə
avadanlıqlarına kimi olan məsafə), həmçinin boru şəkilli elektrik boşaldıcılarından xətti ayırıcılara və ventilli boşaldıcılara
kimi olan məsafə haqqında;
b) ventilli və boru şəkilli elektrik boşaldıcılarının torpaqlaması və mühafizə aralıqları barədə (elektrik boşaldıcılarının
tipləri, müdafiə olunan avadanlığa qədər olan məsafə), həmçinin borulu elektrik boşaldıcılarından xətti ayırıcılara və ventilli
elektrik boşaldıcılara qədər məsafə haqqında;
c) ildırımdan mühafizə vasitələrinin quraşdırıldığı dayaqların torpaqlama müqaviməti haqqında, troslar da daxil
olmaqla;
ç) elektrik ötürmə xətlərinin yarımstansiyalara yaxınlaşma yerlərində qruntun müqaviməti haqqında;
d) elektrik veriliş xətlərinin digər elektrik veriliş xətləri ilə kəsişməsi, rabitə və avtomatik bloklama, HX-dən
budaqlanmalar, xətti kabel calaqları və zəif izolyasiyasiyalı digər yerlər haqqında.
Hər bir APQ üçün ildırım sipərlərinin mühafizə zonalarının, projektor dirəklərinin, zonalarına açıq cərəyandaşıyan
hissələrin düşdüyü metal və dəmir-beton konstruksiyaların ümumi şəkili tərtib olunmalıdır.
1.2.8.4. 1000 V-dək gərginlikli HX-nin (işıqlandırma, telefon və s.) naqillərin APQ konstruksiyalarında, ayrıca dayanmış
oxlu ildırım sipərlərində, projektor dirəklərində, tüstü borularından və soyuducu qurğulardan asılmasına, həmçinin həmin
xətlərin partlayışdan təhlükəli binalara yaxın çəkilməsinə yol verilmir.

1.2.8.5. Hər il ildırım mövsümündən əvvəl paylayıcı qurğuların və elektrik veriliş xətlərinin həddən artıq gərginliklərdən
mühafizəsinin vəziyyəti yoxlanılmalı və ildırımdan və daxili ifrat gərginliklərdən mühafizəyə hazırlıq təmin olunmalıdır.
İstehlakçılar HX-nin, PQ və TY avadanlığının ildırım nəticəsində açılması və zədələnməsi hallarının qeydiyyatı
aparmalıdır. Əldə olunan məlumatlar əsasında ildırımdan mühafizənin etibarlılığı qiymətləndirilməli və zərurət yarandıqda
onun etibarlılığının artırılması üçün tədbirlər işlənib hazırlanmalıdır.
PQ-da standartlara cavab verməyən aparatlar və ya avadanlıq quraşdırıldığı halda müvafiq ildırımdan mühafizə
tədbirləri işlənib hazırlanmalıdır.
1.2.8.6. İstənilən gərginlikli ventilli boşaldıcıları və ifrat gərginlik məhdudlaşdırıcıları daima qoşulmuş vəziyyətdə
olmalıdır.
APQ-da qış dövrü (və ya onun ayrı-ayrı ayları) ərzində yalnız tufanlı külək, sırsıra (buz bağlama), kəskin temperatur
dəyişməsi və intensiv çirklənmənin xas olduğu rayonlarda ildırım ifrat gərginlikdən mühafizə üçün nəzərdə tutulmuş ventilli
elektrik boşaldıcılarının açılmasına icazə verilir.
1.2.8.7. Ventilli və boru şəkilli elektrik boşaldıcılarının, həmçinin ifrat gərginlik məhdudlaşdırıcılarının profilaktik
sınaqları elektrik avadanlığının sınaq normalarına (müvafiq qurumların qəbul etdiyi normativ sənədlərin tələblərinə) uyğun
olaraq yerinə yetirilməlidir.
1.2.8.8. Yarımstansiyalarda ifrat gərginlikdən mühafizə vasitələrinə baxışın keçirilməsi
a) daimi növbətçi heyəti olan qurğularda – növbəti yoxlamalar zamanı, həmçinin çıxan HX-də rele mühafizəsinin işə
düşməsinə səbəb olan hər ildırımdan sonra;
b) daimi növbətçi heyəti olmayan qurğularda – bütün avadanlığa keçirilən baxış zamanı.
1.2.8.9. 1000 V-dək gərginlikli HX-də ildırım mövsümündən öncə istehlakçının elektrik təsərrüfatına görə cavabdeh olan
şəxsin seçiminə görə dəmir-beton dayaqlar üzərində quraşdırılmış qarmaqların və oxlu izolyatorların torpaqlayıcıların
sazlığı, eləcə də həmin dayaqların armaturları yoxlanmalıdır. Sıfır naqili olduqda həmin elementlərin sıfırlanması da
yoxlanılır.
Taxta dayaqlar üzərində qurulmuş HX-də ildırım ifrat gərginliyindən mühafizəsi olan dayaqlar üzərində quraşdırılmış
qarmaqların və oxlu izolyatorların torpaqlaması və sıfırlanması, həmçinin sıfır naqilinin təkrar torpaqlaması icra olunduğu
yerdə, torpaqlama və sıfırlama yoxlanılır.
1.2.8.10. Neytralı izolə olunmuş və ya tutum cərəyanları kompensasiya olunmuş şəbəkələrdə qüsurlar aradan
qaldırılana kimi hava və kabel elektrik xətlərinin torpağa qapanma ilə işləməsinə icazə verilir.
Bu zaman insanların və heyvanların cərəyan vurma təhlükəsinin yarandığı yaşayış məntəqəsindən keçən HX-nin
zədələnmiş yerinin axtarılıb tapılmasına dərhal başlanmalı və zədələnmə qısa müddətdə aradan qaldırılmalıdır.
Həmin anda şəbəkədə torpağa qapanma olduğu halda qövs söndürücü reaktorların açılmasına icazə verilmir. İnsanların
elektrik təhlükəsizliyi şərtlərinə dair yüksək tələblər olan elektrik şəbəkələrində (dağ-mədən sənayesi, torf emalı və s.
təşkilatları) birfazalı torpağa qapanma ilə işləməyə icazə verilmir. Həmin şəbəkələrdə yarımstansiyadan çıxan bütün xətlər
torpağa qapanmadan mühafizə ilə təmin olunmalıdır.
1.2.8.11. Generator gərginliyi şəbəkələrində, həmçinin yüksək gərginlikli elektrik mühərriklərinin qoşulduğu
şəbəkələrdə statorun dolağında birfazalı qapanma baş verdikdə torpağa qapanma cərəyanı 5 A-dən artıq olarsa maşın
avtomatik şəbəkədən ayrılmalıdır. Qapanma cərəyanı 5 A-dən artıq olmadığı halda ən çox 2 saat işləməyə yol verilir. Həmin
müddət başa çatandan sonra maşın açılmalıdır. Torpağa qapanma yerinin statorun dolağında olmadığı müəyyən olunarsa
istehlakçının texniki rəhbərinin mülahizəsinə görə şəbəkədə torpağa qapanma ilə fırlanan maşının 6 saata qədər işləməsinə
yol verilir.
1.2.8.12. Qövssöndürən reaktorlarla tutum cərəyanının torpağa qapanmasının kompensasiyası, tutum cərəyanlarının
qiymətləri aşağıda göstərilənlərdən böyük olduqda tətbiq olunur:
Şəbəkənin nominal gərginliyi, kV

6

10

15-20

35 və daha yüksək

Torpağa qapanmanın tutum cərəyanı, А

30

20

15

10

Dəmir-beton və metal dirəklər üzərində qurulmuş HX-li 6 – 35 kV gərginlikli şəbəkələrdə qövs söndürücü aparatlar 10
A-dən artıq torpağa qapanma tutum cərəyanı olduqda tətbiq olunur.
Yuxarıda verilmiş göstəricilərdən artıq göstəricilərə malik tutum cərəyanın kompensasiyası olmadan 6 – 35 kV gərginlikli
şəbəkələrin işləməsinə yol verilmir.
Torpağa qapanma tutum cərəyanın kompensasiyası üçün şəbəkələrdə avtomatik və ya əl ilə cərəyan tənzimləməsi olan
torpaqlanmış qövs söndürücü reaktorlar istifadə olunmalıdır.
Tutum cərəyanları, qövs söndürücü reaktorların cərəyanları, torpağa qapanma cərəyanları və neytralın sürüşmə
gərginliyinin ölçülməsi qövs söndürücü reaktorlar işə salınarkən və şəbəkənin iş rejiminin əhəmiyyətli dəyişmələri zamanı,
lakin 6 ildə 1 dəfədən az olmamaqla yoxlanmalıdır.
1.2.8.13. Qövs söndürücü reaktorların gücü şəbəkənin tutum cərəyanına görə onun perspektiv inkişafını nəzərə almaqla
seçilməlidir.
Torpaqlama qövs söndürücü reaktorlar kompensasiya olunan şəbəkə ilə ən azı iki elektrik veriliş xətti ilə birləşən
yarımstansiyalarda quraşdırılmalıdır. Dalan yarımstansiyalarında reaktorların quraşdırılmasına yol verilmir.
Qövs söndürücü reaktorlar transformatorların neytrallarına ayırıcılar vasitəsilə qoşulmalıdır.
Qövs söndürücü reaktorların qoşulması üçün bir qayda olaraq “ulduz-üçbucaq” dolaq birləşməsi sxeminə malik olan
transformatorlar istifadə olunmalıdır.
Qövs söndürücü reaktorların əriyən qoruyucularla mühafizə olunmuş transformatorlara qoşulmasına yol verilmir.
Qövs söndürücü reaktorun torpaqlama üçün nəzərdə tutulmuş girişi cərəyan transformatoru üzərindən ümumi
torpaqlama qurğusu ilə birləşməlidir.
Tam kompensasiya edilməmiş ayarların tətbiqi növbəti şərtlərdə müvəqqəti olaraq icazə verilir, faza şəbəkələrinin qəza
nəticəsində yaranan tutumunun simmetrik olmaması (məsələn, xəttin sınmasında), 70% faza gərginliyini keçməyən neytralın
yerdəyişmə gərginliyinin yaranmasına şərait yaradır.
1.2.8.14. Qövs söndürücü reaktorların rezonanslı sazlanması olmalıdır.

Təkrar kompensasiya ilə sazlanmaya o halda icazə verilir ki, bu zaman yerə qapanma cərəyanının reaktiv tərkib hissəsi 5
A-dən çox, pozulmanın dərəcəsi isə 5%-dən artıq olmasın. 6 – 20 kV gərginlikli şəbəkələrdə quraşdırlmış qövs söndürücü
reaktorların qonşu budaqlarının cərəyanları arasında böyük fərq olarsa, yerə qapanma cərəyanının 10 A-dən çox olmayan
reaktiv tərkib hissəsi ilə qurulmasına yol verilir. 35 kV gərginlikli şəbəkələrdə tutum cərəyanı 15 A-dan aşağı olduqda ən çox
10% pozulma dərəcəsinə yol verilir. Sona kimi kompensasiya olunmayan sazlanmanın tətbiq olunmasına müvəqqəti yol
verilir, bir şərtlə ki, qəza qeyri-simmetriyasından yaranan şəbəkə fazalarının tutumları (məsələn, naqil qırıldıqda) faza
gərginliyinin 70%-dən çox olmayan neytralın sürüşmə gərginliyinin yaranması ilə nəticələnsin.
1.2.8.15. Tutum cərəyanın kompensasiyası ilə işləyən şəbəkələrdə qeyri-simmetriyanın gərginliyi faza gərginliyinin
0,75%-dən çox olmamalıdır.
Yerə qapanma şəbəkəsində neytralın sürüşmə gərginliyi yaranmadığı halda ən çox 15% faza gərginliyi uzun müddətə və
30% -dən yuxarı olmadıqda isə -1 saat ərzində yol verilir.
Qeyri-simmetriyanın və neytralın sürüşməsi gərginliyinin qeyd olunan göstəricilərə kimi azalması şəbəkənin faza
tutumlarının bərabərləşdirilməsi (faza naqillərinin qarşılıqlı yerləşməsinin dəyişməsi, xətlərin fazaları arasında yüksək tezlikli
rabitə kondensatorlarının paylanması) yolu ilə həyata keçirilməlidir.
Fırlanan maşınların yüksək tezlikli rabitə kondensatorlarının və ildırımdan mühafizə kondensatorlarının şəbəkəyə
qoşulması zamanı faza həcmlərinin yerə nisbətən qeyri-simmetriyasının buraxıla bilənliyi yoxlanılmalıdır.
Neytralın qeyd olunan göstəricilərdən artıq sürüşmə gərginliyinə səbəb ola biləcək hava və kabel elektrik veriliş
xətlərinin fazalar üzrə qoşulması və açılmasına icazə verilmir.
1.2.8.16. 6-10 kV gərginlikli şəbəkələrdə bir qayda olaraq avtomatik sazlanan kompensasiya cərəyanlı səlis tənzimlənən
qövs söndürücü reaktorlar tətbiq olunmalıdır.
Cərəyanı əl ilə tənzimlənən qövs söndürücü reaktorlar tətbiq olunduqda sazlanmanın göstəriciləri kompensasiyanın
pozulmasının ölçüsü üzrə müəyyən olunmalıdır. Bu cür qurğu olmadığı halda sazlanmanın göstəriciləri neytralın sürüşmə
gərginliyi nəzərə alınmaqla yerə qapanma cərəyanlarının, tutum cərəyanlarının, kompensasiya cərəyanının ölçmələrinin
nəticələrinə əsasən seçilməlidir.
1.2.8.17. Vakuumlu söndürücüləri olan qurğularda bir qayda olaraq kommutasiya ifrat gərginlikdən mühafizə üzrə
tədbirlər nəzərdə tutulmalıdır. İfrat gərginlikdən mühafizədən imtina olunması əsaslandırılmalıdır.
1.2.8.18. Tutum cərəyanın kompensasiyası ilə işləyən şəbəkədən qidalanan istehlakçı qövs söndürücü reaktorların
yenidən qurulması üçün özünün şəbəkə sxemində baş verən dəyişikliklər barədə enerji sisteminin əməliyyat heyətinə
vaxtında xəbər verməlidir.
1.2.8.19. 110-220 kV gərginlikli yarımstansiyalarda neytralın müstəqil yerdəyişməsi və ya təhlükəli ferrorezonans
nəticəsində ifrat gərginlik yaranmasının qarşısını almaq üçün əməliyyat hərəkətlər НКФ-110 və НКФ-220 gərginlikli
transformatorlarla şinlərin yüklənməmiş sisteminə daxil olan transformatorun neytralının torpaqlanmasından
başlanmalıdır.
НКФ-110 və НКФ-220 növ transformatorlarla şinlərin yüklənməmiş sistem şəbəkəsindən ayırmazdan əvvəl
qidalandırıcı transformatorun neytralı yerə birləşdirilməlidir.
Elektromaqnit gərginlik transformatorlu və kontaktları kondensatorlarla şuntlanmış 150-220 kV gərginlikli paylayıcı
qurğular şin sistemləri açıldıqda ferrorezonans ifrat gərginlik baş verməsinin mümkünlüyü ilə bağlı yoxlanmalıdır. Zərurət
yarandıqda əməliyyat və avtomatik açılma zaman ferrorezonans qarşısını almaq üçün tədbirlər görülməlidir.
Şəbəkələrdə və 6-35 kV gərginlikli birləşmələrdə zərurət yarandıqda ferrorezonans, o cümlədən neytralın özbaşına
sürüşməsinin qarşısını almaq üçün tədbirlər görülməlidir.
1.2.8.20. Transformatorların və avtotransformatorların aşağı (orta) gərginlikli istifadə olunmayan dolaqları ulduz və ya
üçbucaq şəklində birləşdirilməli və ifrat gərginlikdən mühafizə olunmalıdır.
Aşağı gərginlik dolağında daimi olaraq ən azı 30 m uzunluqda elektrik veriliş kabel xətti qoşulmuş vəziyyətdə olduğu
halda mühafizə tələb olunmur.
Qalan hallarda aşağı və orta gərginlikli istifadə olunmayan dolaqların mühafizəsi bir fazanın və ya neytralın yerə
birləşməsi ilə yaxud hər bir fazanın çıxışına qoşulmuş ventilli elektrik boşaldıcıları və ifrat gərginlik məhdudlayıcıları ilə
yerinə yetirilməlidir.
1.2.8.21. 110 kV gərginlikli şəbəkələrdə transformatorların 110 kV gərginlikli dolaqlarının neytralının yerdən ayırması,
həmçinin rele mühafizəsinin və avtomatikanın təsirinin məntiqi elə yerinə yetirilməlidir ki, müxtəlif əməliyyat və avtomatik
açılma zamanı neytralı torpaqlanmış transformatoru olmayan şəbəkə sahələri açılmasın.
İzolyasiya səviyyəsi xətti girişlərdən aşağı olan transformator neytralının ifrat gərginlikdən mühafizəsi ventilli elektrik
boşaldıcıları və ya ifrat gərginlik məhdudlaşdırıcıları ilə yerinə yetirilməlidir.
1.2.8.22. Əməliyyat və qəza rejimləri zamanı sənaye tezlikli gərginliyin yol verilən artımı.
Avadanlıq
Güc transformatorları və avtotransformatorlar

Təsir müddəti uzun olduqda yol
verilən gərginlik artımı, s
1,10

1,25

1,90

2,00

1,10

1,25

1,50

1,58

Şuntlayıcı reaktorlar və elektromaqnit gərginlik
transformatorları

1,15

1,35

2,00

2,10

1,15

1,35

1,50

1,58

Kommutasiya aparatları, cərəyan
transformatorları, rabitə kondensatorları və şin
dirəkləri

1,15

1,60

2,20

2,40

1,15

1,60

1,70

1,80

Bütün növ ventilli elektrik boşaldıcıları

1,15

1,35

1,38

–

Qeyri-xətti ifrat gərginlik məhdudlaşdırıcıları

1,39

1,50

1,65

–

1.2.8.23. 110 kV gərginlikli şəbəkələrdə əməliyyat çevirmələrdə və qəza rejimlərində avadanlığın sənaye tezliyinin (50 Hs)
gərginlik artımı bu Qaydanın 1.2.8.22-ci bəndində verilən göstəricilər həddində olmalıdır. Qeyd olunan göstəricilər həmçinin,
50 Hs sinusoidinin üzərinə başqa tezliyin tərkib hissəsinin qoyulması ilə əmələ gələn gərginlik amplitudasına şamil olunur.
1.2.9. Kondensator qurğuları
1.2.9.1. Qaydanın bu yarımbəndi reaktiv gücün kompensasiyası və gərginliyin tənzimlənməsi üçün nəzərdə tutulmuş və
elektrik şəbəkəsinin induktiv elementlərinə paralel birləşdirilən 0,22 kV-dan 10 kV-dək gərginlikli və 50 Hs tezlikli
kondensator qurğularına şamil olunur.
1.2.9.2. Kondensator qurğusu onun uzun müddətli və etibarlı işini təmin edəcək texniki vəziyyətdə olmalıdır.
1.2.9.3. Kondensator qurğusunun idarə olunması, kondensatorların batareyalarının iş rejiminin tənzimlənməsi bir
qayda olaraq avtomatik olmalıdır.
Elektrik enerjisinin fərdi qəbuledicisi ilə ümumi kommutasiya aparatına malik olan kondensator qurğusunun idarə
olunması elektrik enerjisi qəbuledicisinin qoşulması və ya açılması ilə, eyni vaxtda əl ilə yerinə yetirilə bilər.
1.2.9.4. Kondensator qurğusunun iş rejimlərinin işlənib hazırlanması reaktiv enerjinin və gücün iqtisadi qiymətinin
razılaşdırılmış kəmiyyətindən irəli gələrək yerinə yetirilməlidir. Kondensator qurğusunun iş rejimləri istehlakçının texniki
rəhbəri tərəfindən təsdiq olunmalıdır.
1.2.9.5. Elektrik şəbəkəsində gərginliyin artması nəticəsində yaranmış nominal qiymətin 110% bərabər olan gərginlik
zamanı kondensator qurğusunun iş rejiminin sutka ərzində müddəti ən çox 12 saat olmalıdır. Gərginliyin nominal qiymətin
110%-dən çox artdıqda kondensator qurğusu dərhal açılmalıdır.
İstənilən tək kondensatorun (ardıcıl sıra kondensatorlarında) gərginliyi onun nominal qiymətinin 110%-dən artıq
olduqda kondensator qurğusunun işləməsinə icazə verilmir.
1.2.9.6. Fazaların cərəyanları 10%-dən çox fərqlənirsə kondensator qurğusunun işləməsinə icazə verilmir.
1.2.9.7. Kondensatorların quraşdırıldığı yerdə ətraf mühitin havasının temperaturunu ölçmək üçün cihaz nəzərdə
tutulmalıdır. Bu zaman kondensator qurğusu açılmadan və çəpərləmələr götürülmədən onun göstəricilərini müşahidə
etmək imkanı təmin olunmalıdır.
1.2.9.8. Kondensatorlarda temperatur onların lövhələri üzərində və ya istehsalçının istismar sənədlərində göstərilən yol
verilən ən aşağı temperaturdan az olduqda kondensator qurğusunun işə salınmasına icazə verilmir.
Yalnız ətraf mühitin havasının temperaturu pasportda göstərilən temperatur göstəricisinə kimi artırıldıqdan sonra
kondensator qurğusunun işə salınmasına icazə verilir.
1.2.9.9. Kondensatorların quraşdırıldığı yerdə ətraf mühitin havasının temperaturu onların lövhələri üzərində və ya
istehsalçının istismar sənədlərində göstərilən maksimal qiymətdən yuxarı olmamalıdır. Bu temperatur artdıqda
havalandırma gücləndirilməlidir. 1 saat ərzində temperatur aşağı düşmədiyi halda kondensator qurğusu açılmalıdır.
1.2.9.10. Kondensator batareyalarının gövdələri üzərində onların sıra nömrələri olmalıdır.
1.2.9.11. Kondensator batareyasına birbaşa (kommutasiya aparatları və qoruyucular üzərindən olmamaqla) birləşən
elektrik boşaldıcı qurğu olduğu halda kondensator qurğusu açıldıqdan sonra onun qoşulmasına ən az 1 dəqiqə sonra yol
verilir. Boşaldıcı qurğu qismində yalnız kondensatorlara quraşdırılmış rezistorlar istifadə olunursa, kondensator qurğusunun
təkrar qoşulmasına: 660 V və daha az gərginlikli kondensatorlar üçün ən azı 1 dəqiqə sonra, 660 V və daha artıq gərginlikli
kondensatorlar üçün isə ən azı 5 dəqiqə sonra icazə verilir.
1.2.9.12. Mühafizə qurğularının təsiri nəticəsində açılmış kondensator qurğusunun qoşulmasına yalnız açılmanın
səbəbini müəyyən edib aradan qaldırandan sonra yol verilir.
1.2.9.13. Kondensator qurğusu aşağıdakılarla təmin olunmalıdır:
a) əriyən taxmaların müvafiq nominal cərəyanları üçün rezerv qoruyucu ehtiyatı;
b) kondensator batareyasının otağında saxlanılan kondensatorların nəzarət boşaldılması üçün, xüsusi ştanqa;
c) yanğın əleyhinə vasitələr (odsöndürənlər, qum və çalovun olduğu yeşik).
Kameraların xarici və daxili qapılarında, kondensator batareyaları şkaflarının qapıları üzərində onların dispetçer
adlarını bildirən yazılar qeyd edilməlidir. Kamera qapılarının, eləcə də istehsal sahələrində quraşdırılmış kondensator
batareyaları şkaflarının qapılarının çöl tərəfində təhlükəsizlik nişanları bərkidilməli və ya yuyulmayan boya ilə yazılmalıdır.
Qapılar daima qıfılla bağlanmış olmalıdır.
1.2.9.14. Qoruyucuları əvəz edərkən kondensator qurğusu şəbəkədən açılmalı və qoruyucularla kondensator batareyası
arasındakı elektrik dövrəsi qırılmalıdır (kommutasiya aparatını açmaq yolu ilə). Bu cür qırılma üçün şərait yoxdursa,
qoruyucuların əvəz olunması bütün kondensator batareyalarının xüsusi ştanqa ilə nəzarət boşaldılmasından sonra yerinə
yetirilir.
İstehsalçıların digər göstərişləri olmadığı halda kondensatorların nəzarət boşaldılmasının qurğu söndürüləndən ən azı 3
dəqiqə sonra həyata keçirilməsinə icazə verilir.
1.2.9.15. Hopdurucu dielektrik qismində trixlordifenil istifadə olunan kondensatorların texniki xidməti zamanı onun
ətraf mühitə düşməsinin qarşısını almaq üçün tədbirlər görülməlidir. Sıradan çıxmış trixlordifenil hopduruculu
kondensatorlar onların utilizasiyası üçün şərait olmadıqda xüsusi ayrılmış yerlərdə məhv olunmalıdır.
1.2.9.16. Kondensator qurğusunun baxışı (söndürülməmiş halda) yerli istismar təlimatında müəyyən olunmuş müddət
ərzində, lakin daimi heyət növbəsi olan obyektlərdə sutkada 1 dəfədən az olmayaraq, daimi növbə heyəti olmayan
obyektlərdə isə ayda 1 dəfədən az olmayaraq yerinə yetirilməlidir.
Kondensator qurğusunun növbədənkənar baxışı gərginliyin və ya ətraf mühit havasının temperaturunun yol verilən ən
yüksək göstəricilərə kimi artdığı, qoruyucu vasitələrin, qurğunun normal işləməsi üçün təhlükə yaradan xarici amillərin təsiri
olduğu halda, həmçinin onu qoşmazdan əvvəl həyata keçirilir.
1.2.9.17. Kondensator qurğusunun baxışı zamanı aşağıdakılar yoxlanmalıdır:
a) hasarlamaların və kilidlərin sazlığı, kənar əşyaların olmaması;
b) gərginliyin, cərəyanın, ətraf mühitin temperaturunun göstəricisi, ayrı-ayrı fazaların bərabər yüklənməsi;
c) aparatların, avadanlığın, kontaktlı birləşmələrin texniki vəziyyəti, izolyasiyanın tamlığı və çirklənmə dərəcəsi;
ç) hopdurucu mayenin damcılı axıtmasının və kondensator gövdələrinin divarlarının yolverilməz şişməsinin olmaması;
d) yanğından mühafizənin və ilkin yanğın söndürmə vasitələrinin texniki vasitələrinin olması və vəziyyəti.

Baxışın nəticələrinə əsasən əməliyyat jurnalında müvafiq qeyd aparılmalıdır.
1.2.9.18. Əsaslı və cari təmirlərin dövriliyi, elektrik avadanlığının və kondensatorlu qurğuların yoxlama və sınaq həcmi,
elektrik avadanlığının sınaq normalarının və həcminin tələblərinə uyğun olmalıdır (müvafiq qurumların qəbul etdiyi
normativ sənədlərin tələblərinə uyğun).
1.2.10. Akkumulyator qurğuları
1.2.10.1. Qaydanın bu yarımbəndi istehlakçıda quraşdırılan turşu və qələvi akkumulyator batareyalarının stasionar
qurğularına şamil olunur.
Akkumulyator batareyaları müvafiq qurumların qəbul etdiyi normativ sənədlərinin, bu Qaydanın və istehsalçıların
istismar sənədlərinin tələblərinə uyğun olaraq qurulmalı və qulluq olunmalıdır.
Akkumulyatorların quraşdırılması, batareyaların montajı və onların işlək vəziyyətə gətirilməsi ixtisaslaşmış təşkilatlar
tərəfindən akkumulyator qurğularının texniki şərtlərinə və istehsalçıların istismar sənədlərinə uyğun olaraq həyata
keçirilməlidir.
1.2.10.2. Akkumulyator batareyaları istismar olunarkən normal və qəza rejimlərində sabit cərəyan şinlərində lazımi
gərginlik səviyyəsi təmin olunmalıdır.
Batareyanın etibarlı işinin təmin olunması üçün istehsalçının təlimatlarının tələblərinə riayət olunmalıdır.
1.2.10.3. Turşu və qələvi akkumulyator batareyalarının bir otaqda quraşdırılmasına yol verilmir.
1.2.10.4. Akkumulyator otağının divarları və tavanı, qapıları və pəncərə çərçivələri, metal konstruksiyaları, stellajları və
digər hissələri turşuyadavamlı (qələviyə davamlı) boya ilə boyanmalıdır. Havalandırma qutuları və sorucu dolablar həm
xaricdən, həm də daxildən boyanmalıdır.
Pəncərələr üçün mat və ya ağ yapışqanlı boya ilə örtülmüş şüşələr istifadə olunmalıdır.
1.2.10.5. Akkumulyator batareyaları otaqlarının işıqlandırılması üçün partlayışdan mühafizə olunmuş armatura
içərisində közərmə lampaları istifadə olunmalıdır. Bir işıqlandırıcı qəza işıqlandırması şəbəkəsinə birləşdirilməlidir.
Elektrik açarları, ştepsel rozetkaları, qoruyucular və avtomatlar akkumulyator otağından kənarda yerləşməlidir.
İşıqlandırma üçün elektrik xəttinin çəkilməsi turşuyadavamlı (qələviyə davamlı) örtüyü olan naqillərlə yerinə yetirilməlidir.
1.2.10.6. Açıq yerinə yetirilmiş turşu akkumulyatorunun elektrolitinin buxarlanmasını azaltmaq üçün lövhələrin
çıxıntılarına (qabarmalarına) söykənən örtüklü şüşələr və ya şəffaf turşuyadavamlı plastmas istifadə olunmalıdır. Bu
şüşələrin ölçüsü çənin daxili ölçüsündən kiçik olmalıdır. Çəninin ölçüsü 400 x 200 mm böyük olan akkumulyatorlar üçün iki
və daha artıq hissəli örtük şüşələrinin istifadə olunmasına yol verilir.
1.2.10.7. Turşu elektrolitinin hazırlanması üçün keyfiyyəti zavod sertifikatı və ya dövlət standartlarının tələblərinə uyğun
şəkildə aparılmış kimyəvi təhlilin protokolu əsasında təsdiq olunmuş sulfat turşusu ilə distillə olunmuş su istifadə
olunmalıdır.
Turşu elektrolitinin hazırlanması, elektrolitin və turşunun saxlanması və nəql olunması, akkumulyator batareyasının
işlək vəziyyətə gətirilməsi istehsalçının istismar sənədlərinin və stasionar qurğuşun-turşu akkumulyator batareyalarının
istismarı üzrə təlimatın göstərişlərinə uyğun olaraq yerinə yetirilməlidir.
1.2.10.8. Turşu akkumulyator batareyalarında elektrolitin səviyyəsi aşağıdakı kimi olmalıdır:
a) CK növlü səthi-qutulu lövhəli stasionar akkumulyatorlar üçün elektrodların yuxarı kənarından 10 – 15 mm hündür;
b) CH növlü boyanmış lövhəli stasionar akkumulyatorlar üçün qoruyucu lövhəcik üzərində 20 – 40 mm həddində.
20°C temperatura gətirilmiş turşu elektrolitinin sıxlığı aşağıdakı kimi olmalıdır:
a) CK növlü akkumulyatorlar üçün - 1,205 ± 0,005 q/sm 3;
b) CH növlü akkumulyatorlar üçün - 1,240 ± 0,005 q/sm 3.
1.2.10.9. Qələvi akkumulyatorları batareyaya quraşdırılarkən polad nikelli elementlər arası bəndlərlə ardıcıl dövrədə
birləşdirilməlidir.
Qələvi akkumulyator batareyaları mis keçiricidən olan bəndlərlə ardıcıl dövrədə birləşdirilməlidir.
Natrium-litium və kalium-litium yüklənmiş akkumulyatorlarda elektrolitin səviyyəsi lövhələrin üst kənarından 5 – 10
mm hündür olmalıdır.
1.2.10.10. Qələvi elektrolitin hazırlanması üçün mövcud dövlət standartlarına cavab verən kalium hidroksid və ya
natrium hidroksid, litium hidroksid, distillə olunmuş su istifadə olunmalıdır.
Qələvi elektrolitin hazırlanması və akkumulyator batareyasının işlək vəziyyətə gətirilməsi zamanı istehsalçıların istismar
sənədlərinin göstərişləri yerinə yetirilməlidir.
1.2.10.11. Akkumulyator batareyasının elementləri nömrələnməlidir. İri rəqəmlər çənin şaquli ön tərəfinə
turşuyadavamlı (qələviyə davamlı) boya ilə yazılır. Batareyada birinci nömrə altında müsbət şinin birləşdirildiyi element
işarələnir.
1.2.10.12. Yenidən montaj olunmuş və ya əsaslı təmirdən çıxmış akkumulyator batareyası qəbul olunarkən aşağıdakılar
yoxlanmalıdır:
a) tutum (10 saatlıq boşalma cərəyanı ilə və ya istehsalçıların istismar sənədlərinin göstərişlərinə uyğun olaraq);
b) elektrolitin keyfiyyəti;
c) elektrolitin sıxlığı və batareyanın dolması və boşalmasının sonunda elementlərdəki gərginlik;
ç) batareyanın izolyasiyasının yerə nisbətən müqaviməti;
d) axıcı-sorucu havalandırmanın işlək vəziyyətdə olması.
Batareyalar 100% nominal tutuma çatandan sonra istismara verilməlidir.
1.2.10.13. Daimi yükləmə rejimində işləyən turşu batareyaları bərabərləşdirici dövri yenidən yükləmələr olmadan
istismar olunmalıdır. Bütün akkumulyatorları tamamilə yüklü vəziyyətdə saxlamaq üçün və elektrodların sulfatlaşmasının
qarşısını almaq üçün batareyanın vəziyyətindən asılı olaraq, lakin ildə 1 dəfədən az olmayaraq, bütün elementlərdə
elektrolitin sıxlığı 1.2.10.8 b. göstərilmiş müəyyən olunmuş qiymətinə çatana kimi batareyanın bərabərləşdirici yüklənməsi
(tam həcmdə yüklənməsi) yerinə yetirilməlidir.
Bərabərləşdirici yükləmənin müddəti batareyanın texniki vəziyyətindən asılıdır və ən azı 6 saat təşkil etməlidir.
Yarımstansiyalarda batareyanın iş qabiliyyəti təkan cərəyanları zamanı gərginliyin azalması üzrə yoxlanmalıdır.
Bütün batareyaların və ya onun ayrı-ayrı elementlərinin bərabərləşdirici yüklənməsi yalnız zərurət yarandıqca baş

verməlidir.
Batareyanın yüklənməsi və boşalması yalnız həmin batareya üçün maksimaldan çox olmayan cərəyan vasitəsilə yol
verilir. Yükləmənin sonunda elektrolitin temperaturu CK növlü akkumulyatorlar üçün ən çox 40°C, CH növlü
akkumulyatorlar üçün isə ən çox 35°C təşkil etməlidir.
1.2.10.14. Turşu batareyaların nəzarət yüklənmələri zərurət yarandıqca və ya 1 – 2 il ərzində 1 dəfə olmaqla batareyanın
faktiki tutumunun müəyyən olunması üçün stasionar qurğuşun-turşu akkumulyator batareyalarının istismarı üzrə təlimatın
göstərişlərinə uyğun olaraq yerinə yetirilməlidir.
Boşalma cərəyanının qiyməti hər dəfə eyni olmalıdır. Nəzarət boşalmasının nəticələri əvvəlki boşalmaların ölçmələrinin
nəticələri ilə müqayisə olunmalıdır.
Daimi yükləmə rejimində işləyən turşu batareyaları təlim boşalması olmadan istismar olunmalıdır. Ayrı-ayrı
akkumulyatorların (və ya onların bir qrupunun) boşalması onlarda təmir işləri və ya nasazlığın aradan qaldırılması zamanı
yerinə yetrilə bilər.
1.2.10.15. Yükləmə qurğusunun gücü və gərginliyi ondan əvvəl 30 dəqiqəlik boşaldılmaqla ən çoxu 8 saat ərzində
akummulyator batareyasının nominal tutumunun 90% həcmində yüklənməsi üçün kifayət səviyyədə olmalıdır.
Yükləmə qurğusu batareyanın şinlərində gərginliyin ± 2% kənara çıxma ilə sabitləşdirilməsini təmin etməlidir.
Akkumulyator batareyalarının yüklənməsi və əlavə yüklənməsi üçün istifadə olunan bərabərləşdirici qurğular bölüşdürücü
transformator üzərindən dəyişən cərəyan tərəfindən birləşməlidir.
İş zamanı daimi istifadə olunmayan əlavə akkumulyator batareyalarının ayrıca əlavə yüklənmə qurğusu olmalıdır.
Akkumulyator qurğusu yükləmə, əlavə yükləmə qurğularının və akkumulyator batareyasının dövrələrində çevirici açarı
voltmetrlə və ampermetrlə təchiz olunmalıdır.
1.2.10.16. Akkumulyator batareyasının otağında havalandırma sisteminin istismar qaydası konkret şərait nəzərə
alınmaqla yerli təlimatla təyin olunmalıdır.
Akkumulyator batareyasının otağının axıcı-sorucu havalandırması batareya yüklənməyə başlamazdan əvvəl işə
salınmalı və qazlar tam həcmdə təmizlənəndən sonra, lakin yükləmə başa çatandan ən tezi 1.5 saat sonra açılmalıdır.
Akkumulyator batareyaları üçün havalandırma açılmış olduğu halda bir element üçün 2.3 V-dan artıq gərginlikli yükləmənin
yerinə yetirilməsinə yol verməyən bloklama nəzərdə tutulmalıdır.
1.2.10.17. Normal istismar şəraitində əməliyyat sabit cərəyan şinlərində gərginliyi cərəyan qəbuledicilərin nominal
gərginliyindən 5% yüksək saxlamağa yol verilir.
1.2.10.18. Sabit cərəyanın bütün yığmaları və halqalı magistralları iki mənbədən qidalanma ilə təmin olunmalıdır.
1.2.10.19. Akkumulyator batareyasının izolyasiya müqavimətinin ölçülməsi 3 ayda 1 dəfə həyata keçirilir, onun qiyməti
isə batareyanın nominal gərginliyindən asılı olaraq aşağıdakı kimi olmalıdır:
Akkumulyator batareyasının gərginliyi, V

24

48

60

110

220

Izolyasiyanın müqaviməti Riz, kOm, az olmamaqla

15

25

30

50

100

Sabit cərəyan şinləri qütblərdən birinin izolyasiya müqaviməti 24 V-luq şəbəkədə 3 kOm, 48 V-luq şəbəkədə - 5 kOm, 60
V-luq şəbəkədə 6 kOm, 110 V-luq şəbəkədə 10 kOm, 220 V-luq şəbəkədə isə 20 kOm göstəricisinə kimi azaldıqda siqnala
reaksiya verən izolyasiyanın daimi nəzarəti üçün qurğu ilə təchiz olunmalıdır.
İstismar şəraitində sabit əməliyyat cərəyan şəbəkəsinin dövri olaraq izolyasiyaya nəzarət qurğusunun (və ya voltmetrin)
köməyi ilə ölçülən izolyasiya müqaviməti yuxarıda verilmiş minimal rəqəmlərə nisbətən ən azı ikiqatı olmalıdır.
1.2.10.20. Əməliyyat cərəyan şəbəkəsində yerə qapanma (və ya izolyasiya müqavimətinin nəzarət qurğusunun işə
düşmə dərəcəsinə kimi azalması) baş verdikdə bunun dərhal aradan qaldırılması üçün tədbirlər görülməlidir.
Əməliyyat cərəyan şəbəkəsində gərginlik altında işlərin icrasına, həmin şəbəkədə yerə qapanma baş verdiyi halda, yol
verilmir (qapanmanın baş verdiyi yerin axtarışı ilə bağlı işlər istisna olmaqla).
1.2.10.21. Akkumulyator qurğularına qulluqla bağlı vəzifə akkumulyator batareyalarının istismar qaydalarını bilən
mütəxəssisə həvalə olunmalıdır.
Hər bir akkumulyator qurğusu üzərində baxışların nəticələrini və iş həcmini qeyd etmək üçün akkumulyator
batareyasının jurnalı olmalıdır.
1.2.10.22. İşləyən turşu akkumulyator batareyasının elektrolitinin təhlili hər il nəzarət elementlərindən götürülən
nümunələr üzrə aparılmalıdır. Nəzarət elementlərinin miqdarı istehlakçının elektrik təsərrüfatına cavabdeh şəxs tərəfindən
akkumulyator batareyasının vəziyyətindən asılı olaraq, lakin batareyadakı elementlərin miqdarının 10%dən az olmamaqla
müəyyən edilir. Nəzarət elementləri qismində istifadə etmək üçün hər il müxtəlif elementlər təyin olunmalıdır.
Nəzarət boşalması zamanı elektrolit nümunələri boşalmanın sonunda götürülür.
Akkumulyatorların əlavə doldurulması üçün xlor və dəmirin olmaması ilə bağlı yoxlanışdan keçmiş distillə olunmuş su
istifadə olunmalıdır.
1.2.10.23. Batareyada ən çoxu 5% gecikən element ola bilər. Gecikən elementlərin gərginliyi yükləmənin sonunda digər
elementlərin orta gərginliyindən maksimum 1.5% fərqlənməlidir.
1.2.10.24. Akkumulyator batareyalarının baxışı istehlakçının elektrik təsərrüfatına cavabdeh şəxs tərəfindən təsdiq
olunmuş cədvəl üzrə baxışların aşağıdakı dövriliyi nəzərə alınmaqla həyata keçirilməlidir.
a) əməliyyat heyəti tərəfindən – sutka ərzində 1 dəfə;
b) xüsusi olaraq ayrılmış işçi tərəfindən – ayda 2 dəfə;
c) elektrik təsərrüfatına cavabdeh şəxs və ya onun səlahiyyət verdiyi şəxs tərəfindən – ayda 1 dəfə.
1.2.10.25. Cari baxış zamanı aşağıdakılar yoxlanmalıdır:
a) nəzarət elementlərində elektrolitin gərginliyi, sıxlığı və temperaturu (bütün elementlərdə elektrolitin gərginliyi və
sıxlığı, və nəzarət elementlərində elektrolitin temperaturu ən azı ayda 1 dəfə yoxlanmalıdır);
b) əsas və əlavə akkumulyatorların tam yüklənməsinin gərginliyi və cərəyanı;
c) elektrolitin səviyyəsi;
ç) örtük şüşələrinin və ya filtr-tıxacların yerləşməsinin düzgünlüyü;

d) akkumulyatorların tamlığı, otağın təmizliyi;
e) havalandırma və isitmə;
f) akkumulyatorlardan az miqdarda qaz qovuqcuqlarının ayrılması;
g) şəffaf çənli akkumulyatorlarda şlamın səviyyəsi və rəngi.
1.2.10.26. Akkumulyator qurğusuna xidmət edən heyət aşağıdakılarla təmin olunmalıdır:
a) texniki sənədlər;
b) batareyanın ayrı-ayrı elementlərinin gərginliyinə, elektrolitin sıxlığına və temperaturuna nəzarət cihazları;
c) xüsusi geyim;
ç) xüsusi inventar və ehtiyat hissələri.
1.2.10.27. Düzləndirici qurğulara və akkumulyator batareyalı sabit cərəyan qurğularına daxil olan mühərrikgeneratorlara xidmət göstərmə və onların təmiri həmin avadanlıq növü üçün müəyyən olunmuş qaydada həyata
keçirilməlidir.
1.2.10.28. Batareyanın əsaslı təmiri (xeyli sayda akkumulyatorların, lövhələrin, separatorların əvəzlənməsi, bütün
batareyanın və ya onun bir hissəsinin sökülməsi) üçün ixtisaslaşmış təmir təşkilatlarının dəvət olunması məqsədə uyğundur.
Batareyanın əsaslı təmiri üçün zərurətin yarandığını İstehlakçının elektrik təsərrüfatına cavabdeh şəxs müəyyən edir.
CK növlü akkumulyatorların əsaslı təmiri bir qayda olaraq 15 – 20 illik istismar müddətindən sonra həyata keçirilməlidir.
CH akkumulyatorların əsaslı təmiri həyata keçirilmir. Bu növ akkumulyatorların əvəzlənməsi ən tezi 10 illik istismar
müddətindən sonra həyata keçirilməlidir.
1.2.11. Nəzarət, ölçü və uçot vasitələri
1.2.11.1. Qaydanın bu yarımbəndi avadanlığın texnoloji parametrlərinin nəzarət sistemlərinə, onun iş rejimlərinin
ölçmə vasitələrinə (stasionar və daşıyıcı), həmçinin elektrik enerjinin uçotu vasitələrinə (aktiv və reaktiv enerji sayğacları)
şamil olunur.
1.2.11.2. Elektrik qurğularının nəzarət sistemləri, elektrik enerjinin ölçü və uçotunun texniki vasitələri ilə, təchiz edilmə
həcmi normativ – texniki sənədlərin tələblərinə uyğun olmalıdır və bunları təmin etməlidir: avadanlığın texniki vəziyyəti və
onun iş rejimləri üzrə nəzarəti; işlənmiş, azad edilmiş və istifadə edilmiş elektrik enerjisinin uçotu; əməyin təhlükəsizlik
şərtlərinə və sanitar norma və qaydalarına riayət olunması; ətraf mühitin mühafizəsinə nəzarəti.
1.2.11.3. Avadanlığın texnoloji parametrlərinə, onun iş rejimlərinə nəzarət, elektrik enerjisinin və informasiya – ölçü
sistemlərinin uçot sistemləri, ölçmələrin vəhdətini və tələb olunan dəqiqliyini nəzərdə tutmuş qayda və normalar əsasında
təşkil edilmiş metroloji təminat daxil olmaqla, müəyyən edilmiş tələblərə cavab verən ölçü vasitələri və texniki vasitələr ilə
təchiz edilməlidir.
Təyin olunmuş qaydada metroloji attestasiyadan keçmiş qeyri – standart vasitələrin tətbiq edilməsinə icazə verilir.
1.2.11.4. Elektrik enerjisinin ölçü və uçot vasitələrinin quraşdırılması və istismarı, müvafiq qurumların qəbul etdiyi
normativ sənədlərinin və istehsalçının istismar sənədlərinin tələblərinə uyğun olaraq yerinə yetirilir.
1.2.11.5. Elektrik enerjisinin ölçü və uçot vasitələrinin dövri baxışı və profilaktik xidmət göstərilməsi, onların
vəziyyətlərinə nəzarət, dövlət standartlarına uyğun olaraq istehlakçıda bu vasitələrin yoxlanılması, təmiri və sınanması üçün
metroloji xidmət və ya ölçmələrin vəhdətinin təmin edilməsi üçün digər struktur yaradıla bilər.
Bu cür xidmətin mövcudluğu zamanı, o sınaq və təmir avadanlığı ilə və normativ-texniki sənədlərin tələblərinə uyğun
olaraq ölçmələrin nümunəvi vasitələri ilə təchiz olunmalıdır.
1.2.11.6. Elektrik enerjisinin bütün ölçü və uçot vasitələri, həmçinin informasiya-ölçü sistemləri saz və işə hazır
vəziyyətdə olmalıdır. Texnoloji enerji avadanlığının iştismarı zamanı, ölçü və uçot vasitələrinin təmiri çıxarılarsa, onların
əvəzinə ehtiyat vasitələri quraşdırılmalıdır (bu Qaydanın 1.2.11.17-ci bəndində qeyd olunmuş hallar istisna olmaqla).
1.2.11.7. Elektrik enerjisinin və gücün kommersiya uçotu sistemi elektroenergetika sahəsi üzrə Azərbaycan
Respublikasında qüvvədə olan qanunların tələblərinə uyğun olaraq təşkil edilməlidir. İstehlakçının əsas avadanlığının sənaye
istismarına buraxılmasınadək informasiya-ölçü sistemləri metroloji attestasiyadan və istismar prosesində dövri yoxlamadan
keçirilməlidirlər.
Metroloji attestasiyadan keçirilməyən informasiya-ölçü sistemlərinin istifadəsinə yol verilmir.
1.2.11.8. Ölçmə dəqiqliyi normalaşmayan texnoloji parametrlərə görə nəzarət üçün tətbiq edilən ölçmələrin iş vasitələri
indikatorlar dərəcəsinə keçirilə bilər. İndikator dərəcəsinə keçirilmiş ölçü vasitələrinin üzərində “İ” fərqləndirmə nişanı qeyd
olunur. Ölçü vasitələrinin bu cür siyahısı istehlakçının rəhbəri tərəfindən təsdiq edilir.
1.2.11.9. Elektrik enerjisinin hesabat uçotu vasitələrinin və nümunəvi ölçü vasitələrinin yoxlanılması dövlət standartları
ilə müəyyən edilmiş müddətdə, həmçinin göstərilən vasitələrin təmirindən sonra aparılır.
1.2.11.10. Enerji avadanlıqları vasitələrinə quraşdırılmış elektrik ölçü vasitələrinin (cərəyan və gərginlik
transformatorları, şuntların, elektrik çeviricilərinin və sair) yoxlama müddəti, onlar üçün təyin edilmiş avadanlığın təmirarası
iş intervallarına uyğun olmalıdır. Avadanlığın təmir həcminə bu cür ölçü vasitələrinin demontajı, yoxlanılması və
quraşdırılması daxil edilməlidir.
1.2.11.11. Elektrik enerjisinin ölçü və uçot vasitələri üçün pasportlar (və ya jurnallar) tərtib edilir, orada bütün təmirlər,
kalibrləmələr və yoxlamalar haqqında qeydlər aparılır.
Hesabat sayğaclarının dövrülüyünün və həcminin yoxlanılması qüvvədə olan normativ – texniki sənədlərin tələblərinə
uyğun olmalıdır.
Sayğac yoxlamasının müsbət nəticələri uyğunluq möhürü və ya yoxlama haqqında şəhadətnamə ilə təsdiq edilir.
Hesabat sayğacları kalibrləmə dövrülüyü və həcmi yerli təlimat ilə təyin edilir.
Hesabat sayğacının kalibrləməsi onun istismar yerində aparılır, əgər o yerli təlimat ilə nəzərdə tutulubsa, enerji
obyektində elektrik enerjinin qeydiyyatına görə səlahiyyətli olan işçinin iştirakı ilə enerji təchizatı müəssisəsinin
attestasiyadan keçmiş nümayəndəsi tərəfindən uyğunluq möhürü pozulmadan aparıla bilər. Kalibrləmə normativ – texniki
sənədlər ilə nəzərdə tutulmuş yoxlamanı əvəz etmir. Kalibrləmənin nəticələri akt ilə rəsmiləşdirilir.
1.2.11.12. Elektrik avadanlıqlarının və elektrik veriliş xətlərinin iş rejimi nəzarət edilən stasionar ölçü vasitələri üzrə
ölçülən vahidin nominal qiymətinə uyğun olan nişan vurulmalıdır. Nişanın vurulma ölçüləri və üsulu ölçü cihazları
şkalalarına dövlət standartları tələblərinə uyğun olmalıdır. Xarici mənbədən elektrik enerjisi ilə təmin olunan cihazlar

gərginliyi göstərən siqnallama qurğuları ilə təchiz olunmalıdırlar.
1.2.11.13. Elektrik enerjisinin hər bir uçot vasitəsində (sayğac), üzərində elektrik enerjisinin uçotu aparılan, birləşmənin
adını qeyd edən yazı yerinə yetirilməlidir. Sayğacın yanında panel üzərində qeydin yerinə yetirilməsinə yol verilir, əgər bu
zaman hər bir sayğaca qeydlərin məxsusluğunu birmənalı qaydada müəyyən etmək mümkündürsə.
1.2.11.14. Ölçü vasitələrinin və elektrik enerjisi uçotunun, o cümlədən, qeydiyyata alma cihazlarının və qəza rejimində,
elektrik yarımstansiyalarda (paylayıcı qurğularında) qeydin avtomatik sürətləndirilməsi cihazlarının işinə görə müşahidəni
istifadəçinin texniki rəhbərliyinin qərarı ilə təyin edilmiş bölmələrin əməliyyat və ya əməliyyat-təmir heyəti aparmalıdır.
1.2.11.15. Ölçmə və elektrik enerjisi uçotu vasitələrinin xarici vasitələrinin qorunub saxlanılması və təmizliyinə görə
məsuliyyəti onlar quraşdırılmış avadanlığa xidmət edən heyət daşıyır. Heyət, ölçmə və elektrik enerjisi uçotu vasitələrinin
işində bütün pozuntular haqqında istehsalçının metroloji xidmətinin funksiyalarını yerinə yetirən bölməyə dərhal xəbər
verməlidir. Qeydiyyata alma cihazları ilə normal qeydiyyatın təmin edilməsi işləri ilə bağlı olmayan elektrik ölçü vasitələrinin
açılması, yalnız istehsalçının metroloji xidmətinin funksiyalarını yerinə yetirən bölmənin heyətinə, tədarükçü və ya istehsalçı
ilə hesabat üçün ölçü vasitələri isə onların nümayəndələri ilə birgə bölmənin heyətinə icazə verilir.
1.2.11.16. Hesabat sayğacları birləşdirilən ikinci dövrələrə cərəyan və gərginlik ölçü transformatorlarının
quraşdırılmasını və əvəz edilməsini enerji təchizatı müəssisəsinin icazəsi ilə istehlakçının işini görən heyət tərəfindən yerinə
yetirilir.
Enerji təchizatı müəssisəsi və istehlakçı arasında hesabat sayğaclarının əvəz edilməsini və yoxlanılmasını enerji təchizatı
müəssisəsi ilə razılaşma üzrə uçot cihazlarının sahibi həyata keçirir. Bu zaman, elektrik enerjinin uçotsuz istifadə edilməsi
zamanı və orta sərf edilən güc iki tərəfli akt ilə rəsmiləşdirilməlidir.
1.2.11.17. İstehlakçı, hesablaşma elektrik sayğaclarının işində imtina halları və bütün nöqsanlar haqqında dərhal enerji
təchizatı müəssisəsini xəbərdar etməyə borcludur.
Enerji obyektinin heyəti, hesabat sayğacının qorunub saxlanılmasına, onun plombuna görə və elektrik enerjisi uçotu
dövrələrinin, mövcud “Elektrik enerjisindən istifadə Qaydaları”nın tələblərinə görə məsuliyyət daşıyır.
1.2.11.18. Elektrik ölçü cihazlarına, kommutasiya aparatlarına və elektrik dövrələrinin sökülə bilən birləşmələrin uçot
dövrələrinə sanksiyadan kənar müdaxilədən qorumaq üçün müəyyən edilmiş tələblərə uyğun olraq, vizual nəzarətin xüsusi
nişanlar ilə onların nişanlanması aparılmalıdır.
Elektrik enerjisinin və (və ya) gücün hesabat uçotu vasitələri üzrə vizual nəzarətin müəyyən edilmiş xüsusi nişanlarının
yalnız enerjitəchizat müəssisəsinin nümayəndələri tərəfindən çıxarılmasına icazə verilir. İstelakçının işçi heyətinə, həmçinin
nümayəndələri tərəfindən bu barədə icbari məlumatlandırılması ilə sənədləşmə təsdiqinin mövcudluğu zamanı yalnız qəza
vəziyyətlərində vizual nəzarət nişanlarının çıxarılması icazə verilir.
1.2.12. Elektrik işıqlandırması
1.2.12.1. Qaydanın bu yarımbəndi sahələrin və qurğuların, yaşayış və ictimai binaların, açıq sahələrin və küçələrin
elektrik işıqlandırma, həmçinin reklam işıqlandırma qurğularına şamil olunur.
1.2.12.2. Bütün sahələrdə, iş yerlərində, açıq sahələrdə və küçələrdə iş və qəza işıqlandırılması müəyyən edilmiş
tələblərə uyğun olaraq işıqlandırmanı təmin etməlidir.
Proqram idarə olunması qurğuları ilə təchiz edilmiş reklam işıqlandırılması, həmçinin icazə verilmiş sənaye radio
maneəsi üzrə qüvvədə olan normaların tələblərini təmin etməlidir.
İş və qəza işıqlandırılması elektrik qurğularının istismarı zamanı tətbiq edilən çıraqlar yalnız zavod istehsalı olmalıdır və
dövlət standartları və texniki şərtlərin tələblərinə uyğun olmalıdır.
1.2.12.3. Qəza işıqlandırılma çıraqları işçi işıqlandırma çıraqlarından nişanlar və ya rənglər ilə fərqlənməlidir.
Tüstü bacalarının və digər hündür qurğuların işıq hasarı müəyyən edilmiş qaydalara uyğun olmalıdır.
1.2.12.4. Qəza və iş işıqlandırma çıraqlarının qidalanması müstəqil mənbələdən həyata keçirilməlidir. İşçi
işıqlandırmasının söndürülməsi zamanı, qəza işıqlandırılmasına keçid avtomatik olaraq və ya əllə layihənın tələblərinə
uyğun olaraq, yerli şəraitlər üzrə məqsədə uyğunluqdan çıxış edərək və müvafiq qurumların qəbul etdiyi normativ
sənədlərinin tələblərinə uyğun olaraq yerinə yetirilməlidir.
Layihədən kənar sxemlər üzrə qəza işıqlandırılması şəbəkəsinin qidalanmasına yol verilmir.
Bu işıqlandırmaya aid olmayan səyyar transformatorların və digər yüklərin qəza işıqlandırma şəbəkəsinə qoşulmasına
yol verilmir.
Qəza işıqlandırma şəbəkəsi ştepsel yuvaları olmadan yerinə yetirilməlidir.
1.2.12.5. İşıqlandırma sipərlərinin və şəbəkə quraşdırmasının qabaq tərəfində, adın (sipərin, quraşdırmanın), nömrənin,
müvafiq dispetçer adının qeydi (nişanlama) olmalıdır. İçəri tərəfdən (məsələn, qapılarda) bir xətli sxem, cərəyanın
qiymətinin, qoruyucularda əritmə dərəcəsinin və ya avtomatik elektrik açarlarının nominal cərəyanının və onların vasitəsilə
qida alanlara uyğun olaraq elektrik qəbuledicilərinin adının qeyd edilməsi ilə yazılar olmalıdır. Elektrik qəbul edicilərinin adı
(xüsusilə, çıraqların) elə izah edilməlidir ki, tək-tək yerləşən və ya qrup şəklində olan çıraqları yandıran və ya söndürən
işçilər, bu hərəkətləri səhvsiz yerinə yetirsin. Avtomatik elektrik açarlar, onlardan qida alan istehlakçıların selektiv sönməsini
təmin etməlidir.
Hər hansı bır daşıyıcı və ya səyyar elektrik qəbuledicilərin yanması üçün işıqlandırma şəbəkələrinin istifadə edilməsinə
yol verilmir.
1.2.12.6. Yüksək gərginlik ilə olan sahələrdə və xüsusi təhlükəli sahələrdə daşıyıcı (əl) elektrik çıraqlarının qidalanması
üçün 50 V artıq olmayan, xüsusi əlverişsiz şəraitlərdə iş zamanı, elektrik cərəyanın vurması təhlükəsi olan yerlərdə, işləyənin
narahat vəziyyətdə olması, böyük metallik, yaxşı torpaqlanmış səhtlər ilə (məsələn, qazanxanalarda, baxış quyularında,
qarajlarda və sair olan iş) toxunması zamanı və açıq qurğularda - 12 V artıq olmayan gərginlik tətbiq edilməlidir.
12-50 V gərginlikdə olan cihazların çəngəlləri daha yüksək nominal gərginliyi olan rozetkalara daxil olmamalıdır. İki və
ya daha çox nominalı olan gərginlik istifadə olunan sahələrdə, bütün elektrik yuvalarında nominal gərginliyin qeyd edilməsi
yazıları olmalıdır.
12-50 V şəbəkəsində olan çıraqların qidalanması üçün avtotransformatorların istifadə edilməsinə yol verilmir.
Sərt dayaqlara bərkidilməmiş florasan lampaların daşıyıcı işıqlandırılması üçün tətbiq edilməsinə yol verilmir.
1.2.12.7. Layihə gücünə və ya işıqlandırma parlaqlığına uyğun olmayan lampaların iş və qəza işıqlandırılması

şəbəkəsinin çıraqlarda quraşdırılması, həmçinin çıraqların qorunma və müdafiə çəpərlərinin çıxarılmasına yol verilmir.
1.2.12.8. İstehlakçıların, qurğuların, yaşayış və ictimai binaların, açıq sahələrin və küçələrin bir qayda olaraq daxili,
xarici, həmçinin mühafizə işıqlandırılması şəbəkələrinin qidalanması ayrı – ayrı xətlər üzrə nəzərdə tutulmalıdır.
Uzaqda olan obyektlərin işıqlandırma şəbəkələrindən savayı, xarici işıqlandırma şəbəkəsinin idarə olunması, həmçinin
müdafiə işıqlandırma şəbəkəsinin idarə olunması bir qayda olaraq mərkəzləşdirilmiş qaydada, bu istehlakçının enerji
təsərrüfatı idarə edilməsi lövhənin sahəsindən və ya digər xüsusi sahədən həyata keçirilir.
1.2.12.9. İşıqlandırma şəbəkəsi lazımi limitlərdə gərginliyin saxlanılması imkanını təmin edən mənbələrdən
(stabilizatorlardan və ya ayrı – ayrı transformatorlardan) qida almalıdır.
Lampalarda gərginlik nominal qiymətdən yuxarı olmamalıdır. Daxili iş işıqlandırma şəbəkəsinin daha uzaq
lampalarında, həmçinin projektor qurğularının gərginliyin aşağı düşməsi, nominal gərginliyin 5%-dən artıq olmamalıdır,
xarici və qəza işıqlandırma şəbəkəsinin daha uzaq lampalarında və 12 – 50 V gərginliyi olan şəbəkədə - 10 % artıq
olmamalıdır.
1.2.12.10. İki çıxışa malik olan elektrik yarım stansiyalarının və bölüşdürmə qurğularının dəhlizində və keçid
tunellərində işıqlandırma iki tərəfli idarəetmə ilə yerinə yetirilməlidir.
1.2.12.11. Elektrik işıqlandırma şəbəkəsinə xidmət göstərən əməliyyat heyətində bu şəbəkənin sxemi, müvafiq şıraqların
və işıqlandırmanın bu şəbəkəsinin bütün gərginlikdə olan lampalarının kalibrlənmış taxmalarının ehtiyatı olmalıdır.
İstehlakçının və ya obyektin əməliyyat və əməliyyat-təmir heyəti hətta qəza işıqlandırılmasının mövcudluğu zamanı
müstəqil qidaya malik olan daşıyıcı elektrik fənərləri ilə təchiz edilməlidir.
1.2.12.12. Çıraqların təmizlənməsi, elektrik işıqlandırma şəbəkəsinin baxışı və təmiri qrafik üzrə (plan PXT) ixtisaslaşmış
heyət yerinə yetirməlidir.
İstifadəçinin çıraqlarının təmizlənməsi və işıqlandırma qurğularının texniki vəziyyətinin yoxlanılması üzrə işlərin
dövrülüyü (şüşələrin, çərçivələrin və torların mövcudluğu və bütövlüyü, xüsusi təyinatlı çıraqların sıxlığının sazlığı və sair)
yerli şəraitlər nəzərə alınmaqla istehlakçının elektrik təsərrüfatına görə məsul şəxs tərəfindən müəyyən edilməlidir.
Gücləndirilmiş çirklənməyə məruz qalmış sahələrdə çıraqların təmizlənməsi xüsusi qrafik üzrə yerinə yetirilməlidir.
1.2.12.13. Yanıb xarab olmuş lampaların dəyişdirilməsi qrup və ya fərdi üsulla aparıla bilər, o lampaların mövcudluğu və
işıqlandırma qurğularının gücündən asılı olaraq konkret olaraq hər bir istehlakçı üçün müəyyən edilir. Qrup üsulu zamanı
armaturun növbəti təmizləmə müddətləri lampaların qrup şəklində əvəz edilməsi müddətlərinə uyğunlaşdırılmalıdır.
1.2.12.14. 5 m-dək çıraqların asılması hündürlüyü zamanı söykədilən nərdivan və asma nərdivan ilə onların xidmət
göstərilməsinə yol verilir. Daha artıq hündürlükdə olan çıraqların yerləşməsi zamanı körpü kranlarının, stasionar körpülərin
və yerli təlimatlar və elektrik qurğularının istismarı zamanı təhlükəsizlik qaydaları ilə müəyyən edilmiş təhlükəsizlik
tədbirlərinə (bax. Texniki təhlükəsizlik Qaydaları) riayət edilməsi zamanı səyyar qurğuların onlara xidmət göstərilməsinə
icazə verilir.
1.2.12.15. Sıradan çıxmış lüminessensiya edilmiş lampalar, DRL tipli lampalar və civədən ibarət olan digər mənbələr
xüsusi sahədə saxlanılmalıdır. Onları vaxtaşırı məhv etmək və dezaktivasiya etmək üçün bunu xüsusi ayrılmış yerlərə
aparmaq lazımdır.
1.2.12.16. İşıqlandırma şəbəkələrinə baxış və yoxlama aşağıda qeyd edilmiş müddətlərdə:
a) ildə 2 dəfə iş işıqlandırılmasının söndürülməsi zamanı qəza işıqlandırılmasının sazlığının yoxlanılması;
b) işıqlandırma normalarına uyğun olaraq şəbəkənin istismara verilməsi zamanı, həmçinin sahənin funksional
təyinatının dəyişdirilməsi zamanı – sahənin daxilində işıqlandırmanın ölçülməsi (o cümlədən, sahələrin, ayrı – ayrı iş
yerlərinin, keçidlərin və sair) aparılmalıdır.
1.2.12.17. Stasionar avadanlığın və qəza və iş işıqlandırılması elektrik şəbəkəsinin vəziyyətinin yoxlanılması, simlərin,
kabellərin və torpaqlama qurğuların izolyasiya müqavimətini sınaqdan keçirilməsi və ölçülməsi elektrik işıqlandırma
şəbəkəsinin istismara verilməsi zamanı, gələcəkdə isə - lakin üç ildə 1 dəfədən az olmayaraq İstehlakçının elektrik
təsərrüfatına görə məsul olan şəxs tərəfindən təsdiq edilmiş qrafik üzrə aparılmalıdır. Ölçmə nəticələri elektrik avadanlığının
sınaq normalarına uyğun olaraq akt (protokol) ilə rəsmiləşdirilir (müvafiq qurumların qəbul etdiyi normativ sənədlərin
tələblərinə uyğun).
1.2.12.18. Xarici (küçə) və reklam işıqlandırma qurğularının texniki xidmət göstərilməsini və təmirini hazırlıqlı elektrik
texniki heyət yerinə yetirməlidir.
Bu cür heyətə malik olmayan istehlakçılar bu qurğuların texniki xidmət göstərmə və təmiri funksiyalarını
xüsusiləşdirilmiş təşkilatlara verə bilərlər.
Reklam işıqlandırma şəbəkəsinin qaz və işıq qurğularının plan – xəbərdarlıq təmirinin vaxtaşırılığı onların
akteqoriyalarından asılı olaraq müəyyən edilir (yerləşmə yeri, texniki xidmət göstərmə sistemləri və sair) və İstehlakçının
elektrik təsərrüfatına görə məsul şəxs tərəfindən təsdiq edilir.
1.2.12.19. Bir qayda olaraq, küçə və reklam işıqlandırılma qurğularının yandırılması və söndürülməsi ilin fəsilləri, yerli
şəraitin xüsusiyyətləri nəzərə alınaraq tərtib edilmiş və yerli hakimiyyət orqanları tərəfindən təsdiq edilmiş qrafika uyğun
olaraq, avtomatik şəkildə həyata keçirilməlidir.
1.2.12.20. Reklam işıqlandırılma qurğularının işində bütün nasazlıqlar və zədələr (sayrışma, tez – tez boşalmalar və sair)
haqqında istehlakçının əməliyyat və ya əməliyyat–təmir heyəti dərhal öz rəhbər işçilərinə məlumat verməlidir və onların
aradan qaldırılması üçün tədbirlər görməlidir. Gözlə görünən zədələr zamanı reklam işıqlandırılma qurğularının işinə yol
verilmir.
1.2.12.21. Küçə və reklam işıqlandırma qurğularının mərkəzləşdirilmiş avtomatik idarəetmə sistemi zamanı, öz
sərəncamənda nəqliyyat vasitəsinə və telefon rabitəsinə malik olan heyətin gecə - gündüz növbəsi ilə təmin edilməlidir.
1.2.13. İstehlakşıların elektrik avadanlıqlarının və elektrik qurğuları aparatlarının sınaqlarına dair metodik
göstərişlər
1.2.13.1. Bu Qaydanın 3 nömrəli əlavəsində göstərilmiş istehlakçıların elektrik avadanlıqlarının və elektrik qurğuları
aparatlarının sınaq normaları (bundan sonra – Elektrik avadanlıqlarının yoxlamalarının həcmi və normaları) gərginliyi 220
kV-dək olan elektrik qurğularını istismar edən istehsalçılar üçün vacid hesab ediləcək. 220 kV-dan artıq gərginlikdə olan
elektrik avadanlıqlarının, elektrik qurğuların, həmçinin generatorların və sinxron kompensatorların parametrlərinin

sınanması və ölçülməsi zamanı müvafiq tələbləri rəhbər tutmaq lazımdır.
1.2.13.2. Əsaslı təmir zamanı (bundan sonra – Ə), cari təmir zamanı (bundan sonra – C) və təmirlərarası sınaqlar və
ölçmələr zamanı, yəni elektrik avadanlığının vəziyyətininin qiymətlərindirilməsi üçün yerinə yetirilmiş və elektrik
avadanlığının təmirə çıxarılması ilə bağlı olmayan (bundan sonra – T) profilaktik sınaqlar zamanı elektrik qurğuların, elektrik
avadanlıqların parametrlərinin ölçülməsinin və sınaqların konkret müddətləri, zavod təlimatlarının tövsiyələrini, elektrik
qurğularının vəziyyətini və yerli şəraiti nəzərə alınmaqla elektrik avadanlıqlarının yoxlama normaları (müvafiq qurumların
təsdiq etdiyi normativ sənədləri) əsasında istehlakçının texniki rəhbəri tərəfindən müəyyən edilir.
Elektrik avadanlıqlarının ayrı-ayrı növləri üçün bu Qaydanın 1.2.13.1-1.2.13.27-ci yarımbəndlərində qeyd edilmiş
sınaqların dövrüliyi tövsiyə xarakterlidir və istehlakçının texniki rəhbərinin qərarı ilə dəyişdirilə bilər.
1.2.13.3. Hazırkı normalara daxil edilməmiş elektrik avadanlıqlarının növləri üçün konkret normalar və parametrlərin
sınaq və ölçmə müddətlərini istehsalçıların təlimatlarını (tövsiyələrini) nəzərə almaqla, istehlakçının texniki rəhbəri müəyyən
etməlidir.
1.2.13.4. Xarici firmaların elektrik avadanlıqlarının sınaq normaları istehsalçının qeydləri nəzərə alınmaq ilə müəyyən
edilməlidir.
1.2.13.5. Təmirdən sonra elektrik avadanlığı normalar ilə müəyyən edilmiş həcmdə sınanır. Təmirə başlamazdan əvvəl,
sınaqlar və ölçmələr təmirin həcm və xarakterini müəyyən etmək üçün, həmçinin təmirdən sonrakı sınaqların və
ölçmələrinin nəticələri ilə müqayisə edilən əsas məlumatların əldə edilməsi üçün aparılır.
1.2.13.6. Uzun müddətli saxlanılma mərhələsində olan elektrik avadanlığının izolyasiya vəziyyətinin qiymətləndirilməsi
(o cümlədən, qəza ehtiyatı) həm istismarda olan bu normaların qeydlərinə uyğun olaraq aparılır. Ayrı – ayrı hissələr və
detallar, məmulatlar üzrə müşayiət sənədlərində istehsalçı tərəfindən qeyd edilmiş normalar üzrə yoxlanılır.
1.2.13.7. İşin zəmanət dövründə elektrik qurğularının, elektrik avadanlıqlarının sınaq və ölçmə həcmi və vaxtaşırılığı
zavad – istehsalçılarının təlimatlarının qeyd edilməsinə uyğun olaraq qəbul edilməlidir.
1.2.13.8. İstismara elektrik avadanlığının yararlığı haqqında rəy yalnız normalar ilə sınaq və ölçmələrin müqayisəsi
əsasında deyil, bütün keçirilmiş sınaqların, ölçmələrin və baxışların nəticəsinin məcmusu üzrə verilir.
Sınaqlar və ölçmələr zamanı əldə edilmiş parametrlərin qiymətləri bir tipli elektrik avadanlıqlarının və ya digər fazaların
elektrik avadanlığının ölçülməsi nəticələri, həmçinin əvvəlki ölçmələr və sınaqların nəticələri, o cümlədən, onların əsas
qiymətləri ilə müqayisə edilmiş olmalıdır.
Ölçülən parametrlərin ilkin göstəricisi kimi zavod sınaqlarının və ölçmələrinin pasportlarında və protokollarında qeyd
edilmiş göstəricilərini başa düşmək lazımdır. Əsaslı və təmir-bərpa işlərinin keçirilməsi halında əsas ilkin göstəricilər kimi
təmirlər zamanı əldə edilmiş ölçmələrin nəticələri başa düşülür.
Bu cür göstəricilərin mövcud olmaması halında əsas hal kimi yenidən daxil edilmiş bir tipli avadanlığın sınanması
zamanı əldə edilmiş göstəricilər qəbul edilə bilər.
1.2.13.9. İstismar edilən elektrik qurğularının nominal gərginliklərinə çevrilən nominal gərginlik üzrə elektrik avadanlığı
və izolyatorlar, bu qurğunun izolyasiya sinfi üçün müəyyən edilmiş normalar üzrə yüksək gərginlik ilə sınana bilər.
1.2.13.10. Əgər sənaye tezliyi gərginliyi ilə və ya yüksək düzləndirilmiş gərginlik ilə sınaq elektrik avadanlığından
şinləmələri ayırmadan aparılırsa, o zaman sınanan gərginliyin qiyməti ən aşağı sınaq gərginliyi olan elektrik avadanlıqları
üçün normalar üzrə qəbul edilir.
6-10 kV güc kabelləri ilə biləşdirilmiş cərəyan transformatorlarının və yüksək gərginlikli olan izolyatorların sınağı güc
kabelləri üçün qəbul edilmiş normalar üzrə kabellər ilə birlikdə aparıla bilər.
1.2.13.11. Dəyişən cərəyanın lazımi sınaq aparatının mövcud olmaması halında sənaye tezliyi sınaq gərginliyinin bir
yarım dəfə olan qiymətinə bərabər olan yüksək düzəldilmiş gərginlik ilə (20 kV-dək olan gərginliklə) bölüşdürmə
qurğularının elektrik avadanlığını sınaqdan keçirməyə icazə verilir.
1.2.13.12. Sınaqlar və ölçmələr üzrə tipli metodik qeydlər, sənədlər ilə müəyyən edilmiş (tövsiyə edilmiş) qaydada təsdiq
edilmiş müvafiq sənədlər və istehlakçı rəhbəri tərəfindən təsdiq edilmiş proqamlar (metodikalar) üzrə aparılmalıdır.
Proqramlar işin təhlükəsiz şəraitlər aparılmasının təmin edilməsi üzrə tədbirlər nəzərdə tutmalıdır.
1.2.13.13. Sınaq, ölçmə və yoxlamanın nəticələri elektrik avadanlıqları üzrə pasportlarla birgə saxlanılacaq protokollar
və ya aktlar ilə rəsmiləşdirilməlidir.
1.2.13.14. Elektrik avadanlıqların elektrik sınaqları və kimyəvi təhlil üzrə aparatların çənlərindən transformator yağının
nümunəsini seçməyi 5°C aşağı olmayan izolyasiya temperaturu zamanı aparmaq lazımdır.
1.2.13.15. Elektrik avadanlığın izolyasiya xarakteristikaları bir tipli sxemlər üzrə və eyni temperaturda ölçülməsi tövsiyə
edilir.
İzolyasiya xarakteristikalarının müqayisəsi eyni və ya temperaturun ona yaxın qiymətlərdə aparılır (5°C-dən artıq
olamayan temperatur fərqi). Əgər bu mümkün deyilsə, o zaman elektrik avadanlığının konkret növlərinin istismarı üzrə
təlimatlara uyğun olaraq temperaturun yenidən hesablanması aparılmalıdır.
1.2.13.16. Elektrik avadanlıqlarının sınağı və ölçülməsi keçirilməmişdən əvvəl (istismarda olan fırlanan maşınlar istisna
olmaqla) onun izolyasiyasının xarici səthi, avadanlığın açılması tələb olunmayan metod ilə ölçmə aparılan bütün hallardan
başqa toz və çirkdən təmizlənməlidir.
1.2.13.17. Fırlanan maşın, transformator və reaktorların sarıqlarının izolyasiyasının sənaye tezlikli yüksəldilmiş
gərginliklə sınağı zamanı, hər bir müstəqil elektrik dövrələri və ya parallel budaqlanması (sonuncu halda – budaqlanmalar
arasında tam izolyasiya mövcud olanda) ardıcıl yoxlanılmalıdır. Bu halda sınaq qurğusunun bir qütbü sınaqdan keçən sarığın
çıxışı ilə, digər qütbü - sınaqdan keçən elektrik qurğunun torpaqlanmış gövdəsilə birləşir. Bu dolağın sınağı keçirilən
müddətdə, digər dolaqlar torpaqlanmış gövdə ilə elektriki birləşdirilir. Bir biri ilə birbaşa birləşdirilmiş və hər bir faza və ya
budaqlanmanın çıxışları əlçatan olmadığı halda, dolaqlar ayrılmadan gövdəyə nisbətən sınaqdan keçirilməlidir.
1.2.13.18. Elektrik avadanlığının sənaye tezlikli yüksək gərginlik ilə sınağı zamanı həmçinin güc və ölçmə
transformatorlarının boş işləmə itkilərinin və cərəyanın ölçülməsi zamanı qidalandırıcı şəbəkənin xətt gərginliyini istifadə
etmək tövsiyə olunur.
1/3 sınaq qiymətinə qədər gərginliyin qalxma sürəti sərbəst ola bilər. Sonradan sınaq gərginliyi ölçmə cihazları üzrə
vizual hesabatı aparmağa yol verən sürət ilə səlis şəkildə qalxmalıdır və gərginliyin müəyyən edilmiş qiyməti tətbiq
edildikdən sonra sınaq müddəti ərzində dəyişilməyərək saxlanmalıdır. Tələb olunan sınaq müddəti bitdikdən sonra gərginlik
sınaq gərginliyinin 1/3-dən az olmayan qiymətinə qədər səlis şəkildə azaldılır və açılır. Sınaq müddəti dedikdə normaya

uyğun tam sınaq gərginliyinin tətbiq edildiyi müddət başa düşülür (müvafiq qurumların qəbul etdiyi normativ sənədlərin
tələblərinə uyğun).
Düzəldilmiş gərginlik və ya sənaye tezliyinin yüksək gərginliyi ilə izolyasiya sınağından əvvəl və sonra meqaommetr
vasitəsilə izolyasiyanın müqavimətini ölçmək tövsiyə edilir. İzolyasiya müqaviməti qismində ölçülmüş gərginliyin bir
dəqiqəlik qiyməti R60 qəbul edilir.
Əgər normalara uyğun olaraq özünəçəkmə (R 60/R15) əmsalının müəyyən edilməsi tələb edilirsə hesabat 2 dəfə aparılır:
ölçmə başladıqdan sonra hər 15 və 60 s bir.
1.2.13.19. Elektrik avadanlığının izolyasiya parametrlərinin ölçülməsi zamanı ölçmə cihazlarının və aparatların xətaları
ölçmə sxemlərinin arasında induktiv əlaqələr və əlavə tutumlar, temperaturun təsiri, ölçmə qurğularına xarici elektrik maqnit
və elektrik statik sahələrin təsiri, metod xətaları və sair ilə şərtləndirilmiş təsədüfi və sistematik xətalar nəzərə alınmalıdır.
Lazım olduğu halda itki cərəyanının ölçülməsi zamanı (cərəyan keçirmə) düzləndirilmiş gərginliyin pulsasiyaları nəzərə
alınır.
Elektrik avadanlığının izolyasiyasının dielektrik itkiləri və bu normalarda boşalmaların cərəyan keçirmə bucağının
tangens qiyməti avadanlığın 20°C temperaturu zamanı göstərilib.
Elektrik avadanlığının izolyasiyasının dielektrik itkiləri bucağının tangensini ölçmə zamanı eyni zamanda onun
tutumunu müəyyən etmək lazımdır.
1.2.13.20. Sənaye tezliyi 1000 V gərginliyi olan sınaq 2500 V gərginlik üzrə meqaommetr ilə izolyasiya gərginliyinin bir
dəqiqəlik qiymətinin ölçülməsi ilə əvəz edilə bilər. Bu əvəzləmə məsuliyyətli fırlanan maşınların və rele mühafizəsi
zəncirlərinin və avtomatikanın, həmçinin normalarda danışılmış hallarda yoxlama zamanı yol verilmir.
Normalardan fərqlənən xarici mühitin amilləri sənaye tezliklərinin yüksək gərginlikdə olan elektrik avadanlığının xarici
izolyasiyasının sınanması zamanı (havanın temperaturu 20°C, mütləq rütubət 11 q/m3, atmosfer təzyiqi 101,3 kPa, əgər
elektrik avadanlıq üzrə standartlarda digər limitlər qəbul edilməyibsə), sınanan gərginliyin qiyməti müvafiq dövlət
standartları ilə reqlament edilən sınaq şərtləri üzrə düzəliş əmsalı nəzərə alınmaqla müəyyən edilməlidir.
1.2.13.21. Elektrik avadanlığı izolyasiyasının bir neçə sınaq növlərinin keçirilməsinə yüksək gərginlik ilə sınağa digər
metodlar ilə izolyasiya vəziyyətinin əsaslı baxışı və qiymətləndirilməsi əvvəlcə gəlməlidir. Sınaq və ölçmə nəticələrindən asılı
olmayaraq, xarici baxış zamanı nöqsan aşkar edilmiş elektrik avadanlığı əvəz edilməlidir və ya yenidən təmir edilməlidir.
1.2.13.22. Yüksək gərginlik ilə olan sınaqların nəticələri kafi hesab edilir, əgər tam sınaq gərginliyinin qoyulması zamanı
sürüşən boşalmalar, cərəyanın təkanları, itki və ya cərəyan itkisinin səlis itkisi, izolyasiyanın deşilməsi və ya örtülməsi
müşahidə edilmirsə və əgər sınaqdan sonra meqaommetr ilə ölçülmüş izolyasiya müqaviməti əvvəlki kimi qalıbsa.
Əgər izolyasiya xarakteristikaları kəskin şəkildə pisləşmişdirsə və ya nöqsan normasına yaxındırsa, o zaman
izolyasiyanın pisləşmə səbəbləri müəyyən edilməlidir və onun aradan qaldırılması üçün tədbirlər görülməlidir. Əgər
izolyasiyanın nöqsanı aşkar edilməyibsə və ya aradan qaldırılmayıbsa, o zaman sonrakı ölçmələrin və sınaqların müddətləri,
izolyasiyanın iş rejimi və vəziyyəti nəzərə alınmaqla istifadəçinin elektrik təsərrüfatına görə məsul şəxs tərəfindən müəyyən
edilir.
1.2.13.23. Yağ doldurma elektrik avadanlığında yağın tam əvəz edilməsindən sonra (yağ elektrik açarları istisna olmaqla)
onun izolyasiyası hazırkı normalara uyğun olaraq, təkrar sınaqlara məruz qalmalıdır.
1.2.13.24. Güc transformatorlarının yüksüzişləməsi təcrübəsi bütün sınaqların və ölçmələrin əvvəlində daimi cərəyanın
transformator sarğılarına verilməsinə qədər yəni, izolyasiyanın müqavimətini və daimi cərəyana sarğıların müqavimətini,
daimi cərəyan ilə transformatorun isidilməsini və sair ölçməyə qədər aparılır.
1.2.13.25. Elektrik avadanlığın izolyasiya temperaturu aşağıda qeyd edilmiş qaydada müəyyən edilir:
a) isidilməyə məruz qalmamış transformatorun izolyasiya temperaturu qismində termometr ilə ölçülmüş yağın üst
qatlarının temperaturu qəbul edilir;
b) isidilməyə və günəş radiasiyası təsirinə məruz qalmış transformatorun izolyasiyası temperaturu qismində daimi
cərəyana onun müqaviməti üzrə müəyyən edilmiş yüksək gərginlikli sarğıda fazanın orta temperaturu qəbul edilir;
c) isidilməyə məruz qalmış elektrik maşınların izolyasiya temperaturu qismində daimi cərəyanın müqaviməti üzrə
sarğıların orta temperaturu qəbul edilir;
d) yağ doldurması ilə TFZM (TFN) seriyalı cərəyan transformatorların izolyasiya temperaturu qismində ətraf mühitin
temperaturu qəbul edilir;
e) isidilməyə məruz qalmamış transformatorda və ya yağ elektrik açarı üzərində müəyyən edilmiş daxil etmə
izolyasiyasının temperaturu qismində, ətraf mühitin temperaturu və ya elektrik açarı və ya transformatorun çənində yağın
temperaturu qəbul edilir.
1.2.13.26. Normalarda qeyd edilmiş “az olmayaraq” olan qeydlər ilə mənalar ən az olan hesab edilir. Normalarda
göstərilmiş “dan, dən” “dak, dək ” olan bütün say qiymətini daxil olan vahid kimi qəbul etmək lazımdır.
1.2.13.27. Elektrik avadanlığının vəziyyəti üzrə termal nəzarətini imkan olduğu halda ümumilikdə elektrik qurğusu üçün
həyata keçirmək lazımdır.
2. Elektrik stansiyalarının və şəbəkələrinin texniki istismar qaydası
2.1. İstismarın təşkili
2.1.1. Əsas qaydalar və vəzifələr
2.1.1.1. Hər bir enerji obyektində enerji qurğularının texniki vəziyyətinə daimi və vaxtaşırı nəzarət (o cümlədən baxışlar,
yoxlamalar, müayinələr) təşkil olunmalı, onların texniki vəziyyəti və təhlükəsizlik istismarı üçün məsul şəxslər müəyyən
edilməli, habelə texniki və texnoloji nəzarət üzrə işçi heyət təyin edilməli, onun funksiya və səlahiyyətləri təsdiq edilməlidir.
2.1.1.2. Avadanlığın, binaların və tikililərin istismarı bu Qaydaya və Energetika Nazirliyi tərəfindən təsdiq olunmuş
normativ-texniki sənədlərə uyğun olaraq həyata keçirilməlidir.
2.1.1.3. Hər bir işçi öz funksiyaları daxilində qurğuların və elektrik stansiyalarının və şəbəkələrin avadanlıqlarının,
binalarının və tikililərinin qüvvədə olan texniki təhlükəsizlik və yanğın təhlükəsizliyi üzrə quvvədə olan qaydalara
uyğunluğunu təmin etməlidir.

2.1.1.4. Enerji obyektlərinin işçiləri aşağıdakılara əməl etməlidirlər:
a) istehlakçıların enerji təchizatının müqavilə şərtlərinə;
b) buraxılan enerjinin keyfiyyətinin – elektrik cərəyanının normalaşdırılmış tezliyinin və gərginiyinin, istilik
daşıyıcısının təzyiqinin və temperaturunun saxlanmasına;
c) əməliyyat-dispetçer intizamına;
d) avadanlığın, binaların və qurğuların istismara hazır vəziyyətdə saxlanmasına;
e) enerji istehsalının etbarlılığını, qənaətliyini elektrik və istilik enerjisinin qorunub saxlanması üzrə normativ sənədlər
və bu Qaydanın tələblərinə uyğun şəkildə təmin edilməsinə;
f) avadanlığın və qurğuların istismarı prosesində sənaye və yanğın təhlükəsizliyi tələblərinə;
g) əməyin təhlükəsizliyi və mühafizəsi üzrə qanunvericiliyin tələblərinin yerinə yetirilməsinə;
h) istehsalatın insanlara və ətraf mühitə ziyanlı təsirinin azaldılmasına;
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i) enerjinin istehsalı, saxlanılması, ötürülməsi və paylanması zamanı ölçmələrin vəhdətinin təmin edilməsinə.
2.1.1.5. Enerji sistem aşağıdakıları təmin etməlidir:
a) əmək məhsuldarlığının artırılması, elektrik və istilik enerjisinin maya dəyərinin azaldılması, quraşdırılmış
avadanlığın gücündən istifadənin səmərəliliyinin artırılması, enerjinin qorunub saxlanması və ikinci enerji resurslarından
istifadə üsulu ilə elektrik stansiyalarının və şəbəkələrinin səmərəli işini;
b) avadanlıqların, binaların, tikililərin, qurğuların, idarəetmə sistemlərinin, kommunikasiyaların etibarlılığı və
təhlükəsizliyinin artırmasını;
c) elektrik stansiyalarının və şəbəkələrinin texniki olaraq yenidən təchizatı və yenidən qurulması, avadanlıqların
modernləşdirilməsi yolu ilə əsas istehsalat fondlarının yenilənməsini;
d) yeni istismar və təmir texnikasının və texnologiyasının, istehsalatın və əməyin təşkilinin səmərəli və təhlükəsiz
metodlarının tətbiq edilməsini;
e) işçi heyətin ixtisasını artırmaq, müasir istehsalat metodlarının yayılmasını.
Yüksək istehsalat təhlükəsi ilə bağlı olaraq enerji obyektlərinin layihələndirilməsi, sazlanması, istismarı ilə məşğul olan
təşkilatlar səlahiyyətli dövlət orqanlarının müəyyən edilmiş qaydada verdikləri müvafiq icazələrə (lisenziyalara) malik
olmalıdırlar.
2.1.1.6. Avadanlıqların, binaların və tikililərin texniki vəziyyətinə və onlara təhlükəsiz xidmət göstərilməsini təmin edən
tədbirlərin həyata keçirilməsinə, istilik-enerji ehtiyatlarından effektiv istifadəyə nəzarəti səlahiyyətli dövlət nəzarəti və
idarəetmə orqanları yerinə yetirirlər.
2.1.2. Avadanlıq və tikililərin istismara qəbul edilməsi
2.1.2.1. Tikintisi tamamilə başa çatdırılmış stansiyalar, qazanxanalar (buxar və su ilə işləyənlər), elektrik və istilik
şəbəkəsi obyektləri, eləcə də enerji obyektinin mürəkkəbliyindən asılı olaraq onların növbəsi və işəsalma kompleksləri
qüvvədə olan qanunvericliklə və normativ qaydalarla müəyyənləşdirilmiş qaydada istismara qəbul edilməlidir. Hazırki tələb,
həmçinin genişlənmədən, yenidən qurulmadan və modernizasiyadan sonra (bundan sonra - tikinti) enerji obyektinin
istismara qəbul edilməsinə də şamil olunur.
2.1.2.2. Tikintisi başa çatdırılmış ayrı-ayrı bina və tikililərin,enerji obyektinin tərkibinə daxil olan və layihələndirmə
vasitəsilə ayrı-ayrı işəsalma komplekslərinə, tikinti mərhələlərinə ayrılmış istehsalat və yardımçı təyinatlı quraşdırılmış və
yaxud əlavə binaların istismara qəbul edilməsi onlar hazır olduqca, bütövlükdə enerji obyektinin istismara qəbulu üçün
nəzərdə tutulmuş qaydada ayrıca aktla həyata keçirilir.
Layihələndirmə sənədlərində ayrılmış enerji obyektinin tikinti mərhələlərinin, işəsalma komplekslərinin istismara
qəbul edilməsi obyektin bütövlükdə istismara qəbul edilməsi üçün nəzərdə tutulan qaydada, istismara qəbul edilən hər bir
tikinti mərhələsi (işəsalma kompleksi) üçün ayrıca təhvil-təslim aktını tərtib etməklə həyata keçirilir.
2.1.2.3. Tikintisi başa çatdırılmış enerji obyektinin istismara qəbulunun təşkil edilməsi sifarişçiyə həvalə edilir və onun
hesabına həyata keçirilir.
Tikintinin sifarişçisi işlərin yerinə yetirilməsinə nəzarəti, görülən işlərin təsdiq edilmiş texniki sənədlərə, normativ
sənədlərin tələblərinə uyğunluğunun yoxlanılmasını təşkil etməlidir.
Sifarişçinin texniki nəzarəti həyata keçirmək üçün səlahiyyətinin və yaxud icazəsinin olmadığı hallarda, o, belə nəzarətin
təşkili üçün ixtisaslaşmış kənar mühəndis təşkilatı cəlb edir.
2.1.2.4. Sifarişçi, quraşdırmadan sonra elementlər üzrə qəbulun, enerji avadanlığının fərdi və funksional sınaqlarının,
sınaq məqsədli işəsalmaların, kompleks yoxlamaların təşkili və həyata keçirilməsi, enerji avadanlığının istismara qəbul
edilməsinə hazırlığı barədə sənədlərin işlənib hazırlanması üçün əmrlə işçi komissiyasını təyin edir.
İşçi komissiyanın tərkibinə Sifarişçinin nümayəndələri (Komissiyanın sədri və komissiyanın üzvləri – enerji
avadanlığının istismarının həvalə edildiyi bölmələrin mütəxəssisləri), baş podratçının, baş layihəçinin, podrat əsasında cəlb
edilmiş layihələndirmə, quraşdırma və işəsalma-sazlama təşkilatlarının, sahəvi dövlət nəzarəti orqanlarının və zərurət
yarandığı təqdirdə, enerji avadanlığının istehsalçısının nümayəndələri daxil edilir.
Zəruri olduğu hallarda işçi komissiyalar, alt komissiyalar təşkil edə bilərlər (tikinti, turbin, qazanxana, hidrotexniki,
elektrotexniki, nəzarət və idarəetmə sistemləri üzrə və s.).
Alt komissiyalar enerji obyektinin onların profillərinə uyğun gələn hissələrinin vəziyyəti və onların enerji avadanlığının
kompleks yoxlanmasına və istismara qəbul edilməsinə hazır olması barədə rəy tərtib etməlidirlər. Alt komissiyanın rəyləri işçi
komissiya tərəfindən təsdiqlənməlidir.
2.1.2.5. Enerji obyektinin (enerji avadanlığının) istismara qəbul edilməsi prosesində aşağıdakılar həyata keçirilməlidir:
a) tikinti və quraşdırma dövründə avadanlıq qovşaqlarının, kommunikasiyaların, qurğuların və tikililərin (o cümlədən
gizli-qapalı işlərin) elementlər üzrə qəbulu;
b) texniki hazırlıqları onların üzərində avtonom şəkildə işə salma-sazlama işlərinin, aqreqatların, mexanizmlərin,
qurğuların, boru kəmərlərinin yoxlama və sınaqlarının aparılmasına imkan verən konstruktiv və texnoloji təhvil verilməli
detalların qovşaqlar üzrə qəbulu;
c) istilik-güc avadanlıqlarının sınaqlarının keçirilməsini təmin edən elektrotexniki qurğular, idarəetmə sistemləri üzrə
işəsalma-sazlama işləri;

d) enerji avadanlığının və idarəetmə qurğularının fərdi sınaqları;
e) yardımçı avadanlıqların, texnoloji sistemlərin, kommunikasiyaların (o cümlədən yuma və üfürmə) funksional
sınaqları;
f) əsas enerji avadanlığının sınaq şəraitində işə salınması;
g) enerji obyektinin (işəsalma kompleksinin) kompleks yoxlanması.
2.1.2.6. Avadanlıqların, kommunikasiyaların, ayrı-ayrı texnoloji sistemlərin fərdi və funksional sınaqları həmin texnoloji
təhvil verilən qovşaqda, texnoloji sistemdə bütün tikinti və quraşdırma işlərinin başa çatmasından sonra baş podratçı
(podratçı) tərəfindən, sifarişçinin işçi heyətini cəlb etməklə keçirilməlidir.
Fərdi və funksional sınaqların qrafiki və proqramları baş podratçı (podratçı) tərəfindən işlənib hazırlanır, sifarişçi
tərəfindən təsdiq olunur və lazım olduqda enerji avadanlığının istehsalçısı ilə razılaşdırılır.
Proqramlarda sınaqların keçirilməsinin təhlükəsizlik tədbirlərini və iştirakçıların təhlükəsizlik texnikası, partlayış və
yanğın təhlükəsizliyi üzrə məsuliyyəti, sifarişçinin və podratçının sınaqlarda iştirak etməyən və onların həyata
keçirilməsindən asılı olaraq təhlükəli və potensial təhlükəli amillərin təsir zonasında olan işçi heyətinin təhlükəsizliyinin
təmin edilməsi üzrə tədbirləri müəyyən edən bölmə olmalıdır.
2.1.2.7. Enerji avadanlığının fərdi sınaqlarının və ayrı-ayrı texnoloji sistemlərin, o cümlədən idarəetmə sistemlərinin
funksional sınaqlarının keçirilməsindən ötrü enerji obyektinin öz ehtiyaclarının enerji təchizatı sistemlərinə layihələndirilən
sxemlər üzrə gərginliyin xəbərdarlıqla verilməsi təmin edilməlidir.
Enerji təchizatı sisteminə gərginliyin verilməsinə 3 gün qalmış istismar rejimi müəyyənləşdirilməli və əgər baş tikinti
podratına dair müqavilədə başqa hallar nəzərdə tutulmayıbsa, elektrik avadanlığına sifarişçinin əməliyyat işçi heyəti
tərəfindən xidmət göstərilməlidir.
2.1.2.8. Fərdi və funksional sınaqların uğurla keçirilməsindən sonra işçi komissiya enerji avadanlığını baş podratçıdan
akt üzrə qəbul edir.
Bu aktın işçi komissiyanın üzvləri tərəfindən imzalandığı və enerji obyektinin texniki rəhbərliyi tərəfindən təsdiq
olunduğu andan etibarən enerji avadanlığı, texnoloji təhvil qovşağı, texnoloji sistem sınaq rejimində işəsalmalara və
kompleks yoxlanmağa hazırlanmış sayılır və sifarişçi onların istismarını təmin edir və əgər baş tikinti podratına dair
müqavilədə başqa hallar nəzərdə tutulmayıbsa, onların qorunub saxlanması üçün məsuliyyət daşıyır.
2.1.2.9. Sınaq rejimində işəsalmalar enerji obyektinin kompleks yoxlanmasına qədər aparılır. Yoxlama rejimində işə
salma zamanı avadanlığın və texnoloji sxemlərin iş qabiliyyəti, onların istismarının təhlükəsizliyi yoxlanmalı; bütün nəzarət
və idarəetmə sistemlərinin, o cümlədən avtomatik tənzimləyicilərin, qorunma və bloklanma qurğularının, siqnallama
qurğularının və NÖC-lərin yoxlanması və sazlanması həyata keçirilməlidir.
Sınaq məqsədli işəsalmadan öncə enerji obyektinin etibarlı və təhlükəsiz istismarı üçün şərtlər yerinə yetirilməlidir:
a) istismar və təmir üzrə işçi heyət komplektləşdirilməli, təlimatlandırılmalı (biliklərin yoxlanılması ilə), istismar
göstərişləri, əməyin mühafizəsi üzrə təlimatlar və əməliyyat sxemləri, uçot və hesabatlılıqla bağlı texniki sənədlər işlənib
hazırlanması və təsdiqi;
b) yanacagın, materialların, alətlərin və ehtiyatlarının hazırlanması;
c) rabitə xətləri, yanğın xəbərdarlıq siqnallanması və yanğınsöndürmə, qəza işıqlandırılması, ventilyasiya sistemləri ilə
birlikdə Dispetçer və texnoloji idarəetmə Sisteminin (DTİS) işə salınması;
d) nəzarət və idarəetmə sistemlərinin quraşdırılması və sazlanması;
e) dövlət nəzarəti orqanlarından enerji obyektinin istismarına icazənin alınması.
İşəsalma rejimləri, onların sayı, başlanğıc istilik vəziyyəti, iş mühitinin parametrləri, yüksüz rejimdə sınaqların həcmi,
yüklənmənin miqyası və işin davam etmə müddəti işəsalmaların hər biri üzrə proqram vasitəsilə müəyyən olunur.
2.1.2.10. Tikinti və quraşdırmanın gedişində buraxılmış qüsurlar və natamamlıqlar, eləcə də fərdi və funksional sınaqlar
prosesində aşkar edilmiş avadanlıq qüsurları tikinti, quraşdırma təşkilatları və istehsalçılar tərəfindən kompleks
yoxlanmanın başlanmasınadək aradan qaldırılmalıdır.
2.1.2.11. Enerji obyektinin kompleks yoxlanması, mərhələlər, enerji avadanlığının işçi komissiya ilə razılaşdırılmış və
sifarişçi tərəfindən təsdiq olunmuş proqrama uyğun olaraq işəsalma kompleksi zamanı əsas və bütün yardımçı avadanlığın,
kommunikasiyaların, qurğuların, texnoloji tikililərin birgə işi, işəsalma rejimlərində, dəyişən yüklənmə şəraitində etibarlılığı
və təhlükəsiz istismarı yoxlanılmalıdır.
Kompleks yoxlanma zamanı layihə ilə nəzərdə tutulmuş NÖC-lər, bloklanma, siqnallama və məsafədən idarəetmə
qurğuları, rejim sazlanmasını tələb etməyən qoruyucular və avtomatik tənzimlənmələr işə salınmalıdır.
2.1.2.12. Kompleks yoxlanma proqramında təhlükəsizlik tədbirlərini və yoxlama iştirakçılarının təhlükəsizlik texnikası,
partlayış və yanğın təhlükəsizliyi üzrə məsuliyyəti, sifarişçinin və podratçının sınaqlarda iştirak etməyən və onların həyata
keçirilməsindən asılı olaraq təhlükəli və potensial təhlükəli amillərin təsir zonasında olan işçi heyətinin təhlükəsizliyinin
təmin edilməsi üzrə tədbirləri müəyyən edən bölmə olmalıdır.
2.1.2.13. Əgər baş inşaat podratı üzrə müqavilədə başqa cür nəzərdə tutulmayıbsa, kompleks yoxlanmanı sifarişçi baş
podratçının (podratçının) işçi heyətini cəlb etməklə yerinə yetirməlidir.
2.1.2.14. Avadanlığın layihədə nəzərdə tutulmayan sxemlər üzrə kompleks yoxlanmasına yol verilmir.
2.1.2.15. Elektrik stansiyalarının və qazanxanaların kompleks yoxlanması əsas avadanlığın 72 saat ərzində nominal
yüklənmə ilə və istilik elektrik stansiyaları üçün buxarın layihə parametrləri (qaz turbin qurğuları (QTQ) üçün) işəsalma
kompleksində nəzərdə tutulmuş su elektrik stansiyaları üçün suyun təzyiqi və sərfiyyatı ilə əsas yanacaq bazasında normal və
fasiləsiz işləməsi şərti ilə və işəsalma kompleksinə daxil olan bütün yardımçı avadanlıqların daimi və yaxud növbəli işləməsi
şərti ilə keçirilmiş hesab olunur.
2.1.2.16. Elektrik şəbəkələrində kompleks yoxlanma yarımstansiyanın avadanlığının 72 saat ərzində, elektrik verilişi
xətlərinin isə 24 saat ərzində yüklənməsi altında normal və fasiləsiz iş şərti ilə aparılmış hesab olunur.
2.1.2.17. İstilik şəbəkələrində kompleks yoxlanma avadanlığın işəsalma zamanı nəzərdə tutulmuş nominal təzyiqlə 24
saat ərzində yüklənməsi altında, normal və fasiləsiz iş şərti ilə keçirilmiş hesab olunur.
Bundan başqa, QTQ-lər üçün 10, SES-lərin hidroqurğuları üçün isə 3 avtomatik işəsalmanın uğurla keçirilməsi
kompleks yoxlanmanın məcburi şərtidir.
Əgər kompleks yoxlanma əsas yanacaqla keçirilə bilməzsə, yaxud istilik elektrik stansiyası üçün nominal yüklənmə və
buxarın layihə parametrləri (QTQ-qaz üçün), su-elektrik stansiyaları üçün suyun təzyiqi və sərfiyyatı, birgə və yaxud ayrıca

yoxlanma üçün elektrik verilişi xətləri və istilik şəbəkələri üçün istilik daşıyıcılarının parametrləri işəsalma komplekslərində
nəzərdə tutulmuş işlərin yerinə yetirilməməsi ilə əlaqədar olmayan hər hansı səbəblərə görə əldə edilə bilmirsə, ehtiyat
yanacaqda, eləcə də son hədd parametrlərində və yüklənmələrində kompleks yoxlama aparmaq barədə qərar işçi komissiya
tərəfindən qəbul edilir və müəyyənləşdirilir və işəsalma kompleksinin istismarında təhvil-təslim aktına şərt kimi daxil edilir.
2.1.2.18. İşçi komissiya kompleks yoxlanma və aşkar edilmiş qüsurların və natamamlıqların aradan qaldırılmasından
sonra enerji avadanlığını, işəsalma kompleksini və enerji obyektini bütöv şəkildə akt üzrə qəbul etməli, eləcə də tikintisi başa
çatmış bina və tikililərin hazır olması barədə akt tərtib etməlidir. İşçi komissiyanın aktları sifarişçiyə ötürülür.
2.1.2.19. Sifarişçinin və yaxud onun səlahiyyət verdiyi təşkilatın əmri (sərəncamı) ilə tikintisi (yenidən qurulması) başa
çatdırılmış enerji obyektinin istismara qəbul edilməsi üçün qəbul komissiyası təyin edilir. Əmrdə qəbul komissiyasının
tərkibi, komissiyanın üzvlərinin içərisindən onun sədri göstərilir, enerji obyektinin qəbul edilməsinin başlanmasının və başa
çatdırılmasının müddətləri müəyyənləşdirilir.
2.1.2.20. Qəbul komissiyası enerji obyektinin istismara qəbul edilməsinin başlanmasına ən azı 30 gün qalmış,
tikintisinin davam etməsinin normativ müddətləri 30 gündən az təşkil edən enerji obyektləri üzrə isə ən azı 15 gün öncə təyin
olunmalıdır.
2.1.2.21. Qəbul komissiyası sifarişçinin, baş podratçının (podratçının), baş layihəçinin (layihəçinin), istismar edən
təşkilatın, dövlət nəzarəti orqanlarının (razılıq üzrə) nümayəndələrindən yaradılır.
2.1.2.22. Qəbul komissiyası enerji obyektinin istismara qəbula hazırlığını yoxlamalı və yerinə yetirilən işlərin, avadanlıq
və obyektin bütövlükdə aşağıdakı kateqoriyalar üzrə keyfiyyətinə qiymət verməlidir:
a) obyektin və quraşdırılmış enerji avadanlığının təsdiq edilmiş layihə və icazə sənədlərinə uyğunluğu;
b) obyektdə yerinə yetirilmiş tikinti, xüsusi, montaj, işəsalma-sazlama işlərinin, istifadə olunan materialların və
məhsulların normativ-texniki sənədlərin tələblərinə uyğunluğu;
c) icra sənədlərinin yerinə yetirilmiş tikinti-quraşdırma işlərinə və normativ-texniki sənədlərin tələblərinə uyğunluğu;
d) enerji avadanlığının sazlıq, işləklik və istismar etibarlılığı baxımından sınaqlarının və kompleks yoxlanmasının
nəticələri, enerji obyektinin istismara və məhsul buraxmağa (xidmət göstərilməsinə) hazırlığı, o cümlədən onlarda əmək
şərtlərinin partlayış və yanğın təhlükəsizliyi və istehsalat sanitariyası, ətraf mühitin mühafizəsi üzrə tələblərə müvafiq olaraq
təmin edilməsi üzrə tədbirlər daxil olmaqla;
e) layihə sənədlərində nəzərdə tutulmuş texniki-iqtisadi göstəricilərə müvəffəq olunması;
f) enerji obyektinin vətəndaşların həyatı və təhlükəsizliyinin, istismar etibarlılığının təmin edilməsi baxımından
normativ hüquqi sənədlərin tələblərinə uyğunluğu;
g) akta əlavə olunan sənədlərin və dövlət nəzarəti orqanlarının rəylərinin mövcudluğu və saxlanması.
Enerji obyektinin istismara qəbula hazırlığının yoxlanılması sifarişçi tərəfindən işlənib hazırlanmış və qəbul komissiyası
tərəfindən təsdiq edilmiş proqram üzrə yerinə yetirilir.
Qeyd olunan keyfiyyət kriteriyalarına uyğun gəlməyən və (və ya) qeyd olunan şərtlər yerinə yetirilməyərək tikilən
obyektlərin, o cümlədən tikinti mərhələlərinin, işəsalma komplekslərinin istismara qəbul edilməsi qadağan olunur.
2.1.2.23. Qəbul komissiyası zəruri hallarda nəzarət yoxlamaları, sınaqlar və təftişlər təyin edir.
Qəbul komissiyası enerji obyektinin istismara qəbula hazır olmamasını aşkar etdikdə, bu barədə komissiyanı təyin edən
hüquqi şəxsə əsaslandırılmış rəyini təqdim edir.
Qəbul komissiyasının aktının təsdiq edildiyi andan etibarən qəbul komissiyasının səlahiyyətləri bitir.
2.1.2.24. Sifarişçi və baş podratçı qəbul komissiyasına onun işi üçün zəruri olan sənədləri Azərbaycan Respublikasının
elektrik enerjisi sahəsində qüvvədə olan qanunvericiliyi ilə müəyyən edilmiş qaydada təqdim etməlidir.
2.1.2.25. Sifarişçi dövlət nəzarəti orqanlarına enerji obyektinin qəbul edilməsi haqqında qəbul komissiyasının işinin
başlanmasına ən azı 15 gün qalmış yazılı məlumat verməlidir.
Dövlət nəzarəti orqanları qəbul komissiyasının öz işini bitirməsinə qədər enerji obyektinin hazır olması barədə rəyi və
yaxud əsaslandırılmış etirazı təqdim etməlidirlər (istənilən formada sərbəst təqdim edilir).
2.1.2.26. Qəbul aktında komissiya üzvlərindən istənilən birinin imzasının olmadığı, eləcə də dövlət nəzarəti orqanları
tərəfindən əsaslandırılmış iradların olduğu təqdirdə enerji obyektinin istismara qəbuluna yol verilmir.
2.1.2.27. Enerji obyektinin (onun mərhələlərinin, işəsalma kompleksinin, enerji avadanlıqlarının) qüsurlarla və ya
natamamlıqlarla istismara qəbuluna yol verilmir.
2.1.2.28. Enerji obyektinin istismara qəbulu qəbul komissiyasının bütün üzvləri tərəfindən imzalanan və bu komissiyanı
təyin edən hüquqi şəxs tərəfindən təsdiq olunan müəyyənləşdirilmiş formada aktla rəsmiləşdirilir.
2.1.2.29. Qəbul komissiyasının sədri idarəetmə orqanına və yaxud qəbul komissiyasını təyin edən hüquqi şəxsə enerji
obyektinin istismara qəbul aktını təqdim etməlidir.
Enerji obyektinin istismara qəbul aktı 3 nüsxədə tərtib olunur, onlardan biri sifarişçidə qalır, bir nüsxəsi enerji
obyektinin balans saxlayıcısına, digər biri isə podratçıya təqdim edilir.
2.1.2.30. Enerji obyektinin istismara qəbul aktı qəbul komissiyasını təyin edən hüquqi şəxs tərəfindən aktların
imzalanmasından sonra ən geci 15 gün müddətində təsdiq olunur. Aktın təsdiqlənməsi tarixi enerji obyektinin istismara
qəbul edilməsi tarixi hesab olunur.
Göstərilən müddətlərin keçdiyi enerji obyektləri qəbul edilməmiş sayılır və onlar üzrə təkrar olaraq qəbul komissiyaları
təyin edilir.
Qəbul komissiyası tərəfindən müəyyənləşdirilmiş qaydada qəbul edilməyən enerji obyektinin istismara buraxılmasına
yol verilmir.
2.1.2.31. Enerji obyektinin istismara qəbul edilməsindən sonra sifarişçi (yaxud onun tapşırğı ilə kənar təşkilat) enerji
obyektinin layihə gücünün Azərbaycan Respublikasının Energetika Nazirliyi tərəfindən müəyyənləşdirilmiş müddətlərdə
mənimsənilməsinin (zərurət yarandıqda rejim-sazlama işlərinin) koordinasiya planını işləyib hazırlamalıdır.
2.1.2.32. İnkişaf dövrünün müddəti hazırkı standartlarda nəzərdə tutulmuş vaxtdan artıq olmamalıdır.
Plan aşağıdakıları nəzərdə tutur:
a) qazanların, turbin birləşmələrinin, generatorların, yüklərin daşınması üçün enerji bloklarının xüsusi sınaqları;
b) enerji avadanlığının zəmanət və istilik sınaqları, tənzimləyici xüsusiyyətlərin inkişafı;
c) əsas avadanlıqların manevr xüsusiyyətlərini sınaqdan keçirmək.
2.1.2.33. Sifarişçi aşağıdakı həcmdə istifadəyə verildikdən sonra avadanlıq üzərində istismar işlərinin (PHP) yerinə

yetirilməsi ilə elektrik enerjisi obyektinin dizayn gücünün inkişafı üçün cədvəl hazırlayır:
a) avtomatlaşdırılmış prosesə nəzarət sistemlərinin və təhlükəsizlik avadanlığının modal tənzimlənməsi;
b) start və stop rejimlərinin optimallaşdırılması, digər dəyişən rejimlər, eləcə də minimum yük rejimi;
c) əməliyyat təlimatlarının tənzimlənməsi (zavodun əməliyyat təlimatlarına uyğunlaşdırılması), rejim xəritələrinin
hazırlanması və kadr hazırlığı proqramları;
d) Sifarişçinin qərarı ilə digər işləri.
2.1.2.34. Sınaq (eksperimental), sınaq-sənaye enerji texnologiyası qurğuları, təcrübələr aparmaq və ya layihə ilə təmin
edilmiş məhsullar hazırlamaq üçün hazır olduqları halda qəbul komitəsi tərəfindən istismara verilir.
2.1.2.35. Enerji obyektinin istismara verilməsi barədə bütün sənədlər Sifarişçi tərəfindən, habelə enerji obyektinin
fəaliyyət göstərən təşkilatın balansına köçürüldüyü təqdirdə müvafiq əməliyyat təşkilatında saxlanmalıdır.
2.1.2.36. Bütün sənədlər ümumi kataloqda yerləşdirilməlidir və ayrı sənəd qovluqlarında təsdiq edilmiş məzmun
inventarları olmalıdır.
2.1.2.37. Sənədlər qəbul edən komitə tərəfindən tərtib olunmuş sənədlərlə birlikdə müştərinin texniki arxivində
(əməliyyat təşkilatı) saxlanmalıdır. Saxlanma müddəti daimidir.
2.1.3. İşçi heyətinə dair tələblər
2.1.3.1. Elektrik energetikasının enerji obyektlərində peşəkar təhsili olan, enerji qurğularının idarə edilməsi üzrə isə
müvafiq iş təcrübəsinə malik şəxslər işə buraxıla bilərlər.
2.1.3.2. Yenidən işə qəbul edilən və həm də yeni vəzifəyə keçirilən, müvafiq peşə təhsilinə malik olmayan şəxslər sahə
üzrə qüvvədə olan təlimatlandırma qaydasına uyğun təlimatlandırılmalıdır.
2.1.3.3. Zərərli maddələr, təhlükəli və sağlamlığa yüksək risk yaradan işlərdə çalışan işçilər müəyyən edilmiş qaydada
ilkin olaraq (işə qəbul zamanı) və vaxtaşırı (əmək fəaliyyəti müddətində) tibbi müayinədən keçməlidir.
2.1.3.4. Enerji obyektlərində heyət ilə onun vəzifə fuksiyalarının yerinə yetirilməsinə və ixtisasının saxlanmasına hazır
olmasının təmin edilməsi üçün daima iş aparılmalıdır.
2.1.3.5. Heyətin hazırlanması üçün obyektlər poliqonlarla, təhsil otaqları, emalatxanalar, laboratoriyalar, texniki
vasitələrlə təchiz edilməli, kadrlarla komplektləşdirilməlidir. Bundan əlavə, dərslərin aparılması üçün yüksək ixtisaslı
(təcrübəli) mütəxəssislər cəlb olunmalıdır.
2.1.3.6. Hər bir enerji obyektində texniki kitabxana yaradılmalı, həmçinin heyətin dərsliklərdən və müəssisənin
fəaliyyətinə aid texniki ədəbiyyatlardan, habelə normativ-texniki sənədlərdən istifadəsi imkanı təmin edilməlidir.
2.1.3.7. Hər bir enerji obyektində nümunəvi əsasnamələrə müvafiq təhlükəsizlik texnikası və yanğın təhlükəsizliyi
kabinetləri yaradılmalıdır.
2.1.3.8. Maddi-texniki təhsil-təlim bazasının yaradılması çətin olan, şəxsi heyətin sayı az olan enerji obyektlərində
heyətin peşə təhsilinin artırılması üzrə işlərin bu cür bazaya malik digər energetika müəssisələrində müqavilə ilə
aparılmasına icazə verilir.
Heyət ilə işlərin aparılmasına enerji obyektinin rəhbəri və ya müəssisənin rəhbər işçilərinə mənsub vəzifəli şəxs
cavabdehdir.
2.1.3.9. İşə yeni qəbul olunmuş və ya dərəcəsindən asılı olaraq işində 6 aydan artıq fasilə yaranan işçilərin sərbəst işə
buraxılmasına onların iş yerində təcrübə və hazırlıq keçməsindən, praktiki vərdişlərə yiyələnməsindən, əməyin mühafizəsi
üzrə təlimatlandırılmasından, qüvvədə olan vəzifə və istehsalat təlimatları üzrə biliklərinin yoxlanılmasından keçdikdən,
həmçinin iş yerində növbətçinin vəzifəsini əvəz etdikdən sonra icazə verilir.
2.1.3.10. İşində 1 aydan 6 aya qədər fasilə yarandıqda sərbəst işə buraxılması üçün heyətin hazırlığını işçinin peşəkar
hazırlıq səviyyəsi, iş təcrübəsi, xidməti funksiyaları və s. nəzərə alınmaqla müəssisə və ya struktur bölmə rəhbəri təyin edir.
Bununla belə istənilən hallarda əməyin təhlükəsizliyi üzrə plandankənar təlimatlandırma aparılmalıdır.
2.1.3.11. Enerjisistemdə heyətin hazırlanması texniki vasitələrdən istifadə etməklə enerjimüəssisələrin istismar
heyətinin hazırlanması qüvvədə olan “Heyətlə aparılan işlərin təşkili qaydaları”nın əsasında aparılır.
2.1.3.12. Enerji qurğularının və onların elementlərinin idarə edilməsi və ya onlara xidmət üçün heyət, təcrübə keçəndən
(iş yerində hazırlaşmaq, işdə təcrübi vərdiş almaqla), texniki istismar qaydalarından (TİQ), təhlükəsizlik texnikası
qaydalarından (TTQ), yanğın təhlükəsizliyi qaydalarından (YTQ), qüvvədə olan vəzifə və istehsalat təlimatlarından biliyini
yoxlayandan və əvəzetmədən (iş yerində növbətçinin vəzifəsini əvəz etmək) keçəndən sonra müstəqil işə buraxılır.
2.1.3.13. Enerji avadanlığının bilavasitə təmiri, sazlanması və sınağı ilə məşqul olan mühəndis-texniki işçilər və fəhlələr
təcrübə keçəndən və TİQ, TTQ, YTQ, istehsalat və vəzifə təlimatları üzrə biliyi yoxlanandan sonra müstəqil işə
buraxılmalıdırlar.
2.1.3.14. Bilavasitə enerji qurğularının istismarı, təmiri ya sazlanması ilə əlaqələri olmayan işçilər TTQ, YTQ, vəzifə və
istehsalat təlimatları üzrə bilikləri yoxlanıldıqdan sonra işə buraxılmalıdır.
2.1.3.15. Heyətin təcrübə keçməsi müəssisənin baş mühəndisinin təsdiqlədiyi fərdi proqram üzrə təşkil edilməlidir.
2.1.3.16. Enerji qurğusunun idarə edilməsilə əlaqədar olan mühəndis-texniki vəzifələrə təyin olunmuş şəxslər
müəssisənin baş mühəndisinin təsdiqlədiyi proqram üzrə iş yerində hazırlıq keçməlidirlər.
2.1.3.17. Dövlət nəzarəti idarələrinin nəzarətində olan obyektlərə xidmət edən heyətin biliyinin yoxlanması və
attestasiyası həmin idarələrin tələblərinə uyğun və onlarla razılaşdırılmış proqram üzrə təşkil edilməli və keçirilməlidir.
TİQ, TTQ, YTQ, vəzifə və istehsalat təlimatları üzrə biliyin yoxlanılması:
- ilk dəfə - müstəqil işə buraxmazdan qabaq;
- dövrü - qoyulmuş müddətlərdə;
- növbədənkənar - qaydaları və təlimatları pozanda, dövlət nəzarət idarələrinin, elektrik stansiyaları və şəbəkələrinin
istismarı üzrə Dövlət müfəttişliyinin və yuxarı idarəetmə orqanlarının tələbi üzrə, xüsusi komissiyanın qərarı üzrə
keçirilməlidir.
2.1.3.18. TİQ, YTQ, istehsalat və vəzifə təlimatları üzrə biliyin dövrü yoxlanılması 3 ildə 1 dəfədən az olmayaraq
keçirilməlidir.
2.1.3.19. Fövqəladə Hallar nazirliyinin nəzarətindəki avadanlığın təhlükəsiz istismarı və quruluşu qaydaları, TTQ üzrə
biliyin dövrü yoxlanılması aşağıdakı kimidir:

- bilavasitə enerji qurğunun idarə edilməsi və ona xidmət edilməsi ilə əlaqədar olan şəxslər üçün, həmçinin bütün
dərəcəli fəhlələr üçün ildə 1 dəfə;
- qalan rəhbər və mühəndis-texniki işçilər üçün 3 ildə 1 dəfə.
2.1.3.20. Hər bir vəzifə mütəxəssisləri üçün təlimatlar və qaydalar üzrə biliyin həcmı müəssisənin rəhbərliyinin
təsdiqlədiyi əsasnamə ya da vəzifə təlimatı ilə təyin edilməlidir.
2.1.3.21. Operativ heyətin biliyinin yoxlanmasına texniki vasitələrdən əlavə, həmçinin məşqlər, psixofiziooloji və
psixometrik sınamalar daxil edilməlidir.
2.1.3.22. Təyin olunmuş və ya rəsmi göstərilmiş müddətlərdə biliyin yoxlanılmasından keçməyən işçiləri avadanlığı
müstəqil idarə etməyə buraxmaq qadağandır.
2.1.3.23. Biliyin səviyyəsini yüksəltmək, qəzasız və təhlükəsiz iş üsullarını təkmilləşdirmək üçün, bilavasitə avadanlıq,
bina və qurğuların istismarı ilə əlaqəsi olan bütün işçilər, təsdiq olunmuş cədvəl və ya tematik plan üzrə aylıq təlimat
keçməlidirlər.
Enerji qurğuların idarə edilməsi ilə əlaqədar olan operativ və operativ-təmir heyəti 3 ayda 1 dəfə qəzaya qarşı və
yanğına qarşı məşqlər keçməlidirlər. Keçirilmiş məşq nəticəsində qeyri-kafi qiymət almış şəxslərin TİQ, TTQ, YTQ, istehsalat
və vəzifə təlimatları üzrə biliklərinin növbədənkənar yoxlanması keçirilməlidir.
2.1.3.24. Enerji müəssisələrinin və təşkilatların bütün işçiləri istismar heyətinin hazırlanması qaydalarında qoyulmuş
həcmdə və dövrilikdə ixtisas artırma kurslarında oxumalıdırlar.
2.1.4. Elektrik stansiyalarının, qazanxanaların və şəbəkələrin fəaliyyətinin səmərəliliyinə nəzarət
2.1.4.1. Hər bir 10 МVt və daha yuxarı gücdə istilik elektrik stansiyalarında, gücü 30 МVt və daha yuxarı su elektrik
stansiyalarında, istilik hasilatlı məhsudarlığı 50 Qkal/saat (209,5 QCoul/saat) və daha yuxarı olan qazanxanalarda, onun
elektrik və istilik yüklərindən asılı olaraq mütləq və ya nisbi, texniki-iqtisadi göstəricilərini (TİG) təyin edən, avadanlıqların
texniki xarakteristikaları işlənib hazırlanmalıdır.
Daha aşağı gücə malik elektrik stansiyaları üzrə, gücü və istilik hasilatlı məhsudarlığı daha aşağı olan rayon
qazanxanaları üzrə xarakteristikaların işlənməsinin məqsədəuyğun olması enerji sistemin sahibi tərəfindən təyin edilir.
2.1.4.2. Enerji obyektlərində, enerjisistem avadanlıqlarının işinin səmərəliyini xarakterizə edən əsas TİG qismində
bütövlükdə təyin olunurlar:
a) hər bir enerji blokunun, avadanlıqlar qrupunun, enerji obyekti və enerji birliyinin hasil etdiyi və buraxdığı elektrik və
istilik enerjisinin miqdarı;
b) işçi elektrik və istilik gücü;
c) təyin olunmuş elektrik və istilik gücündən istifadə əmsalı;
ç) hazırlıq əmsalı;
d) buraxılmış elektrik və istilik enerjisi üçün xüsusi yanacaq (şərti) sərfi;
e) buraxılmış elektrik enerjisi üçün xüsusi su sərfi və su borularından istifadə əmsalı (SES-lər üçün);
ə) elektrik obyektlərinin ayrıca elektrik enerijisi hasilatına və istilik buraxılışına aid edilən öz ehtiyacları üçün işlədilən
elektrik enerjisi sərfi;
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f) istilik və elektrik enerjisinin elektrik və istilik şəbəkələrində ötürülməsi və paylanması üçün texnoloji xərcləri;
d) ətraf mühitə atılan çirkləndirici tullantı maddələrin həcmi və /və ya qatılığı;
h) elektrik və istilik enerijisi istehsalının, saxlanmasının ötürülməsinin və paylanmasının maya dəyəri;
i) regional enerji sistemləri arasında elektrik güc axınları;
j) avadanlıqların işə salınma sayı, o cümlədən planda olmayan.
2.1.4.3. Elektrik avadanlıqlarının işinin əsas TİG-nin metodoloji təyini, ayrıca avadanlıqların və bütövlükdə enerji
obyektin material və energetik balansları məlumatlarının prinsipləri əsasında aparılmalıdır.
Faktiki, nominal, normativ əsas və aralıq TİG-lərin təyini ardıcıllığı qüvvədə olan sahə normativ sənədləri ilə təyin
olunur. Bu zaman faktiki və normativ TİG-lərin metodoloji birliyi və hesabatların avtomatlaşdırılması təmin olunmalıdır.
2.1.4.4. Enerji bloklarının TİG-lərinin hesablamalarının avtomatlaşdırılması, enerji obyektlərinin yeni istismara verilmiş
və modernləşdirilmiş əsas avadanlıqları zəruri hesab olunur.
2.1.4.5. Texnoloji proseslərin avtomatlaşdırılmış idarəetmə sistemlərində tətbiq olunan texnoloji alqoritmlərin tərkibi,
texniki hesabatlar formalarında tələbləridən az olmayan həcmdə parametrlər və göstəricilərin daimi monitorinqini, habelə
həm fərdi avadanlıqların (qaz turbininin, qazanın, reaktor qurğusunun, buxar turbininin), həm də enerji blokunun
(qurğusunun) bütövlükdə istilik effektivliyi göstəricilərinin təhlilini təmin etməlidir.
2.1.4.6. Elektrik stansiyalarında, elektrik və istilik şəbəkələrində, enerji sistemində xidmətdə, ölçü sistemlərindən, fərdi
ölçmələrdən və hesablamalardan məlumatlara əsaslanan faktiki əsas və aralıq TİG-lərin uçotu və təhlili aparılmalıdır.
2.1.4.7. Enerji sistemlərində, işlərin son nəticəsini yaxşılaşdırmaq məqsədilə elektrik stansiyaları, qazanlar, elektrik və
istilik şəbəkələrində aşağıdakılar həyata keçirilməlidir:
a) enerji xərclərinin və proses parametrlərinin ölçülməsi tələb olunan dəqiqliyə uyğunluğu;
b) alətlərin oxunması və məlumat ölçmə sistemlərinə əsaslanan avadanlıqların fəaliyyət göstəricilərinin təyin edilmiş
formalarına uyğun olaraq (növbəlik, gündəlik, aylıq, illik) hesabat;
c) avadanlığın vəziyyəti, onun iş rejimi, yanacaq ehtiyatlarının qiymətləndirilməsi üçün texniki və iqtisadi göstəricilərin
təhlili;
d) istehsal fəaliyyətinin nəticələrinin faktiki göstəricilərin normativ və əsas dövr göstəricilərindən kənarlaşmalarının
səbəblərini, ən yaxşı növbələrin və fərdi işçilərin iş təcrübəsi ilə tanış olmaq üçün enerji obyektinin rəhbərlik tərəfindən
nəzarət (ayda ən azı 1 dəfə);
e) avadanlıqların etibarlılığı və səmərəliliyinin artırılması, elektrik və istilik yüklərinin optimal paylanması, enerji və
digər resurslara qənaət edilməsi, ətraf mühitə zərərli maddələrin emissiyasının azaldılması üçün tədbirlərin hazırlanması.
2.1.5. Enerji obyektlərinin istismarının təşkilinə texnoloji və texniki nəzarət
2.1.5.1. Hər bir enerji obyektində elektrik qurğularının (avadanlıqların, binaların və qurğuların) texniki vəziyyətinin

daimi və mütəmadi olaraq monitorinqi (baxışlar, texniki şəhadətləndirmə) təşkil olunur, onların vəziyyəti və təhlükəsiz
istismarı üzrə məsul şəxslər müəyyənləşdirilir, texniki və texnoloji nəzarət heyəti təyin edilir və onların vəzifə öhdəlikləri
təsdiqlənir.
2.1.5.2. Enerji müəssisəsinin bir hissəsi olan hidrotexniki qurğular da daxil olmaqla, bütün texnoloji sistemlər,
avadanlıqlar, binalar və qurğular dövri texniki yoxlamadan keçirilir.
Texniki şəhadətləndirmə enerji obyektinin texniki rəhbəri və ya onun müavininin başçılığı ilə enerji obyektinin
komissiyası tərəfindən həyata keçirilir.
Komissiyaya struktur bölmələrinin rəhbərləri və mütəxəssisləri, ixtisaslaşmış və ekspert təşkilatlarının mütəxəssisləri
daxildir.
2.1.5.3. Texniki şəhadətləndirmə 5 ildə ən azı 1 dəfə həyata keçirilir.
Texniki şəhadətləndirmənin vəzifələrinə vəziyyətin qiymətləndirilməsi, istismar müddəti və şərtlərinin, həmçinin,
stansiyanın təyin edilmiş resursunun təmin edilməsi üçün lazım olan tədbirlərin müəyyən edilməsi daxildir.
Dövri texniki şəhadətləndirmə daxilində avadanlıqların, binaların və qurğuların təhlükəsizlik şərtlərinə (hidravlik
testlər, qoruyucu klapanlarının sazlanması, təhlükəsizlik avtomatlarının sınağı, qaldırıcı mexanizmlər, torpaqlama dövrələri)
uyğun olaraq xarici və daxili yoxlamalar, texniki sənədlərin yoxlanılması, sınaqların aparılması daxildir.
Texniki şəhadətləndirmə ilə bərabər, nəzarət obyektlərinin verdikləri məcburi göstərişlərə uyğunluğunun yoxlanılması
və enerji obyektinə xidmət zamanı baş verən pozuntu və qəza hallarının araşdırılması nəticəsində müəyyən edilmiş, habelə
əvvəlki texniki baxış zamanı işlənib hazırlanmış tədbirlərin yoxlanması aparılır. Texniki şəhadətləndirmələrin nəticələri
enerji obyektinin texniki pasportunda qeyd edilir.
Nəzarət prosesində təsbit edilən qəza təhlükəli qüsurları və texniki şəhadətləndirmənin müddətinin pozulması halları
olan enerji qurğuları istifadə edilmir.
2.1.5.4. Avadanlıqların texniki vəziyyətinə daimi nəzarət enerji obyektinin istismar və istismar texniki xidmət heyəti
tərəfindən həyata keçirilir.
Nəzarət proseduru yerli istehsal və vəzifə təlimatları ilə müəyyənləşdirilir.
2.1.5.5. Avadanlıqların, binaların və strukturların dövri yoxlamaları təhlükəsiz istismar üçün cavabdeh şəxslər tərəfindən
həyata keçirilir.
Yoxlamaların tezliyi enerji obyektinin texniki rəhbəri tərəfindən müəyyən edilir. Yoxlamaların nəticələri xüsusi jurnalda
qeyd olunur.
2.1.5.6. Avadanlıqların, binaların və qurğuların vəziyyətinin və təhlükəsiz istismarının monitorinqini aparan şəxslər,
enerji obyektlərinin istismarı zamanı texniki şərtlərə riayət edilməsini, onların vəziyyətini qeyd etməyi, enerji qurğularında və
onların komponentlərində baş verən qəzaların araşdırılması, enerji qurğularının işində dayanmaların qeydlərinin və təmir
sənədləşmənin aparılmasını təmin edir.
2.1.6. Texniki xidmət, təmir və müasirləşdirmə
2.1.6.1. Hər bir enerji obyektində texniki xidmət, profilaktik təmir, avadanlıqların, kommunikasiyaların, qurğuların,
binaların və tikililərin modernləşdirilməsi və yenidən qurulması təşkil edilməlidir.
2.1.6.2. Enerji avadanlığının texniki vəziyyətinə və təmirinə, modernləşdirilməsinə və yenidən qurulmasına görə enerji
obyektlərinin və onların bölmələrinin rəhbərləri məsuliyyət daşıyır.
2.1.6.3. Enerji avadanlıqlarının təhlükəsiz və işlək vəziyyətini təmin etmək, onun resurs göstəricilərini mütəmadi olaraq
bərpa etmək, dəyişən iş şəraiti ilə uyğunlaşdırmaq üçün texniki xidmət, profilaktik təmirlərin həcmi və müddəti müəyyən
edilməli və həyata keçirilməlidir.
2.1.6.4. Hər bir enerji obyektində, onun hər bir struktur bölməsində (sex, sahə, şöbə) vaxtaşırı yerinə yetirilən
əməliyyatların ümumi cədvəli texniki xidmət sahəsində istifadə edilən avadanlığın (baxışlar, yoxlamalar, sınaqlar, nəzarət,
yağlamalar, tənzimlənmə və s.) normativ-texniki sənədlərə uyğun olaraq hazırlanmalıdır. Bu işlər heyət kateqoriyaları üzrə
(inzibati-texniki, əməliyyat, əməliyyat-təmir) bölünməlidir.
2.1.6.5. Enerji qurğusunun enerji avadanlıqlarına bütün növ təmirlər üçün perspektiv 3 və ya 5 illik, illik və aylıq
cədvəllər hazırlanmalıdır.
2.1.6.6. İstehsal həcmində dəyişikliklərə və ya elektrik və istilik enerjisinin ötürülməsi şərtlərinə təsir göstərən enerji
avadanlığının təmiri cədvəlləri təşkilatın və ya nəzarət edən dövlət tənzimləyicisinin rəhbərliyi tərəfindən təsdiq edilməlidir.
2.1.6.7. Hər bir enerji müəssisəsində texniki avadanlıqların yenilənməsi, müasirləşdirilməsi və yenidən qurulması üçün
uzunmüddətli planlar hazırlanmalıdır.
2.1.6.8. Bütün növ təmirlərin dövrülüyü və müddəti, müxtəlif növ enerji avadanlıqlarının təmirinin təşkili məsələləri,
qüsurların təyini və diaqnostikası, təmir edilmiş avadanlıqların vəziyyətinin qiymətləndirilməsi müvafiq enerji birliyi
standartları ilə müəyyən edilir.
2.1.6.9. Hər bir avadanlıq növü üçün resursların etibarlılıq göstəriciləri müəyyənləşdirilməlidir (təyin edilmiş resurs və
xidmət müddəti, işə buraxmaların icazə verilən sayı).
2.1.6.10. Enerji resurslarının göstəricilərinin işlənib hazırlanması zamanı və ya bu enerji avadanlığının qalıq resursları ilə
bağlı məlumat olmadıqda, onun istismarı, işlək vəziyyətinin, iş qabiliyyətinin və resurs göstəricilərinin bərpa təmiri və (və ya)
təkmilləşdirilməsi vasitəsilə davam etdirilə bilər.
2.1.6.11. Avadanlıqların istismarının mümkünlüyü barədə qərar ekspert-texniki komissiya (ETK) tərəfindən qəbul edilir.
2.1.6.12. Qərar ixtisaslaşdırılmış qurum tərəfindən bu avadanlığın texniki vəziyyətinə dair verilmiş nəticəyə zidd
olmamalıdır.
2.1.6.13. Texniki nəticələr sazlığın və iş qabiliyyətinin qiymətləndirməsini, təhlükəsizliyin hesablama ilə
əsaslandırılması, istismara verilmə və qəbul sınaqlarının nəticələrini (sonuncu əsaslı təmirdən sonra) istismar və texnikiiqtisadi göstəriciləri müəyyən etməklə əhatə etməlidir. Bu halda ETK aşağıdakı qərarlar qəbul edə bilər:
a) qoyulmuş əməliyyat parametrləri ilə istismarın davam etdirilməsi;
b) məhdud əməliyyat parametrləri ilə istismarın davam etdirilməsi;
c) təmirin təyin edilməsi;
d) yenidənqurma, müasirləşdirmənin zəruriliyi;

e) digər məqsədlər üçün istifadə;
f) uçotdan silinmə və utilizasiya üçün istismardan çıxarılması.
ETK qərarı ixtisaslaşdırılmış təşkilatın texniki nəticələri ilə birlikdə səlahiyyətli nümayəndəyə təsdiq üçün təqdim
olunur.
2.1.6.14. Hesabat sənədlərinin təhlili, həmçinin düzəliş tədbirlərinin həyata keçirlməsi, avadanlıqların təhlükəsiz
istismarı üçün təyin edilmiş resursun və xidmət müddətinin, avadanlığı təhlükəsiz istismar parametrlərini uzadılmasının
mümkünlüyü haqqında texniki rəyin hazırlanması və zərurət olduqda, avadanlıqların uzadılan müddət ərzində təhlükəsiz
istismarının uzunmüddətli təmin edilməsi üçün düzəliş tədbirlər planını sənaye təhlükəsizliyi sahəsində müvafiq
sertifikatlaşdırılmış bir ekspert (ekspertlər) tərəfindən həyata keçirirlir.
2.1.6.15. Təyin edilmiş resursun, təyin edilmiş xidmət müddətinin, enerji avadanlıqlarının təhlükəsiz istismarının
əməliyyat parametrlərinin təyin olunan müddətə uzadılmasının mümkünlüyü haqqında texniki rəyin təsdiq edilməsi enerji
obyektinin (enerji müəssisəsi, birlik) istismar nəzarətinə cavabdeh olan texniki rəhbəri tərəfindən həyata keçirilir.
2.1.6.16. Təyin edilmiş avadanlıq resursunun birdəfəlik uzadılması 50 min iş saatından çox olmamalıdır. Avadanlıqların
təyin olunmuş xidmət müddəti birdəfəlik uzadılması 10 ildən çox olmamalıdır.
2.1.6.17. Enerji avadanlıqlarının vəziyyətindən və fərdi komponentlərin dəyişdirilməsi daxil olmaqla həyata keçirilən
işlərin həcmindən asılı olaraq normativ göstəricilərlə müqayisədə təmirin tezliyinin dəyişdirilməsi və müddəti artırılmasına
yalnız müvafiq texniki əsaslandırma ilə və bu enerji avadanlığı üçün cavabdeh olan yuxarıda duran inzibatı və dispetçer
idarəetmə orqanlarının razılığı ilə icazə verilir.
Təmirlər arasındakı müddətin azalması halında onun normativ səviyyəsinə gətirilməsi üçün tədbirlər hazırlanmalı və
baxılması üçün yuxarıda duran idarəetmə və nəzarət orqanlarına təqdim edilməlidir.
2.1.6.18. Əmrlə əsaslı (orta) təmirə çıxarılmazdan əvvəl, enerji obyekti üzrə təmir olunan avadanlıqların düyünlərinin
(qazanxanalar və turbin qurğuları, generatorlar, 110 kV və daha yüksək gərginlikli güc transformatorları, elektrik
stansiyalarının xüsusi sərfiyyat əsas transformatorları, 330 kV və daha yüksək gərginlikli cərəyan transformatorları və açarları)
qüsurlarının aşkarlanması üçün enerji obyektinin, həmçinin cəlb olunmuş təmir və sazlama müəssisələrinin
mütəxəssislərindən ibarət komissiyalar yaradılmalıdır.
Baxış vasitəsilə qüsurların aşkarlanması zamanı zədələnmə, deformasiya, aşınma, korroziya və eroziya yerləri
aşkarlanmalı və əvvəlki qüsurların aşkarlanması zamanı olan vəziyyətlə, layihə, pasport və ya texniki təmir şərtləri ilə
müqayisə olunmalıdır.
Qüsurların aşkarlanmasının nəticələri müəyyən edilmiş formada aktlarla və qüsurların kəmiyyət və keyfiyyət
xüsusiyyətlərinin, onların inkişafı üçün bütün mümkün səbəblərin, təmir texnologiyası üzrə qəbul edilmiş qərarların və belə
zərərin təkrarlanmasının qarşısının alınması üçün profilaktik və istismar xaratkerli əməliyyat tədbirlərin təsviri ilə
sənədləşdirilir.
2.1.6.19. Enerji avadanlığının təmirə çıxarılması və istismara verilməsi müraciət əsasında illik təmir cədvəllərində
göstərilən müddətdə aparılmalı və əməliyyat idarəçiliyində olan təşkilatla razılaşdırılmalıdır.
2.1.6.20. Enerji qurğusunun (enerji blokunun) əsaslı (orta) təmirə çıxarılması və təmirdən sonra qəbulu enerji
obyektinin texniki rəhbəri tərəfindən təsdiq edilmiş və təmirin icraçısı ilə razılaşdırılmış proqramlara uyğun həyata
keçirilməlidir.
2.1.6.21. Proqramlar istismar sınaqları (sistemlər üçün-funksional və qovşaqlar, mexanizmlər üçün fərdi), normativ
sənədlərə uyğun olaraq texniki diaqnostika və təhvil-təslim sınaqlarının həyata keçirilməsi işlərini əhatə etməlidir.
2.1.6.22. Enerji qurğularının, istilik və elektrik şəbəkələrinin, əsaslı (orta) təmirdən sonra fərdi sistemlərin qəbul edilməsi
testləri iki mərhələdə həyata keçirilir (enerji qurğusunun bütün enerji avadanlıqlarının işəsalma, işlək olmasının və
qoşulmağa hazırlığının yoxlanılmasından sonra):
a) işəsalma zamanı sınaqlar;
b) yük altında sınaqlar.
Qızma sürəti və nəzarət en kəsiklərində müxtəlif elementlərin (turbinlər, qazanlar, buxar xətləri, istilik sistemləri və s.)
temperatur fərqliliklərinə buraxılışları olan enerji avadanlıqları üçün işəsalma zamanı sınaq mərhələlərindən biri "isti"
vəziyyətədək qızdırılma daxildir. Bundan sonra ikinci mərhələnin təhvil-təslim üzrə sınaq proqramının növbəti işlərinin
icrası mümkündür- təyin olunmuş yüklənmə qrafiki üzrə yüklənmə və iş.
2.1.6.23. Elektrik stansiyaları, qazanxanaların əsaslı (orta) təmirdən sonra sınağı işə salma əməliyyatlarından, iş
şəraitinin nominal göstəricilərində minimal uzunmüddətli icazə verilən yüklənmə rejimə çıxılmasından sonra başlayır, və
gündəlik dispetçer qrafikində işləyərkən enerji sistemində yüklənməni nominal saatlarda maksimuma çatdırmaqla və
tənzimlənən aralığın aşağı həddinə saatlarında nominal maksimum yükə qədər yüklənmə və tənzimlənən diapazonunun alt
limitinə (bəzi hallarda texniki minimuma) qədər enerji sistemində yüklənmənin azaldılmasında boşaldılması ilə həyata
keçirilməlidir.
Elektrik stansiyalarının və yarımstansiyalarının əsaslı (orta) təmirdən keçmiş gərginliyi 35 kV və daha yüksək olan
elektrik avadanlıqları 48 saat ərzində, istilik və enerji şəbəkələrinin avadanlıqları 24 saat ərzində normal və davamlı yük
altında təhvil-təslim sınaqlarıından keçirilməlidir. Məhdud su ehtiyatları ilə pik rejimində fəaliyyət göstərən su elektrik
stansiyalar üçün yük altında sınaqları bir neçə gün ərzində 24 saat ümumi işləmə müddəti ilə davam edə bilər.
Enerji obyektinin istismar şərtlərinə görə təmir edilmiş elektrik avadanlıqları yük altında işə salınmırsa, o Mərkəzi
Dispetçer İdarəsi ilə razılaşma əsasında stansiyanın texniki rəhbərinin qərarına əsasən yük altında sınaqları keçirilmədən
təmirdən çıxarılır və ehtiyata keçirilir.
2.1.6.24. Əsaslı (orta) təmirin bitmə zamanı hesab olunur:
- enerji blokları, qarşılıqlı əlaqələri olan istilik elektrik stansiyalarının (İES) buxar turbinləri, hidravlik aqreqatlar və
transformatorlar üçün - şəbəkəyə generatorun (transformatorun) qoşulma vaxtı;
- qarşılıqlı əlaqələri olan İES-lərin buxar qazanları üçün - qazanların ilkin buxar stansiya boru kəmərinə qoşulma vaxtı;
- iki korpuslu qazanları (ikiqat bloklar) olan enerji blokları üçün – qazan korpuslarından biri ilə yük altında enerji
blokuna qoşulma zamanı; bu vaxt, ikinci qazan korpusunun işə salınması və aktivləşdirilməsi enerji blokunun işə salma və
yük qrafikinə və yük altında sınaq proqramına uyğun olaraq həyata keçirilməlidir;
- istilik şəbəkələri üçün - şəbəkə suyunun dövriyyəsinin qurulması zamanı;
- elektrik şəbəkələri üçün - şəbəkəyə qoşulma anı, gərginlik altında qoşulma zamanı imtina edilmə olmadıqda.

Təhvil-təslim sınaqları zamanı nominal yüklənməli avadanlıqların istismarına mane olan və ya dərhal işin dayanmasını
tələb edən qüsurlar aşkar edildikdə, qüsurlar aradan qaldırılana və təhvil-təslim sınaqları təkrar keçirilənə qədər təmir
tamamlanmamış sayılır.
2.1.6.25. Təhvil-təslim sınaqları başa çatdıqdan sonra, təmir edilmiş enerji avadanlıqlarının nəzarət altında istismarı yük
altında 30 gün ərzində həyata keçirilir.
2.1.6.26. Nəzarət altında istismarı dövründə bütün rejimlərdə enerji avadanlığının işinin sınaqdan keçirilməsi başa
çatdırılmalı, texniki vəziyyətin hərtərəfli diaqnostikası və bütün sistemlərin sazlanması aparılmalıdır.
2.1.6.27. Təhvil-təslim sınaqları və ya nəzarət altında istismar zamanı enerji avadanlığının fərdi komponentlərinin
normal işləməsinin pozulması (dərhal işin dayandırılması tələb olunmayan halda) baş verdikdə təhvil-təslim sınaqlarının
davam etdirilməməsi və qüsurları aradan qaldırmaq üçün müddət məsələsini enerji obyektinin texniki rəhbəri təmirin
icraçısı ilə razılaşdırılaraq qərara alır.
2.1.6.28. Enerji blokunun tərkibinə daxil olan bütün əsas avadanlıqların, habelə blokla qarşılıqlı əlaqəli turbin və
generatorun əsaslı (orta) təmiri eyni vaxtda həyata keçirilməlidir.
2.1.6.29. Enerji obyektləri, təmir və təmir-sazlama təşkilatları texniki-iqtisadi göstəricilərinin daimi uçotunu
aparmalıdırlar və onların təhlilinə əsasən bu göstəriciləri yaxşılaşdırmaq üçün təşkilati-texniki tədbirlər hazırlamalıdırlar.
2.1.6.30. Enerji obyektlərinin istehsal otaqları emalatxana və təmir meydançaları ilə təchiz olunmalıdır.
2.1.6.31. Enerji obyektləri stasionar və səyyar yükqaldırıcı nəqliyyat vasitələri, takelaj vasitələri və təmir işlərinin
mexanikləşdirmə alətləri və vasitələri ilə təchiz edilməlidir.
2.1.6.32. Enerji obyektlərinin təmir, təmir-sazlama ixtisaslaşmış təşkilatları və bölmələri xüsusi təmir, sazlama və
diaqnostika işləri üzrə istehsalar vasitələri və müvafiq heyət, texnoloji sənədləşmə, alət, diaqnostika aparatları ilə təchiz
olunmalıdır.
2.1.6.33. Enerji obyektləri qüvvədə olan istehsal ehtiyatlarının normalarına uyğun ehtiyat hissələrinə, materiallar və
armaturların mübadilə fonduna, birləşmələr və avadanlıqlara malik olmalıdır.
Eyni tipli aqreqatların ehtiyat avadanlıqları və birləşmələri (turbinlərin rotorları, generatorlar, qidalandırıcı pompalar,
diafraqmaların, turbin kürəklərinin dəstlərinin və generatorların stator dolaqlarının və s.) enerji sistemin mərkəzləşdirilmiş
ehtiyatlarında yerləşməlidirlər.
Əməliyyat-dispetçer idarəetməsində enerji obyektlərinin avadanlıqlarının saxlanılan ehtiyat hissələrinin elektron
məlumat bazası aparılmalıdır.
Enerji obyektində anbarda, bölmələrdə və ya enerji obyektinin ərazilərində mövcud olan bütün ehtiyat hissələri və
ehtiyat avadanlıqlarının uçotu və anbara daxil olmalarına giriş nəzarəti təşkil olunmalıdır. Ehtiyat hissələri və avadanlıqların
vəziyyəti mütəmadi olaraq yoxlanılmalıdır.
Ehtiyat hissələri və avadanlıqların saxlama sahələrində onların təhlükəsizliyi və vaxtında bərpası təmin edilməlidir.
Ətraf mühitin təsiri altında saz vəziyətinin pozulma təhlükəsi yarana bilən hallarda, avadanlıqlar, ehtiyat hissələri,
komponentləri və materiallar qapalı anbarlarda saxlanmalıdır.
Avadanlıqların sökülmüş hissələri, birləşmələri və elementləri onların işləkliyinin təmirarası müddətdə bərpası
tədbirləri işlənib hazırlanmaqla sonrakı istifadəsinin mümkünlüyünü müəyyən etmək üçün müvafiq nəzarətdən
keçirilməlidir.
2.1.7. Texniki sənədlər
2.1.7.1. Hər bir enerji obyektində aşağıdakı sənədlər olmalıdır:
a) torpaq sahələrinin ayrılması aktları;
b) yeraltı təsərrüfat da daxil olmaqla binalar və qurğular ilə sahənin ümumi planı;
c) qrunt sınaqları və qrunt sularının təhlilinin nəticələri ilə birlikdə ərazi haqqında geoloji, hidrogeoloji və digər
məlumatlar;
d) şurfların kəsilməsi ilə özüllərin qurulması aktları;
e) gizli işlərin qəbul edilməsi aktları;
f) binaların, qurğuların və avadanlıqların özülünün çökmələri haqqında ilkin aktlar;
g) partlayış təhlükəsizliyi, yanğın təhlükəsizliyi, ildırımdan mühafizə və tikililərin korroziyaya qarşı mühafizə qurğuların
sınaqdan keçirilməsinin ilkin aktları;
h) daxili və xarici su təchizatı sistemlərinin, yanğınsöndürmə su xəttinin, kanalizasiya, qaz təchizatı, istilik təchizatı,
istilik və ventilyasiya sınaqlarının ilkin aktları;
i) avadanlıqların və texnoloji boru kəmərlərinin fərdi test və sınaqlarının ilkin aktları;
j) işçi qəbul komissiyalarının aktları;
k) bütün sonrakı dəyişikliklərlə təsdiq olunmuş layihə sənədləri;
l) binaların, qurğuların, texnoloji birləşmələrin və avadanlıqların texniki pasportları;
m) avadanlıq və qurğuların işçi icra cizgiləri, bütün yeraltı təsərrüfatın cizgiləri;
n) birinci və ikinci tərəf dövrələrinin işçi icra elektrik birləşmə sxemləri;
o) texnoloji işçi icra sxemləri;
p) avadanlıq üçün ehtiyat hissələrinin cizgiləri;
q) yanğınsöndürmə üzrə əməliyyat planı;
r) dövlət nəzarətinin tələblərinə uyğun olaraq sənədləşdirmə;
s) avadanlıqların, binaların və qurğuların istismarı üçün mövcud və ləğv edilmiş təlimatların siyahısı, növbətçi heyətə
aid bütün kateqoriyalı mütəxəssislər və işçilərin vəzifə və əməyin mühafizəsi üzrə təlimatlar.
Yuxarıda göstərilən sənədlərin komplekti enerji obyektinin texniki arxivində saxlanmalıdır.
2.1.7.2. Enerji sistemlərinin istehsalat xidmətlərində, hər bir enerji obyektində hər bir sex, yarımstansiya, rayon, sahə,
laboratoriya və xidmət üçün zəruri təlimatların, qaydaların, texnoloji və əməliyyat sxemlərinin siyahısı yaradılmalıdır.
Siyahı, ən azı 3 ildə 1 dəfə nəzərdən keçirilərək enerji obyektinin (enerji sisteminin) texniki rəhbəri tərəfindən təsdiq
olunmalıdır.
2.1.7.3. Elektrik stansiyalarının, qazanxanaların və yarımstansiyaların əsas və köməkçi avadanlıqların üzərində nominal

göstəriciləri və şəhadətlənmə müddəti qeyd olunmuş lövhələr qoyulmalıdır.
2.1.7.4. Bütün əsas və köməkçi avadanlıq, o cümlədən boru kəmərləri, şinlər və şin bölmələri, habelə armatur, qaz və
hava xətlərinin şiberləri nömrələnməlidir.
2.1.7.5. Mnemosxem tipli idarəetmə sistemi (MİS) mövcud olduğu halda armaturun təyinatına görə nömrələnməsi
həyata keçirilməlidir.
2.1.7.6. Əsas avadanlıq ardıcıl nömrələrə malik olmalıdır, köməkçi avadanlıq isə əsas avadlıqla eyni nömrəyə A, B, C və s.
malik olmalıdır. Avadanlığın nömrələnməsi binanın təsbit olunmuş tərəfindən və A cərgəsindən həyata keçirilməlidir.
Dublblokda hər qazana A və B hərfləri əlavə olunmaqla blok nömrəsi verilməlidir. Yanacaqverilmə sisteminin fərdi lövhələri
ardıcıl olaraq və yanacağın hərəkət istiqamətində nömrələnməli, paralel lövhələr ilə bu nömrələrə A və B hərflərinin
yanacağın axın istiqamətində soldan sağa əlavə olunması ilə nömrələnməlidir.
2.1.7.7. İstismar zamanı enerji qurğularında edilən bütün dəyişikliklər, işə salınmazdan əvvəl cavabdeh şəxsin vəzifəsi və
dəyişikliyin tətbiqi tarixi göstərilməklə təlimatlara, sxemlərə və cizgilərə daxil edilməlidir.
Təlimatlar, sxemlər və cizgilərdəki dəyişikliklərə dair məlumatlar bu təlimatlar, sxemlər və cizgilər haqqında məlumatlı
olmalı olan bütün işçilərin (təlimat jurnalında qeyd olunmaqla) nəzərinə çatdırılmalıdır.
2.1.7.8. İlkin elektrik birləşmələrinin icraçı sxemləri və icraçı texnoloji sxemlər (cizgilər) faktiki istismar sxemlərinə
uyğunluğu 2 ildə 1 dəfədən az olmayaraq, RMA sxemləri isə 4 ildən 1 dəfədən az olmayaraq yoxlanılmalı və onların üzərində
yoxlanılması haqqında qeyd göstərilməlidir.
Təlimatlar, zəruri təlimatlar və icra işlərinin sxemlərinin (cizgilər) təlimatları siyahısına yuxarıda göstərilən müddətdə
yenidən baxılmalıdır.
2.1.7.9. Zəruri sxemlərin dəstləri müvafiq səviyyədə dispetçer nəzarət orqanlarında, elektrik sistemi, istilik və elektrik
şəbəkəsi dispetçerində, elektrik stansiyasının növbə rəhbərlərində, hər bir sex və enerji blokunun növbə rəhbərlərində,
yarımstansiya, istilik və elektrik şəbəkəsi rayonu növbətçisində, və əməliyyat-çıxış briqadasının ustasında olmalıdır.
Sxemlərin saxlanması forması yerli şərait və təşkilatın daxili tələbləri ilə müəyyənləşdirilməlidir.
2.1.7.10. Bütün iş yerləri zəruri işçi, texnoloji təlimatlarla, həmçinin işin təhlükəsiz yerinə yetirilməsi üçün təlimatlarla
təchiz edilməlidir.
2.1.7.11. Növbətçi heyət həcmi Cədvəl 1-də göstərilən əməliyyat sənədlərinə malik olmalıdır.
Yerli şəraitdən asılı olaraq, əməliyyat sənədlərinin həcmi enerji obyektinin və ya enerji sisteminin texniki rəhbərinin
qərarı ilə dəyişdirilə bilər.
2.1.7.12. Elektrik stansiyasının bölmələrində, daimi növbətçi heyəti olan idarəetmə panellərində, dispetçer
məntəqələrində əməliyyat-dispetçer heyətinin işçi yerlərində hər bir heyət kateqoriyası üçün təyin olunmuş əməliyyat
qeydlər həcmində günlük siyahı və ya əməliyyat jurnalları aparılmalıdır.
2.1.7.13. İnzibati və texniki heyət yoxlamaların və baxışların müəyyən edilmiş qrafiklərinə uyğun olaraq əməliyyat
sənədlərini yoxlamalı və avadanlıq və işçi heyətində qüsurları və qayda pozuntularını aradan qaldırmaq üçün lazımi
tədbirləri görməlidir.
2.1.7.14. Əməliyyat sənədləri, kompleks Avtomatlaşdırılmış İdarəetmə Sistemi (AİS) tərəfindən formalaşdırılan NÖC
qeydiyyat diaqramları, əməliyyat-dispetçer danışıqlarının maqnit yazıları və çıxış sənədləri, AİS əməliyyat məlumatı sistemi
tərəfindən hazırlanan ciddi uçot sənədlərinə aid edilir və müəyyən olunmuş qaydada saxlanılmalıdır:
a) qeydiyyat cihazlarının oxunuşlarının qeydləri olan lentlər - 3 il;
b) normal şəraitdə əməliyyat danışıqlarının qeydləri - müddətin uzadılması üçün göstəriş olmadıqda, 10 gün;
c) qəza və işdə digər pozuntular halında əməliyyat danışıqlarının qeydləri - müddətin uzadılması üçün göstəriş
olmadıqda, 3 ay.
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2.1.8. Avtomatlaşdırılmış idarəetmə sistemləri
2.1.8.1. AİS enerji obyektinin istehsalat-texnoloji, əməliyyat-dispetçer və təşkilati-iqtisadi idarəetmə problemlərinin
həllini təmin etməlidir.
2.1.8.2. Bu tapşırıqlar müvafiq olaraq həvalə olunur:
a) avtomatlaşdırılmış texnoloji prosesin idarəetmə sistemlərinə (ATPİS);
b) avtomatlaşdırılmış dispetçer idarəetmə sistemlərinə (ADİS);
c) avtomatlaşdırılmış istehsal idarəetmə sistemlərinə (AİİS).
2.1.8.3. Bütün istilik və su elektrik stansiyalarında, elektrik şəbəkəsini istismar edən hər bir müəssisədə, yerli şərtlərdən,
iqtisadi və istehsalın məqsədəuyğunluğundan asılı olaraq ATPİS-i fəaliyyət göstərməlidir.
2.1.8.4. Elektrik və istilik şəbəkələri, enerji sistemlərini istismar edən müəssisələrin, dispetçer idarəetmə orqanlarının
dispetçer məntəqələrində (DM) ADİS layihəsi üzrə nəzərdə tutulmuş qaydada fəaliyyət göstərməlidirlər.

2.1.8.5. AİS-dən istifadə edərkən, rəhbər tutulmalıdır:
a) AİS-in istismar təlimatları;
b) enerji obyektlərində və enerji sistemlərində AİS-in işlənib hazırlanması, işə salınması və istismarı üzrə normativ
sənaye sənədləri, əmrlər, yuxarıda duran orqanların göstərişləri;
c) dövlət və sənaye standartları.
2.1.8.6. Elektrik stansiyalarında, elektrik və istilik şəbəkələrini işləyən təşkilatlarda, elektrik sistemlərində, müvafiq
səviyyədə dispetçer nəzarət orqanlarında avtomatlaşdırılmış istehsal idarəetmə sistemləri fəaliyyət göstərməlidir.
Avtomatlaşdırılmış texnoloji prosesin idarəetmə sistemləri (ATPİS), ADİS və AİİS müstəqil sistemlər və enerji
sistemlərinin inteqrasiya olunmuş AİS alt sistemləri kimi fəaliyyət göstərə bilər.
2.1.8.7. AİS -in fərdi funksional tapşırıqlarının seçilməsi hər bir enerji sistemində (enerji obyektində) mövcud tipik layihə
həllərindən, tətbiqi proqramlar və texniki vasitələrin imkanlarından istifadə etməklə istehsalat və iqtisadi
məqsəduyğunluqdan irəli gələrək müəyyən olunmalıdır.
2.1.8.8. AİS-in texniki vasitələr kompleksinə aşağıdakılar daxil olmalıdır:
a) məlumatların toplanması və ötürülməsi vasitələri (informasiya sensorları, kommunikasiya kanalları, telemexanik
qurğular, məlumat ötürücü avadanlıq və s.);
b) məlumatların emalı və nümayiş vasitələri (elektron-hesablayıcı maşınlar, analoq və rəqəmsal cihazlar, ekranlar, çap
cihazları, funksional klaviatura və s.);
c) idarəetmə vasitələri (nəzarətçilər, icra avtomatları, elektrotexnik avadanlıqlar: releler, gücləndiricilər və s.);
d) köməkçi sistemlər (fasiləsiz enerji təchizatı, kondisioner, avtomatik yanğın söndürmə və s.).
2.1.8.9. AİS-nin istismara verilməsi qəbul komissiyasının aktına əsasən müəyyən edilmiş qaydada təmin edilməlidir.
AİS-nin istismara verilməmişdən əvvəl 6 aydan çox olmayan müddətdə sınağı həyata keçirilə bilər.
AİS-in yaradılması və istismara verilməsi növbəli şəkildə həyata keçirilə bilər.
AİS-in sənaye istismara qəbulu, istismara verilən növbə üçün nəzərdə tutulan istehsalat istismarına qəbulla bağlı bütün
tapşırıqlar yerinə yetiriləndən sonra həyata keçirilməlidir.
2.1.8.10. AİS-in istismarını təşkil edərkən, texniki vasitələr kompleksi və proqram təminatına xidmət üzrə struktur
bölmələrinin vəzifələri enerji obyektlərinin (enerji sistemlərinin) rəhbərləri göstərişləri vasitəsilə müəyyən olunmalıdır.
Xidmət sərhədlərinin göstərilməsi ilə avadanlığın hər bir bölmə tərəfindən göstərilən xidmət olunan avadanlıqların
siyahısı müvafiq enerji obyektinin və ya təşkilatın texniki rəhbəri tərəfindən təsdiq edilməlidir.
2.1.8.11. AİS-ə xidmət edən bölmələr aşağıdakıları təmin etməlidirlər:
a) AİS-in texniki vasitələrinin, məlumat və proqramlarının etibarlı şəkildə istifadəsi;
b) qrafik üzrə məlumatların müvafiq bölmələrə təqdim edilməsi;
c) mövcud normativlərə uyğun olaraq hesablama texnikasından effektiv istifadə;
d) idarəetmə sisteminin təkmilləşdirilməsi və inkişafı, o cümlədən yeni tapşırıqların tətbiqi, istifadədə olan
proqramların müasirləşdirilməsi, ilkin məlumatların toplanması və hazırlanması üçün qabaqcıl texnologiyaların
mənimsənilməsi;
e) AİS-in qonşu iyerarxik səviyyələrin informasiyanın qarşılıqlı əlaqələndirməsinin təşkili;
f) AİS-in fəaliyyəti üçün zəruri olan normativ sənədlərin hazırlanması;
g) AİS-nin işinin və onun iqtisadi effektivliyin təhlili, hesabatların vaxtında təqdim olunması.
2.1.8.12. Hər bir AİS-in texniki heyəti, layihə və istehsalçının sənədlərinə əlavə olaraq, enerji obyektinin (enerji sistemi)
texniki rəhbərinin təsdiq etdiyi AİS-inin bölmələrinin həm öz gücləri hesabına, həm hesablama texnikasına mərkəzləşdirilmiş
xidmət üzrə ixtisaslaşmış təşkilatlar tərəfindən işlərin yerinə yetirilməsini reqlamentləşdirən texniki və istismar
sənədləşməsini aparmalıdır.
2.1.8.13. AİS-in texniki vasitələrində təmir-profilaktika işləri təsdiq edilmiş qrafiklər əsasında həyata keçirilməlidir,
onların təmirə çıxarılması təsdiq edilmiş qaydada müəyyənləşdirilməlidir.
2.1.8.14. Enerji sistemlərinin, enerji obyektlərinin dispetçer idarəetməsi orqanlarının rəhbərləri AİS-in fəaliyyətinin,
onların effektivliyinin təhlili və istismarının monitorinqini aparmalı, inkişaf və vaxtında texniki təkmilləşdirilməsinə dair
tədbirlər hazırlamalıdır.
2.1.9. Ölçmələrin vəhdətinin təmin olunması
2.1.9.1. Hər bir enerji obyekti tərəfindən həyata keçirilən ölçmələrin vəhdətini təmin etmək üzrə kompleks tədbirlər
aşağıdakılardan ibarətdir:
a) dövlət yoxlaması və nəzarətindən keçirilməli olan ölçü vasitələrinin (ÖV) vaxtında yoxlamaya təqdim edilməsi;
b) yoxlanılmayan ölçü alətlərinin kalibrləmə işlərinin təşkili və həyata keçirilməsi;
c) attestasiyadan keçmiş ölçmələrin icra üsullarından (ÖİÜ) istifadə;
d) tətbiq olunan ÖV dəqiqlik xüsusiyyətlərinin texnoloji parametrlərin ölçülməsi dəqiqliyinin tələblərinə uyğunluğunun
təmin olunması;
e) ÖV-yə xidmət, onların təmiri, metroloji yoxlama və nəzarət;
f) normativ və layihə sənədlərinin metroloji ekspertizası.
2.1.9.2. Ölçmələrin vəhdətinin təmin edilməsi, onların həyata keçirilməsinin yoxlanılması və nəzarəti ilə bağlı işlərin
yerinə yetirilməsini, enerji sistemlərin və obyektlərin metroloji xidmətləri və bu xidmətlərin funksiyalarını yerinə yetirən
təşkilatlar həyata keçirir.
2.1.9.3. Enerji obyektlərinin ÖV ilə təchizatı tədarük üçün layihə-normativ sənədlərə və texniki şərtlərə müvafiq
aparılır, bunlarda aşağıdakı nəzarət təmin olunmalıdır:
- avadanlıqların texniki vəziyyəti və onun fəaliyyət rejiminə;
- hasil olunmuş, sərf olunmuş və buraxılmış elektrik enerjisi və istilik ehtiyatlarının mədaxil və sərfinin uçotuna;
- əmək şəraitinin təhlükəsizliyinə və sanitar normalara;
- ətraf mühitin mühafizəsinə.
2.1.9.4. Enerji obyektin heyəti bütün ÖV-ləri, o cümlədən AİS TP və ADİS, həmçinin EUNAS sıralarına daxil olan
məlumat-ölçü sistemlərini (MÖS), saz vəziyətdə və daim ölçmələri yerinə yetirməyə hazırlıqlı vəziyyətdə saxlayır.

2.1.9.5. Enerji obyektlərinin avadanlıqlarını istismara daxil etməzdən əvvəl MÖS -ün ölçü kanalları, metroloji
attestasiyası və ya (və) dövlət və sahə normativ sənədlərinə uyğun olaraq növünün təsdiqi aparılmalıdır (dövlət yoxlaması və
nəzarətinə aid olan ölçü kanalları üçün).
2.1.9.6. Enerji obyektlərinin avadanlıqlarının sənaye istismarı zamanı MÖS-in ölçü kanalları mütəmadi şəkildə yoxlanılır
və (və ya) müəyyən edilmiş qaydada kalibrlənməsi aparılır.
2.1.9.7. Təsdiqlənməmiş və ya kalibrlənməmiş MÖS-in işlərdə istifadəsinə icazə verilmir.
2.1.9.8. Dövlət yoxlaması və nəzarəti sahəsinə aid olan, o cümlədən, əməyin təhlükəsizliyinin təmini üçün ətraf mühit
parametrlərinin nəzarətinə aid ÖV-ni yoxlamaq və kalibrləmə üçün istifadə olunan ÖV-lər, elektrik, istilik enerjisinin və
yanacaqların kommersiya uçotu (hesabatı) əməliyyatlarının yerinə yetirilməsi, həmçinin, geodeziya işləri zamanı istifadə
olunan bütün ÖV-lər yoxlamadan keçməlidirlər.
2.1.9.9. Təsdiq ediləcək ÖV-lərin konkret siyahısı hər bir enerji obyektində tərtib edilir və məlumat üçün dövlət metroloji
xidmətinə göndərilir.
2.1.9.10. ÖV-lər vaxtında elektrik enerjisi obyektinin tərtib etdiyi qrafikə uyğun olaraq təsdiqlənmə üçün təqdim olunur.
2.1.9.11. ÖV-lərin yoxlamalarının nəticələri təsdiq edən damğa və (və ya) yoxlanma şəhadətnaməsi ilə təsdiq edilir,
forması və vurulma qaydası Azərbaycan Respublikasının dövlət standartları ilə müəyyən edilir.
2.1.9.12. Enerji obyektlərində avadanlıqların etibarlı və qənaətli işləməsinə nəzarət üçün istifadə olunan, sazlama, təmir
və elmi-tədqiqat işləri aparılan zaman yoxlanılmaya məruz qoyulmayan və ÖV siyahısına salınmayan, texnoloji parametrləri
müşahidə üçün istifadə olunan, ölçmə dəqiqliyi normalaşdırılmayan, bütün ÖV-lər kalibrlənməlidirlər.
2.1.9.13. Hər hansı fiziki kəmiyyətin mövcudluğunu müəyyənləşdirmək üçün nəzərdə tutulmuş və ya normalaşdırılmış
dəqiqliklə kəmiyyət vahidlərində onların fiziki miqdarlarının dəyişməsinə müşahidə üçün istifadə olunan ÖV-lər indikatorlar
kateqoriyasına aid edilə bilər.
2.1.9.14. ÖV-lərin indikatorlar kateqoriyasına keçirilməsi enerji obyektinin rəhbərinin qərarı ilə həyata keçirilir.
İndikatorlar kateqoriyasına keçirilmiş ÖV, "İ" işarəsi ilə qeyd olunur və mütəmadi yoxlanılaraq metroloji nəzarətdən
keçirilir. İndikatorlara keçirilmiş ÖV-lərin yoxlanılma üsulu istismarçı təşkilatın yerli qaydaları ilə müəyyən edilir.
2.1.9.15. ÖV-ələrin kalibrləmə dövrülüyü enerji obyektinin texnoloji bölmələrinin razılığı ilə metroloji xidməti tərəfindən
müəyyən edilir və enerji obyektinin texniki rəhbəri tərəfindən təsdiq edilir.
2.1.9.16. ÖV-nin kalibrləmə nəticəsi pasportda, ÖV-yə aid kalibrləmə nişanında və ya kalibrləmə şəhadətnaməsində,
həmçinin istismar sənədlərində qeydlər ilə təsdiq edilir.
2.1.9.17. İş layihəsinin tərkibində olan layihə sənədləri, işlənib hazırlanma mərhələsində həmçinin metroloji ekspertiza
olunur.
2.1.9.18. ÖV-lərin mütəmadi yoxlamalarını və texniki xidmətini enerji obyektinin metroloji xidmətinin funksiyalarını
yerinə yetirən heyət yerinə yetirməlidir.
ÖV-nin quraşdırıldığı avadanlıqlara xidmət edən heyət istehsalçı tərəfindən müəyyən edilmiş ÖV istismar qaydalarının
yerinə yetirilməsinə məsuliyyət daşıyır.
ÖV-nin istismarında olan bütün pozuntular, enerji obyektinin metroloji xidmətinin funksiyalarını yerinə yetirən
bölmələrə bildirilməlidir.
2.1.9.19. Qeydiyyat cihazları ilə normal qeydiyyat yazılarının təmin edilməsi üzrə işlərlə əlaqəli olmayan ştatdankənar
hallarda ÖV-nin açılmasına yalnız enerji obyektinin metroloji xidmətinin funksiyalarını həyata keçirən heyətə, təchizatçılarla
və ya istehlakçılarla hesablaşmaq üçün ÖV-nin açılmasına isə - onların nümayəndələri ilə birlikdə icazə verilir.
Zəmanət müddətində olan avadanlığın açılması zamanı təmir təşkilatının və ya ÖV istehsalçısının səlahiyyətli
nümayəndəsinin iştirakı, qüvvədə olan müqavilənin və ya digər sənədləşdirilmiş öhdəliklərin şərtləri əsasında müəyyən
edilir.
2.2. Ərazi, istehsalat binaları və tikililəri
2.2.1. Ərazi
2.2.1.1. Enerji obyektinin ərazisi çəpərlənməlidir. Çəpərlər və darvazalar işlək vəziyyətdə olmalıdır.
2.2.1.2. Enerji obyektinin ərazisinin, bina və qurğularının istismarını və sanitar-texniki vəziyyətini təmin etmək
məqsədilə aşağıda göstərilənlər tamamlanmalı və işçi vəziyyətdə saxlanılmalıdır:
a) bütün ərazidən, binalardan və tikililərdən gedən yerüstü və yeraltı su drenaj sistemləri (drenajlar, kaptajlar, qanovlar,
suayırıcı kanallar və s.);
b) işlənmiş qaz boru kəmərlərinin səsboğucuları, səs-küyün lokallaşdırılması və onun səviyyəsini normaya salmaq üçün
nəzərdə tutulmuş digər avadanlıq və tikililər;
c) su kəmərləri, kanalizasiya, drenaj, isitmə sistemləri, nəqliyyat, qaz və maye yanacaq və onların tikililəri;
d) içməli su mənbələri, gölməçələr və onların sanitar mühafizə zonaları;
e) avtomobil yolları, dəmir yolları və keçidləri, yanğınsöndürən nəqliyyat keçidləri, yanğın hidrantları, su hövzələrı və
soyutma qüllələrinə girişlər, körpülər, piyada yolları, keçidlər və s.;
f) sürüşmə əleyhinə, uçquna qarşı, sahilbərkidən, qar uçqunu və sel əleyhinə tikililər;
g) əsas və işləmə reperləri və markaları (geodezik işarə);
h) yeraltı suların rejiminin müşahidəsi üçün pyezometrlər və nəzarət quyuları;
i) mühəndis-texniki mühafizə vasitələrinin kompleksləri (çəpərlər, nəzarət-keçid məntəqələri, postar, xidmətçi otaqlar);
j) ildırımdan mühafizə və torpaqlama sistemləri.
2.2.1.3. Su təchizatı, kanalizasiya, istilik, eləcə də qaz boru kəmərləri, hava kəmərləri və kabellərin gizli yeraltı
kommunikasiyaları yer səthində işarələrlə göstərilməlidir.
2.2.1.4. Enerji obyektinin ərazisində azmış cərəyan mövcud olduqda, yeraltı metal konstruksiyaların və
kommunikasiyaların korroziyadan elektrokimyəvi mühafizəsi təmin edilməlidir.
2.2.1.5. Sistemli şəkildə və xüsusilə yağışlar zamanı yamacların, qazıntıların vəziyyətinə nəzarət edilməli və zəruri
hallarda onların gücləndirilməsi üçün tədbirlər görülməlidir.
2.2.1.6. Yazda, bütün drenaj şəbəkələri və qurğuları yoxlanılmalı və ərimiş qar suyunun keçməsi üçün hazırlanmalıdır;

kabellərin, boruların, havalandırma kanallarının bina divarlarından keçid yerləri kipləşdirilməli və drenaj nasosları işə hazır
vəziyyətə gətirilməlidir.
2.2.1.7. Elektrik stansiyalarında yeraltı su rejiminin - nəzarət quyularındakı suyun səviyyəsinin monitorinqi: istismarın
ilk ilində - ayda ən azı 1 dəfə, sonrakı illərdə - qrunt sularının səviyyəsinin dəyişməsindən asılı olaraq, rübdə ən azı 1 dəfə
aparılmalıdır. Karst zonalarında yeraltı su rejiminə nəzarət yerli təlimatlarda nəzərdə tutulmuş müddətdə xüsusi proqramlar
əsasında təşkil edilməlidir. Suyun temperaturunun ölçülməsi və quyudan kimyəvi analiz üçün nümunə götürmə yerli
təlimatlara uyğun aparılmalıdır. Müşahidələrin nəticələri xüsusi jurnalda qeyd edilməlidir.
2.2.1.8. Enerji müəssisəsinin enerji qurğularında müşahidə şəbəkəsinin quyuları vasitəsilə böyük tullantı su
anbarlarında yeraltı sularının keyfiyyətinə sistematik altı ayda 1 dəfə kimyəvi və analitik nəzarət aparılmalıdır. Analizin
nəticələri ərazi geoloji təşkilatına təqdim olunmalıdır.
2.2.1.9. Enerji obyektinin ərazisində torpaq qabarması və torpaq sürüşməsi hadisələri aşkar edilərsə, normal torpaq
şəraitinin pozulmasının səbəb və nəticələri araşdırılaraq aradan qaldırılması üçün tədbirlər görülməlidir.
Radiasiya zonalarında bina və qurğuların tikintisi yalnız layihə əsasında aparılmalıdır. Radiasiya zonası daxilində bütün
tikinti-quraşdırma işləri yalnız enerji müəssisəsinin rəhbərinin icazəsi əsasında yerinə yetirilir.
Qaz yolları, estakadalar altında bina və qurğuların tikintisi qadağandır.
2.2.1.10. Ərazidə yerləşən və enerji obyektinin sahibinin idarəçiliyində olan dəmir yolları, körpülər və digər tikililər
qüvvədə olan dəmir yollarının texniki istismarı qaydalarına uyğun olaraq saxlanmalı və təmir edilməlidir.
2.2.1.11. Enerji obyektinin ərazisində yerləşən avtomobil yollarının, körpülərin və tikililərin saxlanılması və təmiri bu
sahə üzrə texniki normativ sənədlərin müddəalarına uyğun olmalıdır.
2.2.1.12. Enerji obyektinin ərazisində giriş yolları və yanğın keçidləri işlək vəziyyətdə saxlanmalı, onların səthi hamar
olmalı, çuxur və geriyə mailli olmamalıdır.
Yollar tikinti materialları ilə, avadanlıqlarla, zibillə, taralarla və sair əşyalarla qalaqlanmamalıdır.
2.2.1.13. Enerji obyektlərinin yolları və keçirdləri mövcud normativ sənədlərin tələblərinə uyğun olmalıdır.
2.2.1.14. Enerji obyektlərinin keçidləri və yolları nəqliyyat-istismar halında (hərəkət hissəsinin kənarı, çatlar, çala-çuxur,
dalğa, sınma, aşınma zədələri olmadan) saxlanılmalıdır.
2.2.2. İstehsalat binaları, tikililər
2.2.2.1. Enerji obyektlərində iş zamanı bina və qurğuların sistemli monitorinqi yerli təlimatlarla müəyyən edilmiş
həcmdə təşkil edilməlidir.
2.2.2.2. Enerji müəssisəsinin rəhbəri tərəfindən təsdiq edilmiş siyahıya əsasən sənaye binalarının və tikililərinin bina
strukturları ixtisaslaşdırılmış təşkilat tərəfindən texniki yoxlamadan keçirilməlidir.
2.2.2.3. 25 ildən çox müddət ərzində istismarda olan istehsalat binaları və tikililər, onların vəziyyətindən asılı olmayaraq
ixtisaslaşdırılmış təşkilatların iştirakı ilə möhkəmlik, davamlılıq və istismar etibarlılığının qiymətləndirilməsi ilə kompleks
yoxlanışdan keçirilməli, tələb olunan halda, 5 ildə 1 dəfədən az olmayaraq təkrar yoxlanması aparılmalıdır.
2.2.2.4. İldə 2 dəfə sistemli (yaz və payız) müşahidə ilə yanaşı qüsur və zədələrin aşkar olunması üçün bina və tikililərin
yoxlanışı aparılmalı, bədbəxt hadisələr və ya qəzalardan sonra isə (qasırğa küləkləri, leysan yağışları və ya qar yağması,
yanğınlar, 5 bal və ya daha yüksək zəlzələlər və s.) növbədənkənar yoxlama aparılmalıdır, yoxlama nəticələri əsasında
bütövlükdə fərdi tikinti konstruksiyalarının və ya bütün binanın (tikilinin) ixtisaslaşmış təşkilatlar tərəfindən texniki
yoxlamaya ehtiyacının olub olmaması müəyyən edilməlidir.
2.2.2.5. Yaz müayinəsi zamanı yay dövrü üçün nəzərdə tutulan bina, tikili və sanitar-texniki sistemlərin təmiri üzrə
işlərin həcmi dəqiqləşdirilməli və əsaslı təmir işləri üzrə işlərin həcmi növbəti ilin planına daxil edilməsi üçün
müəyyənləşdirilməlidir.
Payız müayinəsi zamanı qış dövrü üçün bina və tikililərin hazırlığı yoxlanılmalıdır.
2.2.2.6. Elektrik stansiyalarında binaların, tikililərin və avadanlıqların bünövrələrinin (tüstü borularında – çökmə və yana
yatma üzrə) çökmələrinə müşahidələr təşkil olunmalıdır: ilk 2 il ərzində ildə 2 dəfə, daha sonra isə bünövrənin çökmələrinin
sabitləşməsinə qədər ildə 1 dəfə, bünövrənin çökmələrinin sabitləşməsindən (ildə 1 mm və ya daha az) sonra ən azı hər 5 ildə
1 dəfə müşahidələr təşkil olunmalıdır.
2.2.2.7. İşlənmiş yeraltı filiz hasilatı ərazilərində, fəaliyyətdə olan avadanlıqlardan dinamik sıxılmaya məruz qalan
qruntlarda, çökmüş qruntlarda, karst zonalarında, seysmikliyi 5 bal və daha yüksək olan bölgələrdə, bünövrələrin çökməsinə,
inşaat konstruksiyalarının deformasiyaya uğramasına müşahidələri, binaların və tikililərin müayinəsi, enerji obyekti
sahibinin yerli təlimatında nəzərdə tutulmuş müddətdə xüsusi proqram üzrə aparılmalıdır.
2.2.2.8. Binalara, tikililərə və avadanlıqların bünövrələrinə müşahidələr zamanı hərəkətli dayaqların, temperatur
tikişlərinin, qaynaqların, metal konstruksiyalarının pərçimlənmə və bolt birləşmələrinin, yığılma dəmir-beton
konstruksiyaların calaq və çim detalların, dəmir-beton konstruksiyaların armatur və betonlarının dinamik və termik
yüklənmə və təsirlərə məruz qalan kranaltı konstruksiya və ərazilərin vəziyyəti (korroziya və ya deformasiya yarandıqda)
yoxlanılmalıdır.
2.2.2.9. Tikinti konstruksiyalarında çatlar, sınıqlar və digər xarici zədələnmə əlamətləri aşkar edildikdə, bu
konstruksiyalara mayak və (və ya) instrumental ölçmələrin köməyi ilə müşahidə aparılmalıdır. Qüsurlar barədə məlumatlar,
onların aradan qaldırılması üçün son müddət təyin olunmaqla bina və tikililərin texniki vəziyyətinin qeydiyyat jurnalına daxil
edilməlidir.
2.2.2.10. Binanın (tikilinin) istismarına cavabdeh şəxslə və layihə təşkilatı ilə razılaşdırılmadan texnoloji avadanlıqların,
nəqliyyat vasitələrinin, boru kəmərlərinin və digər avadanlıqların tikinti konstruksiyalarına birləşdirilməsi və asılması,
dəliklərin, kəsiklərin yerinə yetirilməsi, karkasın əlaqələrinin kəsilməsi qadağandır. Həmçinin ehtiyat avadanlıqların və digər
məhsul və materialların təyin olunmamış yerlərdə saxlanması qadağandır.
Əlavə yüklənmələrə, oyuqların, dəliklərin quraşdırılmasına yalnız tikinti konstruksiyalarının yoxlama hesabatından və
zərurət olarsa onların gücləndirilməsindən sonra icazə verilə bilər.
Layihəyə əsasən döşəmələrin hər bölməsi üçün son hədd yüklər müəyyənləşdirilməli və görünən yerlərdə quraşdırılmış
lövhəciklərdə göstərilməlidir.
Enerji obyektinin aparıcı konstruksiyalarının istismarı zamanı icazə verilmir:

a) konstruksiyalara əlavə zərbə təsirlərə;
b) onların zəiflənmiş qaynaq və bolt birləşmələrilə istismarına;
2.2.2.11. Enerji obyektlərinin bina və tikililərinin damları, yağış sularının axıdılması şəbəkəsi aşağıdakı tələblərə uyğun
olaraq istismar edilməlidir:
a) damlar tullantılardan, kül qalaqlarından, xarici əşyalardan, qardan və s. təmizlənməlidir;
b) təmizlənmə zamanı karkasların zədələnməsinə yol verilməməlidir;
c) yağış sularının axıdılması sisteminin yoxlanılması və onun təmizlənməsi təmin edilməlidir.
2.2.2.12. Bina və tikililərin metal konstruksiyaları korroziyadan qorunmalıdır; korroziyaya qarşı mühafizənin
effektivliyinə nəzarət təmin olunmalıdır.
2.2.2.13. Enerji obyektlərində binaların və avadanlıqların boyanması layihəyə uyğun həyata keçirilməlidir və sənaye
estetikası və sanitariya tələblərinə cavab verməlidir.
2.2.2.14. Tikinti konstruksiyaları, bina və qurğuların bünövrələri mineral yağların, buxar və suyun daxil olmasından
mühafizə olunmalıdır.
2.2.2.15. İsitmə və havalandırma sistemlərinin texniki vəziyyəti və onların iş rejimi hava mühitinin normal
parametrlərini (temperatur, rütubət, hava təmizliyi), enerji avadanlıqlarının etibarlılığı və qoruyucu konstruksiyaların uzun
müddətli istismarını təmin etməlidir.
2.2.2.16. İsitmə və havalandırma sistemləri yerli təlimatlara uyğun olaraq istismar edilməlidir.
2.2.2.17. Bina və tikililərin meydançaları, konstruksiyaları və nəqliyyat keçidləri daim saz vəziyyətdə saxlanmalı və təmiz
olmalıdır.
2.2.2.18. Tüstü borularının və qaz yollarının xarici səthinə ildə 1 dəfə (yazda) baxış keçirilməlidir.
2.2.2.19. Tüstü borularının xarici və daxili müayinəsi onlar istismara verildikdən 5 il sonra ixtisaslaşdırılmış təşkilatlar
cəlb edilməklə, sonralar isə - tələb olunduqda, lakin 15 ildə 1 dəfədən az olmayaraq, tüstü borularının sənaye təhlükəsizliyi
ekspertizası ilə birlikdə keçirilməlidir.
2.2.2.20. Tüstü borularının istilik izolyasiyasının, kərpicin və boruların monolit astarının (futerovkasının) vəziyyətinin
yoxlanılması üçün qazanları söndürmək mümkün olmadıqda “istilik müayinəsi” metodu ilə yerinə yetirilir.
2.2.2.21. Tüstü borularının nişanlama boyanması normativ sənədlərin tələblərinə uyğun olaraq həyata keçirilməlidir.
2.2.2.22. Tüstü borusunun gediş nərdivanı möhkəm bərkidilməli, boyanmalı və deformasiyaya uğramamış bəndləri
olmalıdır.
2.2.2.23. Tüstü borusunun işıqfor meydançası və onun çəpərlənməsi, saz vəziyyətdə saxlanmalı, meydançanın dayaq
kronşteynləri möhkəm (etibarlı) bərkidilməlidir.
İldırım sipəri bütün boru gövdəsi üzrə etibarlı bağlanmalıdır. İldırım qəbuledicisi şaquli şəkildə bərkidilməli və ildırım
sipəri ilə etibarlı əlaqəsi olmalıdır.
2.3. Hidrotexniki tikililər, elektrik stansiyalarının su təsərrüfatı,
hidroturbin qurğuları
2.3.1. Hidrotexniki tikililər və onların mexaniki avadanlıqları
2.3.1.1. Hidrotexniki tikililərin istismarı zamanı işlərin etibarlılığı və təhlükəsizliyi təmin edilməli, eləcə də ətraf mühitin
mühafizəsi qaydalarına riayət etməklə elektrik stansiyalarının texnoloji avadanlıqlarının fasiləsiz və qənaətlə işləməsi təmin
edilməlidir. Süzgəcəleyhinə, suyadavamlı və drenaj qurğularının etibarlı işinin təmin olunmasına xüsusi diqqət yetirilməlidir.
2.3.1.2. Enerji obyektlərinin hidrotexniki tikililəri (su bəndləri və dambaları, kanallar, tunellər, boru kəmərləri, su
götürücüləri və su axıdıcıları, kül və şlak boşaldıcı dambaları və s.) möhkəmlik, dayanıqlıq, davamlılıq, uzunmüddətlilik,
ekologiya və təhlükəsiz istismar üzrə normativ sənədlərə cavab verməlidir.
Su təzyiqi altında yerləşən tikililər və konstruksiyalar, həmçinin onların əsasları və birləşmələri sukeçirməzlik və
süzülmə möhkəmliyinin normativ (layihə) göstəricilərinə cavab verməlidir.
2.3.1.3. Hidrotexniki tikililər əlverişsiz fiziki, kimyəvi və bioloji proseslərin, yüklərin və suyun təsirindən əmələ gələn
zədələrdən mühafizə olunmalıdır. Zədələr vaxtında aradan qaldırılmalıdır.
25 ildən çox müddət ərzində istismarda olan bütün təzyiqli hidrotexniki tikililər onların vəziyyətindən asılı olmayaraq
mütəmadi olaraq ixtisaslaşmış qurumların iştirakı ilə onların möhkəmliyi, dayanıqlığı və istismar etibarlılığını
qiymətləndirməklə çoxfaktorlu araşdırmadan keçirilməlidirlər. Tədqiqatın nəticələrinə görə hidrotexniki tikililərin texniki
sazlığını və onların təhlükəsizliyini təmin etmək üçün tədbirlər görülməlidir.
2.3.1.4. Hidrotexniki qurğuların beton tikililərində, dinamik yükləmələrə, süzülən suya, mineral yağlara, mütəmadi
donmaya məruz qalmış və dəyişkən səviyyəli ərazilərdə yerləşən betonun möhkəmlik yoxlaması aparılmalıdır.
Tikililərin konstruksiyalarının möhkəmliyi layihə ilə müəyyən olunmuş səviyyə ilə müqayisədə azalarsa, onlar
möhkəmləndirilməlidir.
2.3.1.5. Qrunt bəndləri və dambaları suyun yuyulması və daraqdan axmasından qorunmalıdır. Yataq döşlərinin
bərkitmələri, drenaj və yağıntı kanalları şəbəkələri saz vəziyyətdə saxlanılmalıdır. Qrunt tikililəri, xüsusilə tökmə kanallar və
sukeçirən qruntlar, bəndlər və dambalar heyvanlar tərəfindən zədələnmədən mühafizə olunmalıdır.
Kanalların bermaları və küvetləri qrunt örtülmələrindən və tullantılardan mütəmadi təmizlənməli və əgər layihədə
nəzərdə tutulmursa, qrunt yataq döşlərinin və daraqların ağaclar və kollarla örtülməsinə yol verməməlidirlər. Gətirici və
ayırıcı kanallarda zəruri ərazilərdə pilləkənlər, körpülər və sədlər tikilməlidir.
2.3.1.6. Deformasiya tikişlərinin etibarlı bərkidilmə işləri təmin olunmalıdır.
2.3.1.7. Yüklərin və hər hansı tikililərin, o cümlədən, gəmi yanalma körpülərinin, avtomobil və dəmir yolu qurğularının,
kanalların, bəndlərin və dambaların bermlərində və yataq döşlərində və uçqundan hesabat prizması daxilində istinad
divarlarında yerləşdirilməsi və quraşdırılmasına yol verilmir.
2.3.1.8. Qrunt bəndlərinin və dambaların yüksək səviyyəli süzülmüş suların aşağı axarı zolağının yataq döşləri
sahələrində, donmalardan və dağıntılardan qaçmaq üçün drenaj və ya isitmə quraşdırılmalıdır.
2.3.1.9. Süzülən suların çıxarılması üçün drenaj sistemləri saz vəziyyətdə olmalı, onlar su ölçü cihazları ilə təchiz
olunmalıdır.

Drenaj sistemindən gələn su fasiləsiz olaraq tikililərdən çıxarılmalıdır. Qruntun süzülən sular vasitəsilə yuyulub
çıxarılması halı aşkarlandıqda bunun dayandırılması üçün tədbirlər görülməlidir.
2.3.1.10. Hidroelektrik stansiyaların yeraltı binalarının istismarı zamanı aşağıdakıları təmin etmək lazımdır:
a) süzülmə və ya su xətti yollarından gözlənilməz deşib keçmə nəticəsində daxil olan suyu çıxarmaq üçün nasosların
daimi iş hazırlığı;
b) havalandırma qurğularının, qəza işıqlandırmasının və ehtiyat çıxışlarının və saz vəziyyətdə olmasını.
2.3.1.11. Kanallardakı suyun sürəti yataq döşlərinin və kanal dibinin yuyulmasına, həmçinin çöküntülərin oturmasına
imkan yaratmayacaq həddə saxlanılmalıdır. Suyun maksimal və minimal sürəti yerli şərtlər nəzərə alınmaqla təyin
olunmalıdır və enerji obyektinin yerli təlimatında göstərilməlidir.
2.3.1.12. Su anbarlarının, hovuzların, kanalların və təzyiqli su borularının doldurulması və boşaldılmasını, həmçinin su
səviyyəsinin dəyişdirilməsini, tikilinin üzlüklərinin arxasında yol verilməyən yüksək təzyiqin yaranmasını, maili səthlərdə
sürüşmələri, vakuumun və su xətlərində zərbə təzyiqlərinin yaranmasını istisna edən sürətlərlə tədricən aparmaq lazımdır.
Boşaldılma və doldurulmanın yol verilən sürətləri enerji obyekti sahibinin yerli təlimatlarında göstərilməlidir.
Yüksək sellərin (daşqınların) keçməsi zamanı suqovşaqlarının yuxarı bieflərinin normal su səthinin qalxmasını (NSQ)
artırılmasına yalnız bütün sutullayıcı və suburaxıcıların siyirtmələrinin tam açıq olduğu hallarda yol verilir.
Su axını azaldıqda su anbarının səviyyə göstəricisi texniki olaraq mümkün olan ən qısa zamanda NSQ səviyyəsinədək
azaldılmalıdır.
2.3.1.13. Təzyiqli su xətlərinin istismarı zamanı aşağıdakılar yerinə yetirilməlidir:
a) dirəklərin, deformasiya tikişlərinin bərkitmələrinin və kompensə qurğularının normal işi təmin olunmalıdır;
b) üz örtüyünün artmış titrəyişi aradan qaldırılmalıdır;
c) korroziya və abraziv aşınmalardan mühafizə təmin olunmalıdır;
d) 0,3 mm-dən qalın olan dəmir-beton boru su xətlərinin betonunda səthi çatların yaranma imkanı istisna edilməlidir;
e) su xəttinin partlaması halları üçün nəzərdə tutulan avtomatik mühafizə sistemlərinin fəaliyyətə daimi hazırlığı təmin
olunmalıdır;
f) bütün əməliyyat rejimlərində dayanıqlıq təmin edilməlidir.
2.3.1.14. Enerji obyektlərinin sahibləri, müvafiq dövlət orqanlarını, suqovşaqlarının tikililərindən hesablanan su
sərfiyyatı buraxılan zaman subasmaya məruz qalan ərazilərdə, eləcə də çoxillik tənzimlənən su anbarlarının ərazilərində
tikinti aparalmasının yol verilməz olması haqqında yazılı xəbərdarlıq etməlidir.
Suqovşaqların istismarı üzrə yerli təlimata suqovşağının yuxarı və aşağı bieflərində layihə ilə təyin olunan mühafizə
zonalarında əraziyə və tikililərin vəziyyətinə nəzarət haqqında qaydalar daxil edilməlidir.
2.3.1.15. Hər bir enerji obyektində, hidrotexniki tikililərdə (su anbarında dalğaların təsiri nəzərə alınmaqla) dayanmalar
və ya qəzaların erkən qarşısının alınması üzrə layihə sənədləri əsasında yerli qəzaəleyhinə təlimat və ya ştatdankənar
vəziyyətlərdə heyətin müvafiq fəaliyyət planı işlənib hazırlanmalıdır.
2.3.1.16. Bu planda enerji obyektlərinin sahibləri tərəfindən heyətin vəzifələri, fövqəladə və qəza vəziyyətlərinin aradan
qaldırılma yolları, material ehtiyatları, əlaqə və xəbərdarlıq vasitələri, nəqliyyat vasitələri, yerdəyişmə yolları və s. müəyyən
olunmalıdır.
Hidrotexniki tikililərin dayanma və ya qəza halları üçün onların erkən aradan qaldırılması ilə bağlı zəruri layihə
sənədləri (su anbarında dalğaların təsiri ilə bağlı hesabat materialları nəzərə alınmaqla) və onların ləğv edilməsi ilə bağlı
təlimatlar öncədən işlənib hazırlanmalıdır.
2.3.1.17. İnsanlar, avadanlıqlar və digər tikililər üçün təhlükə yaradan hidrotexniki tikililərdəki zədələnmələr dərhal
aradan qaldırılmalıdır.
Qəzadan mühafizə qurğuları, su axıdıcı və xilasetmə vasitələri saz və hər zaman fəaliyyətə hazır vəziyyətdə olmalıdır.
Çayların qolları və yarğanlarda sel tullantılardan yaranan qəza vəziyyətlərinin qarşısını almaq üçün zərurət yarandıqda
dağ-meliorasiya işləri həyata keçirilməlidir. Sel borularına yaxın ərazilər, kəsişən kanallar və sel kanalları zərurət yarandıqda
təmizlənməlidir.
2.3.1.18. Hidrotexniki tikililərin əsaslı təmiri, onların vəziyyətindən asılı olaraq elektrik stansiyanın istismarında
mümkün qədər çox müdaxilə yaratmadan həyata keçirilməlidir.
2.3.2. Elektrik stansiyalarının su təsərrüfatı, hidroloji və
meteoroloji təchizat
2.3.2.1. İntensiv lillənən su anbarı, hovuz və ya kanal üçün çöküntü yığıntıları ilə mübarizə üçün yerli təlimat
hazırlanmalıdır.
2.3.2.2. İntensiv lillənən su anbarlarında daşqınların buraxılması zamanı digər su istehlakçılarına zərər yetirmədiyi
halda, tənzimlənən layihə prizması çərçivəsində mümkün olan ən aşağı səviyyələr saxlanılmalıdır. Belə su anbarlarının
doldurulması mümkün qədər gec müddətdə daşqın səviyyəsinin aşağı düşdüyü vaxtda həyata keçirilməlidir.
2.3.2.3. Su anbarlarının, bəndlərin və hovuzların, kanalların lillənməsini azaltmaq üçün zəruridir:
a) onlar üçün elə bir iş rejimi təmin etmək lazımdır ki, daxil olan bərk axıntıların maksimal hərəkəti üçün imkan
yaransın, kanallar onlara yüksək bulanıqlı su daxil olan dövrdə daimi işlədilən su sərfiyyatı rejiminə yaxın işləməlidir;
b) biefləri, su anbarlarını, su qəbuledicilərinin kandarlarını yumaq, çökdürücülərdə suyu durultmaq, sahilbərkidici və
yığıntıtutan qurğulardan istifadə etmək və ya yığıntıları mexaniki vasitələrə kənarlaşdırmaq;
c) biefləri gündəlik mümkün ən aşağı həddə salmaq (gündəlik tənzimlənən su anbarları üçün).
2.3.2.4. Çayda təbii su sərfiyyatı elektrik enerjisi istehsal etmək üçün tam istifadə edilmədikdə artıq su bəndin aşağı
biefində çöküntülərinin yuyulması və su qəbuletmə qurğularının astanalarının yuyulması üçün istifadə edilməlidir.
2.3.2.5. Su qəbuledicinin astanasında toplanmış yığıntıların su qəbuledici tikilisinə düşmə ehtimalı olduqda mərkəzi
dispetçer idarəsinin ixtisaslaşdırılmış xidmətinin icazəsi ilə onların qısa müddətli intensiv yuyulması lazımdır.
Elektrik stansiyalarının suyığıcısı bəndsiz olan hallarda, suyığıcı tikililərinin yuyulması yerli axını darlaşdıran qurğu ilə
həyata keçirilə bilər ki, əmələ gələn çöküntü yığıntıları suyun hərəkət sürətinin artması nəticəsində yuyulsun.
2.3.2.6. İntensiv lillənən su anbarının vəziyyətinin müşahidə edilməsi və çöküntülərin çıxarılması kiçik və orta həcmli
lillənən su anbarlarının mövcud istismarı qaydalarına uyğun (müvafiq qurumların qəbul etdiyi normativ sənədlərin

tələblərinə uyğun) və ekoloji tələbləri nəzərə alınmaqla təşkil edilməlidir.
2.3.2.7. Su elektrik stansiyalarının durulducuları suyu durultmaq üçün daim istifadə edilməlidir. Təmir üçün
durulducuları və ya onların fərdi kameralarını bağlamaq yalnız suyun az miqdarda yığıntı gətirdiyi və turbinlərin və digər
avadanlıqların aşınması ilə əlaqədar təhlükəli olan fraksiyalardan azad olduğu dövrdə icazə verilir.
2.3.2.8. Elektrik stansiyalarının balansında yerləşən xüsusi istifadədə olan su anbarları elektrik stansiyalarının işçi
heyətinin gücü ilə münasib texniki və sanitar vəziyyətdə saxlanılmalıdır.
Su anbarlarının sanitar və texniki vəziyyəti suyun mühafizəsi zonaları və sahil mühafizə zonaları yaradılması ilə təmin
edilir, bunların hüdudlarında əlavə ekoloji idarəetmə məhdudiyyətləri tətbiq olunur.
Su mühafizə zonaları və sahil mühafizə zonalarının sərhədləri, su mühafizə zonalarının layihələrində normativ
sənədlərə uyğun olaraq müəyyən edilir.
Su anbarlarında aşağıdakılara nəzarət edilməlidir:
a) lillənməyə və yosunlanmaya;
b) sahil işlərinə;
c) suyun keyfiyyətinə;
d) temperatur və buzlama rejimlərinə;
e) su anbarlarının suyun mühafizəsi zonalarında ekoloji tələblərə uyğunluğuna.
Zəruri hallarda, müşahidələrin təşkili və aparılması, nəticələrin təhlili və ətraf mühitin mühafizəsi tədbirlərinin inkişaf
etdirilməsi üçün ixtisaslaşdırılmış təşkilatlar iştirak etməlidirlər.
2.3.2.9. Hidro-turbin qurğularının istismarı zamanı onların fasiləsiz istismarı müəyyən olunmuş yüklənmə və cari axın
üçün maksimum faydalı iş əmsalı ilə təmin edilməlidir.
2.3.2.10. Hidroelektrostansiya avadanlıqları maksimum mövcud yüklənmə üçün daim hazır olmalıdır.
2.3.2.11. İstismarda olan hidravlik aqreqatlar və köməkçi avadanlıqlar tam avtomatlaşdırılmalıdır.
2.3.2.12. Hidravlik aqreqatın generator və sinxron kompensator rejiminə işə salınması, generator rejimi və sinxron
kompensator rejimindən dayandırılması, generator rejimindən sinxron kompensator rejimi və əksinə keçirilməsi bir
komanda impulsu ilə həyata keçirilməlidir, ilkin vəziyyətə qayıdan hidroaqreqat üçün isə bu prinsip nasos rejimləri üçün və
nasos rejimindən generator rejiminə keçirilməsi üçün də yerinə yetirilməlidir.
2.3.2.13. Hidravlik aqreqatlar turbin borularında quraşdırılmış siyirtmələrin tam açılmış vəziyyətində işləməlidir;
hidravlik turbinin istiqamətləndirici aparatının maksimal açılışı, verilən təzyiq və sorulma hündürlüyündə, hidravlik
aqreqatın (generator-mühərrikin) maksimal yol verilən yükü ilə məhdudlaşmalıdır.
Nasos-turbininin nasos rejimində hidravlik rejimin ən kiçik axın təzyiqində və mümkün sorulma hündürlüyündə
işləyən istiqamətləndirici aparatının sərhəd açılma həddi, nasos rejimində generator-mühərrikinin müvafiq maksimal
gücünə bərabər olan qiymətdən yüksək olmamalıdır.
Tullantıtutucu qəfəsələrdə suyun axıdılma səviyyə fərqi yerli istismar təlimatında göstərilən sərhəd qiymətindən böyük
olmamalıdır.
2.3.2.14. Ehtiyatda olan hidravlik aqreqatlar dərhal avtomatik işəsalmaya hazır olmalıdır.
Qapalı istiqamətləndirici aparata malik hidravlik turbinlər (nasos-turbinlər) siyirtmələri su qəbuledicilərdə və sorma
borusunda tam açıq vəziyyətdə, təzyiq altında olmalıdır.
2.3.2.15. 300 m-dən və daha yüksəkdən təzyiqə malik yüksək təzyiqli, həmçinin 3000 saatdan az istifadə olunan 200-300
m-dən təzyiqə malik hidroelektrik stansiyalarda turbin önündə və ehtiyat hidravlik aqreqatlarda quraşdırılmış halqa
siyirtmələr bağlı saxlanmalıdır.
200 m-dən aşağı təzyiqə malik hidroelektrik stansiyalarında, əgər ehtiyat hidravlik aqreqatda turbin önündə siyirtmə
əməliyyat funksiyalarını yerinə yetirmirsə, o bağlanmamalıdır.
2.3.2.16. Sinxron kompensator rejimində işləyən hidravlik aqreqatlar dərhal generator rejiminə avtomatik keçməyə hazır
olmalıdır.
Sinxron kompensator rejimində işləyən hidravlik aqreqatın işçi çarxı sudan azad edilməlidir.
Turbin önündə siyirtməyə malik su elektrik stansiyalarda hidravlik aqreqatı sinxron kompensator rejiminə çevirərkən
turbin önündə siyirtmə bağlı olmalıdır.
2.3.2.17. Hidravlik aqreqatlar verilmiş statizm əsasında fırlanma tezliyinin avtomatik tənzimlənməsi rejimində
işləməlidirlər.
2.3.2.18. Hidravlik turbinlərin tənzimləyicisinin açılma məhdudlaşdırıcısı və ya əl ilə idarəetmə rejiminə keçirilməsinə
yalnız istisna hallarda, su elektrik stansiyanın texniki rəhbərin icazəsi və enerjisistemin dispetçerinə məlumat verilmə şərti ilə
yol verilir.
2.3.2.19. Hidravlik aqreqatın avtomatik tənzimlənməsi zamanı aşağıdakılar təmin olunmalıdır:
a) hidravlik aqreqatın avtomatik və mexaniki işə salınması və dayandırılması;
b) bütün rejimlərdə hidravlik aqreqatın davamlı işləməsi;
c) enerjisistemdə tezliklərin statizm çərçivəsində qoyulmuş 4,5 – 6,0% və enerjisistem tərəfindən verilmiş tezlik üzrə ölü
zonalarda tezliyinin tənzimlənməsində iştirakı;
d) hidravlik aqreqatın gücünün dəyişdirilməsi zamanı tənzimləyici orqanların səlis (yağ kəmərlərində təkan və hidravlik
təkanlar olmadan) yer dəyişməsi;
e) tənzimləyici zəmanətlərinin yerinə yetirilməsi;
f) axın təzyiqi dəyişdikdə hidravlik aqreqatın istiqamətləndirici aparatının güc üzrə maksimal açılma məhdudiyyətinin
avtomatik dəyişməsi;
g) axın təzyiqi üzrə kombinator asılılığının avtomatik və əllə dəyişdirilməsi (təkrar-pərli hidroturbinlər üçün);
h) hidravlik aqreqatın sinxron kompensator rejiminə və əksinə avtomatik keçirilməsi
2.3.2.20. 30 MVt-dan yuxarı gücə və üçdən artıq aqreqata malik olan su elektrik stansiyaları enerji şəbəkələrinin tezlik və
güc ifrat cərəyanları üzrə ikinci avtomatik tənzimləmə (TGAT) üçün istifadə etmək imkanlarına malik aktiv güc qrup şəklində
idarəetmə sistemləri (AGQİS) ilə təchiz edilməlidir. Su elektrik stansiyalarının avadanlıqlarının texniki vəziyyəti və ya iş şəraiti
səbəbindən avadanlıqların qrup tənzimlənməsi qeyri-mümkün olduqda AGQİS sisteminin dayandırılması müvafiq elektrik
sistemlərinin dispetçer xidmətlərinin icazəsi ilə yerinə yetirilir.
Enerji sistemində gərginliyin dəyişməsi zamanı aktiv gücün qrup şəklində idarəetmə sistemləri hidravlik birləşmələrin

gücünün dəyişməsinə mane olmamalıdır.
2.3.2.21. Aqreqatın işə salınmasına, onun normal və qəza şəraitində dayandırıımasına və yüklənmənin
planlaşdırılmamış dəyişikliklərinə icazə verən şərtlər, su elektrik stansiyanın texniki rəhbəri tərəfindən təsdiq edilmiş və
əməliyyat heyətinin iş yerlərində yerləşən yerli təlimatlarla göstərilməlidir.
Hidravlik aqreqatın işə salma və onun iş rejimini təyin edən şərtlərin bütün parametrlərinin qiymətləri istehsalçı
məlumatları və xüsusi natural sınaqlar əsasında təyin olunmalıdır.
2.3.2.22. Hidravlik aqreqatın işə salınmasına qadağa qoyulur:
a) təzyiq, hidroturbinin istehsalçı tərəfindən müəyyən edilmiş və yol verilən qiymətlərdən kənara çıxdıqda;
b) avadanlıqların dayandırılmasına təsir göstərən mühafizələrin hər hansı birinin nasaz olması halında;
c) hidravlik aqreqatın idarəetmə sistemində tənzimləyici təminatların yerinə yetirilməsinin və hidravlik aqreqatın
normal idarə edilməsini təmin etməyən qüsurların olması halında;
ç) qəza siyirtmələrinin, vakuum pozulması klapanlarının, hava daxil olmasını təmin edən və boşuna buraxılış
klapanlarının, hidravlik aqreqatın dayandırma sistemininin uzaqdan idarəetmə cihazlarının nasaz olduğu hallarda;
e) yağın keyfiyyətinin sürtkü yağları üçün standartlara cavab vermədiyi və yağın temperaturunun zavod təlimatları ilə
müəyyən edilən sərhəd həddən aşağı olduğu hallarda;
f) yağ səviyyəsinin daban və yastıq vannalarında, axıtma çənlərində və yağtəzyiqli qurğunun (YTQ) yağ-hava qazanında
zavod təlimatlarının təyin etdiyi minimumdan aşağı olduğu halda.
2.3.2.23. Aşağıdakı hallarda mühafizə vasitələri və ya işçi heyəti tərəfindən işləyən hidravlik aqreqat dərhal
dayandırılmalıdır:
a) generatorda yanğın;
b) tənzimləmə sistemində yağın təzyiqinin yol verilən həddən aşağı olması;
c) yağ səviyyəsinin daban, yastıq vannalarında və YTQ–un yağ–hava qazanında təyin edilən minimumdan aşağı olması;
d) hidravlik aqreqatın yastıq və dabanaltı hissələrində temperaturun icazə verilən həddən artıq olması;
e) turbin yastığının yağlanmasına su tədarükünün dayanması;
f) hidravlik aqreqatın rotorunun fırlanma tezliyinin istehsalçı tərəfindən təyin olunmuş həddən yuxarı olması;
g) tənzimləmə sistemində əks-rabitə kabellərinin qırılması;
h) təkrar pərli hidravlik turbinlərin pərlərinə və ya çalovlu turbinlərinin bıçaqlarına nəzarət sisteminin sıradan çıxması.
Əlavə olaraq, yerli qaydalarla müəyyən edilmiş digər hallarda hidravlik aqreqat dərhal dayandırılmalıdır.
2.3.2.24. Aşağıdakı hallarda hidroelektrik stansiyaların texniki rəhbəri ilə razılaşdırıldığı halda hidravlik aqreqat
boşaldılmalı və ya dayandırılmalıdır:
a) avadanlıqların dayandırılmasına təsir göstərən texnoloji mühafizə vasitələrinin nasazlığının aşkar edilməsi;
b) tənzimləmə sisteminin nasazlığı;
c) turbinin axın hissədində və ya generatorun içində taqqıltılar və qeyri-adi küylərin mövcudluğu;
ç) hidravlik aqreqatın valında döyüntülərin və aqreqatın dayaq qovşaqlarında, tənzimləmə sisteminin yağ xətlərində və
zolotnik sistemlərində titrəyişlərin artması;
d) çəkib çıxarma nasoslarının imtinası və ya ötürülmə məhsuldarlığı kifayət qədər olmadığı hallarda, turbin
qapaqlarında suyun səviyyəsinin yol veriləndən yuxarı olması;
e) su yağlanmasına malik turbin yastığına su təchizatının azalması;
ə) əgər aqreqatı dayandırmadan pozuntuların səbəblərini aradan qaldırmaq mümkün deyilsə, köməkçi avadanlıqların
normal fəaliyyətinin pozulması.
2.3.2.25. Hidravlik aqreqatın işə salınması və istismarını məhdudlaşdıran bütün parametrlərin qiymətləri istehsalçı
məlumatları və ya xüsusi sınaqlar əsasında təyin olunmalı və su elektrik stansiyasının texniki rəhbəri tərəfindən təsdiq
edilmiş yerli təlimatlarda göstərilməlidir.
2.3.2.26. Hər bir hidravlik aqreqat üçün aşağıdakı proseslərin minimum müddəti müəyyən edilməli və yerli qaydalarla
təyin olunmuş aralıqda dövrü olaraq nəzarət edilməlidir:
a) yüklənmə aşağı düşdükdə dempfirləmə zonasına kimi hidroturbinin istiqamətləndirici aparatın bağlanmasına;
b) yüklənmə maksimal sürətlə yığıldıqda hidravlik turbinin istiqamətləndirici aparatının açılmasına;
c) təkrar-pərli və diaqonal hidroturbinlərin işçi çarxının pərlərinin döndərilməsi və ya burulub açılmasına;
ç) çalovlu turbinlərin şırnaqları tənzimləyici iynələrinin və bıçaqlarının açılmasına və bağlanmasına;
d) qəza bağlama siyirtməsi işə düşdükdə istiqamətləndirici aparatın bağlanmasına;
e) turbin önündə siyirtmələrin, su qəbul edən kamerada qəza-təmir siyirtmələrin bağlanmasına və açılmasına;
f) turbinin boşuna işə düşməsinin bağlanmasına.
Bundan əlavə, müntəzəm olaraq yerli təlimatlara uyğun olaraq, yüklənmə aşağı düşdükdə turbinin su xəttlərində
maksimum təzyiq artımı və aqreqatların fırlanma tezliyində maksimal artım müəyyən edilməlidir.
2.3.2.27. İstehsalçının texniki sənədləşməsində və avadanlığın istismarının yerli təlimatlarında başqa hal nəzərdə
tutulmamışdırsa, hidravlik aqreqatın dayaq qovşaqlarının titrəyişi müvafiq qurumların qəbul etdiyi normativ sənədlərin
tələblərinə uyğun olaraq müəyyən edilməlidir.
Ştatlı fasiləsiz titrəyiş yoxlaması aparatı olmadıqda hidravlik aqreqatın titrəyiş vəziyyətinin yoxlanılma tezliyi və həcmi
qüvvədə olan normativ sənədlərə uyğun olaraq, lakin 3 ayda 1 dəfədən az olmamaq şərtilə müəyyən edilir.
Hidravlik aqreqatın valının döyüntüsü hidravlik turbin və hidrogenerator istehsalçının müəyyən etdiyi və yerli istismar
təlimatlarında göstərilən qiymətləri aşmamalıdır.
2.3.2.28. Hidroaqreqatın istismarı zamanı stasionar və səyyar cihazlardan istifadə etməklə yoxlama və sistematik
ölçmələr aparıldığı zaman avadanlıqların işləməsinə yerli təlimatlarda göstərilən həcmdə və tezlikdə nəzarət təşkil
edilməlidir.
2.3.2.29. Hidroaqreqatın yüksək titrəyiş səviyyələrində uzunmüddətli işləməsinə yol verilmir.
Turbin podşipnikinin gövdəsinin üfüqi titrəyiş amplitudu (ikiqat amplitudu), həmçinin generatorun yuxarı və aşağı
çarpazının üfüqi titrəyiş amplitudu, əgər onların üstündə istiqamətləndirici podşipniklər yerləşirsə, hidroaqreqatın
rotorunun fırlanma tezliyindən asılı olaraq aşağıdakı qiymətləri aşmamalıdır:

Hidroaqreqatın rotorunun
fırlanma tezliyi, döv/dəq
Titrəyişin yol verilən qiyməti,
mm

60 və daha
az
0,18

150

300

428

600

0,16

0,12

0,10

0,08

Turbinin qapağının, dayaq konusunun və ya generatorun yükdaşıyan çarpazının şaquli titrəyişinin amplitudu, titrəyiş
tezliyindən asılı olaraq aşağıdakı qiymətləri aşmamalıdır:
Titrəyişin tezliyi, Hs

1 və daha
az
Titrəyişin yol verilən qiyməti, mm
0,18

3

6

10

16

0,15

0,12

0,08

0,06

30 və daha
çox
0,04

Hidroaqreqatın valının döyüntüsü yerli təlimatlarda yazılmış və hidroturbin və hidrogenerator istehsalçının müəyyən
etdiyi qiymətləri aşmamalıdır.
Hidroaqreqatın titrəyiş vəziyyətinin dövrülüyünün və həcminin yoxlanılması qüvvədə olan normativ sənədlərə uyğun
təyin olunur.
2.3.2.30. Hər bir hidroaqreqat üçün yerli təlimatlarda daban hissələrində, yastıqlarında və yağ çənlərində yağın nominal
və maksimal yol verilən temperaturları göstərilməlidir.
Seqmentin və yağ çənində yağın cari mövsüm üçün nominal temperatur qiymətindən 5°C-dən yüksək olduğu halda
xəbərdaredici həyəcan siqnalı aktivləşməlidir.
Hər bir seqmentin və yağın temperatur qiymətləri işçi heyət tərəfindən istismar təcrübəsi və ya sınaqlar əsasında
müəyyən edilir və yerli təlimatlara daxil edilir.
2.3.2.31. Şaquli hidroaqreqatların dabanaltı hissələri və istiqamətləndirici yastıqlarının istismarı cari normativ sənədlər
və istehsalçının sənədləri nəzərə alınmaqla tərtib olunmuş yerli təlimatlara uyğun həyata keçirilməlidir.
2.3.2.32. Hidroaqreqatın texniki su təchizatı sistemi, həmin aqreqatın bütün iş rejimlərində dayaq qovşaqlarını,
generatorun stator və rotorunun soyudulmasını, rezinlə örtülmüş turbin yastıqlarının və digər istehlakçıların sürtküsünü
təmin etməlidir.
2.3.2.33. Hidravlik turbinlərin əsaslı təmiri istehsalçı tərəfindən başqa hal nəzərdə tutulmayıbsa, 5-7 il ərzində 1 dəfə
həyata keçirilməlidir. Bəzi hallarda enerji müəssisəsi ilə razılaşdırıldıqda müəyyən edilmiş müddətlərdən kənara çıxmalar ola
bilər.
2.3.2.34. SES-də avtomatlaşdırılmış prosesə nəzarət sistemini həyata keçirərkən bu Qaydanın 2.4.6-cı yarımbəndinin
müddəalarına riayət olunmalıdır.
2.3.3. Texniki su təchizatı
2.3.3.1. Texniki su təchizatı sistemlərinin istismarı zamanı aşağıdakılar təmin edilməlidir:
a) lazim olan miqdarda və tələb olunan keyfiyyətdə normativ temperaturda soyuducu suyun fasiləsiz təchizatı;
b) turbinlərin kondensatorlarının və texniki su təchizatı sisteminin çirklənməsinin qarşısının alınması;
c) ətraf mühitin mühafizəsi tələblərinin yerinə yetirilməsi.
2.3.3.2. Turbinlərin kondensatorlarının və digər istilik mübadiləsi aparatlarının borularında çöküntülərin, texniki su
təchizatı sisteminin paslanmasının, çirklənməsinin, soyuducu su anbarlarının “çiçəklənməsi”nin və ya su bitkiləri ilə
örtülməsinin qarşısının alınması üçün profilaktik tədbirlər görülməlidir.
Tədbirlərin seçilməsi yerli şərtlər, habelə onların effektivliyi, ətraf mühitin mühafizəsi şərtləri və iqtisadi baxımdan
qəbul olunması ilə müəyyənləşdirilməlidir.
Kondensator boruların, sirkulyasiya sudaşıyıcılarının və kanallarının dövri təmizlənməsi müvəqqəti tədbir kimi istifadə
edilə bilər.
Soyuducu su anbarlarında su bitkiləri və suyun "çiçəklənməsi" ilə mübarizə kimyəvi vasitələrlə yalnız dövlət
orqanlarının icazəsi ilə həyata keçirilə bilər.
2.3.3.3. Soyuducu suyun ərp əmələ gətirdiyi hallarda enerji obyektinin işçi heyəti aşağıdakıları etməlidir:
a) soyutma qüllələri və çiləyici qurğular ilə dövr edən su təchizatı sistemində:
Tullantı sularının təyin olunmuş keyfiyyət standartlarına uyğun təmizləmək;
Zəruri hallarda, dövr edən suyun müxtəlif reagentlərlə stabilləşdirilməsini təmin etmək.
Reagentin seçimini istismar şəraitinə yaxın laboratoriya tədqiqatları əsasında həyata keçirmək;
Əlavə suyun kükürd və ya hidroxlorid turşusu ilə turşulanması zamanı, onda qələvinin qoruyucu həddi 1.0-0.5 mqekv/dm3 aşağı olmayan səviyyədə, turşunun bilavasitə dövr edən suya tətbiq olunduğu zaman, qələviliyi 2.0-2.5 mqekv/dm3-dən aşağı olmayan səviyyədə saxlamaq;
Sulfat turşusundan istifadə edərkən dövr edən suda sulfatların tərkibinin beton strukturlara zərər verə biləcək və ya
kalsium sulfatın çökməsinə səbəb olan səviyyəsinə çatmadığından əmin olmaq;
Dövr edən suyun fosfatlaşdırılması zamanı onun fosfat tərkibinin РО4-3 baxımından 2.0-2.7 mq/dm 3 səviyyəsində
saxlamaq;
Oxilidin difosfonik turşusu istifadə edərkən dövr edən suda kimyəvi tərkibdən asılı olaraq tuşunu 0.25-4.0 mq/dm 3
aralığında saxlamaq; təmizlənmiş suda bu tərkibin İMK ilə 0.9 mq/dm3-ə məhdudlaşdırmaq;
b) soyuducu su anbarları ilə dövr edən su təchizatı sistemində:
Su qaynağında suyun daha yaxşı keyfiyyəti dövründə su mübadiləsini həyata keçirmək;
İstismar dövründə su qaynağında suyun kimyəvi tərkibinin dəyişməsi zamanı soyuducu suyun ərp yaratma qabiliyyəti
və optimal su mübadiləsi rejiminin hazırlanmasını nəzərə almaqla hidrokimyəvi proqnozun hazırlanması məqsədilə
ixtisaslaşmış təşkilatı cəlb etmək vacibdir.
Soyuducu suyun karbonat sərtliyini tələb olunan dəyərə endirmək su mübadiləsi vasitəsilə mümkün olmadıqda

(həmçinin su axını təchizat sistemində), birinci enerji blokunun istismara verilməsi ilə turbin kondensatorlarının turşularla
təmizləmə və məhlullarla yuma qurğularının quraşdırılmasını nəzərdən keçirmək lazımdır.
2.3.3.4. Soyutma sistemlərində bioloji çirklənmənin qarşısının alınması, həmçinin formalaşmış çöküntülərin aradan
qaldırılması üçün kondensator boruların rezin (və ya digər) kürrəciklərlə təmizlənməsi və güclü oksidləşdirici maddələrlə
suyun təmizlənməsi tətbiq olunur.
2.3.3.5. İstilik mübadiləsi qurğularının üzvi çöküntülərlə çirklənməsinin qarşısını almaq üçün soyutma suyunun
xlorlaşdırılması zamanı kondensatordan çıxan suda aktiv xlorun tərkibi 0.4-0.5 mq/dm3 həddində olmalıdır.
Düzaxınlı texniki su və soyuducu su anbarları ilə təchiz olunmuş dövr edən təchizat sistemində ayırma kanallarının
suyunda aktiv xlorun mövcudluğunun qarşısını almaq üçün xlorlama bir və ya iki kondensatora daxil olan soyutma suyuna
xlor tətbiq etməklə həyata keçirilməlidir.
2.3.3.6. Soyutma qüllələri və çiləyici qurğular ilə dövr edən su təchizatı sistemində su mis sulfat ilə emal edilərkən
soyuducu suda onun tərkibi 3-6 mq/dm3 həddində olmalıdır.
Su mis sulfat ilə emal edilərkən dövr edən su təchizatı sistemindən təmizlənmiş suyun su hövzələrinə axıdılması
müəyyən edilmiş qaydalarda həyata keçirilməlidir.
"Çiçəklənmə" ilə mübarizə üçün soyuducu su anbarlarında suyun emalı zamanı mis sulfatın miqdarı 0,3-0,6 profilaktik
emalı zamanı isə 0,2-0,3 mq/dm3 hüdudunda saxlanmalıdır.
2.3.3.7. Texniki su təchizatı sistemlərinin üzərinin (qəfəsələrin, su təmizləyici torların struktur elementlərinin,
suqəbuledici və sorulma kameralarının və təzyiq borularının) molyuskalar, drayenalar və ya digər bioorqanizmlərlə
örtüldüyü zaman örtülmədən qoruyan örtüklərindən istifadə edilməli, traktlar qaynar su ilə yuyulmalı, köməkçi
avadanlıqlara daxil olan soyuducu suda aktiv xlorun miqdarını 4-5 gün ərzində 1,5-2,5 mq/dm3 həddində saxlamaqla hər 1,5
ayda 1 dəfə xlorlanmalıdır.
Texniki su təchizatı sistemlərində su durğunluğu zonalarının əmələ gəlməsinin qarşısını almaq və boru kəmərlərində
suyun sürətini 1,5 m/san-dən yuxarı (layihənin icazə verdiyi limitlər çərçivəsində) saxlamaq lazımdır.
2.3.3.8. Texniki su təchizatı sisteminin hidravlik strukturlarının istismarı, həmçinin onların vəziyyətinin yoxlanılması bu
Qaydanın 2.3.1-ci yarımbəndinin müddəalarına uyğun olaraq yerinə yetirilməlidir.
2.3.3.9. Texniki su təchizatı sisteminin tikililərinin və su soyuducuların istismarı bu Qaydanın 2.3.3.1-ci yarımbəndinin
müddəalarına uyğun olaraq yerinə yetirilməlidir.
Eyni zamanda, xalq təsərrüfatının qeyri-enerji sahələrinin tələblərinə (su nəqliyyatı, suvarma, balıqçılıq, su təchizatı) və
təbiətin mühafizəsi şərtlərinə diqqət yetirilməlidir.
2.3.3.10. Soyuducu su anbarları vasitəsilə birbaşa axın, kombinə olunmuş və dövr edən su təchizatı zamanı su qəbul
edici kameraların qəfəsələrinin buzlanması və ya qızması ilə mübarizə aparmaq üçün isti su resirkulyasiyası həyata
keçirilməlidir.
Resirkulyasiya su qəbuledicidə buzlanmanın qarşısını almalıdır; onun qoşulması anı yerli təlimatlarla
müəyyənləşdirilməlidir və su qəbuledicidə suyun temperaturunun +3 °C-dən aşağı olması və güclü şaxtada isə (-10 °C-dən
aşağı) +5 °C-dən aşağı olması yolverilməzdir.
2.3.3.11. Sirkulyasiya yollarından havanın çıxarılma tezliyi elə olmalıdır ki, sifonun hündürlüyü layihə qiymətinə
nisbətən 0,3 m-dən çox azalmasın.
2.3.3.12. Sistemin çirklənməsi səbəbindən sirkulyasiya nasosunun təzyiqinin sapınması layihə qiymətinə nisbətən 1,5
m-dən çox olmamalıdır, nasosların FİƏ–nin işçi çarxın pərləri ilə nasosun gövdəsi arasındakı boşluqların artması və işçi
çarxın pərlərinin qeyri-identik mövqeyi səbəbindən pisləşməsi 3% -dən çox olmamalıdır.
2.3.3.13. Sirkulyasiya suyu soyuducularının istismarı zamanı aşağıdakılar təmin edilməlidir:
a) buxar turbini qurğularının ən sərfəli (iqtisadi) vakuuma nail olmaq şərtlərilə optimal iş rejimi;
b) standart spesifikasiyalara əsasən soyutma səmərəliliyi;
c) sirkulyasiya edən suyun keyfiyyətinə nəzarət.
2.3.3.14. Su soyuducularının, suyun qəbul edilməsi və kənarlaşdırılması qurğularının optimal iş rejimləri xüsusi
meteoroloji şərait və elektrik stansiyalarının kondensasiya yüklənməsi üçün hazırlanmış rejim xəritələrinə uyğun olaraq
seçilməlidir.
Soyuducudan sonra soyuducu suyun orta günlük temperaturunun hesablanan standart xüsusiyyətə nisbətən 1°C-dən
artıq olması halında suyun tam soyumamasının səbəbləri aydınlaşdırılaraq aradan qaldırması üçün tədbirlər görülməlidir.
2.3.3.15. Su bitkilərinin soyuducu su anbarlarının tranzit axını və su burulğanları zonalarında əmələ gəlməsi hallarında
onlar bioloji və ya mexaniki üsulla məhv edilməlidir.
2.3.3.16. Soyutma qüllələrinin əsas strukturlarının (qüllə elementləri, buzlanma əleyhinə tambur, su qəbuledici,
irriqasiya, su paylayıcı qurğu və havalandırma avadanlıqları) və çiləyici cihazlarının yoxlanması hər il yaz və payız fəsillərində
aparılmalıdır.
Aşkarlanan qüsurlar (qüllənin, suvarıcının üzərindəki oyuqlar, tamburun dönmə lövhələrinin mövqe fiksatorlarının,
supaylayıcının irriqasiya qurğularının qeyri-kafi vəziyyəti) aradan qaldırılmalıdır.
Havanın müsbət temperatur qiymətlərində tamburun dönmə lövhələri üfüqi vəziyyətdə quraşdırılmalı və bu vəziyyətdə
bərkidilməlidir.
Metal konstruksiyaların korroziya əleyhinə örtükləri, həmçinin, dəmir-beton elementlərinin dağılmış mühafizə təbəqəsi
ehtiyac olduqda bərpa olunmalıdır. Suyığma hovuzları, həmçinin soyutma qüllələrinin asbest-sement lövhələrinin etibarlı su
izolyasiyasiyası olmalıdır.
2.3.3.17. Soyutma qüllələrinin və çiləyici hovuzların su paylama sistemləri ildə ən azı 2 dəfə - yaz və payızda
yuyulmalıdır. Tıxanan ucluqlar qoyulmuş müddətdə təmizlənməli və yararsız olanlar dəyişdirilməlidir.
Soyutma qüllələrinin suyığma hovuzları 2 ildə 1 dəfədən az olmamaqla lil və zibildən təmizlənməlidir.
2.3.3.18. Təmirdə istifadə edilən soyutma qüllələrinin taxta strukturları antiseptik işlənməli və birləşdirici detalları
sinkləşdirilməlidir.
2.3.3.19. Soyutma qülləsinin irriqasiya konstruksiyaları mineral və üzvi çöküntülərdən təmizlənməlidir.
2.3.3.20. Soyutma qüllələrinin və çiləyici qurğuların qəfəsələri və torları növbə ərzində 1 dəfə yoxlanılmalı və lazım
olduqda su səviyyəsinin 0,1 m-dən çox enməsinin qarşısını almaq üçün təmizlənməlidir.

2.3.3.21. Qış dövründə soyutma qüllələrinin istismarı zamanı bitişik ərazilərin və binaların nəmlənməsi və buzlanması
halında soyutma qüllələri sututan qurğularla təchiz olunmalıdır.
2.3.3.22. Texniki su təchizatı sistemində paralel olaraq fəaliyyət göstərən bir neçə soyutma qülləsi istifadə olunduqda və
qışda ümumi soyutma suyuna tələb azaldıqda soyutma qüllələrinin bir hissəsi yanğınsöndürmə və digər zəruri tədbirlərin
həyata keçirilməsi ilə konservasiya olunmalıdır.
Su istehlakı azaldıqda periferik ucluqlar və kənar paylanma boruları bağlanmalıdır.
Çiləyici ucluqlarda axının azaldılması, işləyən maksimum bölmələrin sayına əsasən ümumi istifadənin azaldılması,
həmçinin isti suyun bir hissəsini soyudulmadan suyığıcı hovuzlara boşaldılması hesabına təmin olunmalıdır. Çiləyici
qurğudan çıxan suyun temperaturu 10°C-dən aşağı olmamalıdır.
2.3.3.23. Suvarıcının donmasının qarşısını almaq üçün fəaliyyət göstərən soyutma qüllələrində sulama sıxlığı 1 m3
suvarma sahəsi üçün ən azı 6 m3/saat olmalıdır və soyutma qülləsinin çıxış hissəsindəki suyun temperaturu 10°C-dən aşağı
olmamalıdır.
Qışda avadanlıq, struktur elementləri və ərazinin yaxınlığında yerləşən digər avadanlıqların buzlanmasının qarşısını
almaq üçün çiləyici qurğular aşağı təzyiqlə işləməlidir.
2.3.3.24. Qış dövründə soyutma qülləsinin və ya çiləmə qurğusunun qısa müddətli dayandırılması vəziyyətində buz
qatının altındakı mayedə buz meydana gəlməsinin qarşısını almaq üçün hovuzda isti suyun dövretməsi lazımdır.
2.3.3.25. Üz örtüklü soyuducu qüllələrin, sorucu qüllələrinin metal karkaslarının ətraflı müayinəsi 10 il ərzində ən azı 1
dəfə, dəmir-beton üzlüklərin isə 5 ildə 1 dəfədən az olmayan müddətdə aparılmalıdır.
2.3.3.26. Ən azı 5 ildə 1 dəfə texniki su təchizatı sistemləri yoxlanmalı və sınaqları aparılmalıdır.
Texniki su təchizatı sisteminin istismarı zamanı avadanlıqlarda istənilən dəyişikliklər edildikdə sınaqlar aparılmalıdır.
2.4. Elektrik stansiyalarının və istilik şəbəkələrinin istilik
mexaniki avadanlıları
2.4.1. Yanacaq-nəqliyyat təsərrüfatı
2.4.1.1. Yanacaq-nəqliyyat təsərrüfatının istismarında aşağıdakılar təmin edilməlidir:
a) enerji obyektlərinin, dəmir yolu nəqliyyatının fasiləsiz işi və dəmir yolu vaqonlarının, sisternlərin, gəmilərin və digər
nəqliyyat vasitələrinin vaxtında mexaniki boşaldılması;
b) təchizatçılardan yanacağın qəbulu və onun kəmiyyətinə və keyfiyyətinə nəzarət;
c) təyin olunmuş yanacaq ehtiyatının minimal itkilərlə saxlanması;
ç) yanacağın fasiləsiz hazırlanması və qazanxanaya verilməsi;
d) ətraf ərazilərin neft məhsulları və qaz kondensatı ilə çirklənməsinin qarşısının alınması.
2.4.1.2. Elektrik stansiyasına qəbul olunan bütün yanacaq növlərinin keyfiyyəti dövlət standartlarına və təchizatın
texniki şərtlərinə uyğun olmalıdır.
Yanacaq təchizatçıları ilə olan müqavilələrdə aşağıdakılar göstərilməlidir:
a) maye yanacaq üçün - markası, aşağı istiliktörətmə qabiliyəti, nəmliyi, sıxlığı, küllülüyü, özlülüyü, alışma temperaturu,
donma temperaturu, kükürdlüyü, tərkibində vanadiumun, kaliumun, natriumun, kalsiumun və digər mexaniki qarışıqların
miqdarı;
b) qazvari yanacaqlar üçün - aşağı istiliktörətmə qabiliyəti, sıxlığı, nəmliyin, kondensatın, mexaniki qarışıqların,
kükürdün həddi miqdarı;
c) hər növ yanacaq üçün – pretenziya qaydasında mübahisələrin həlli zamanı tələb olunan digər göstəricilər.
Maye və qazvari yanacaqların təchizatı müqavilələrində aşağıdakılar təsbit olunmalıdır:
a) maye yanacaq daşınması (qrafik üzrə), qaz üçün isə - BPQ-yə (baş paylayıcı qurğusuna), QHM-ə (qaz hazırlanması
məntəqəsinə) giriş təzyiqi;
b) Təqdim edilən yanacağın keyfiyyəti texniki şərtlərə uyğun olmadıqda təchizatçının hesabına maye yanacağın
qaytarılması və ya onun dəyərinin mütənasib olaraq azaldılması imkanı.
2.4.1.3. Gələn dəmiryolu vaqonlara və yanacaq sisternlərinə baxış keçirilməlidir. Zədələnmiş vaqon və ya sisternlər
aşkarlandıqda, tranzitdə yanacaq sərfiyyatı, sisternlərdə plomblayıcı qurğulara ziyan dəydikdə və ya digər hallarda,
Azərbaycan Respublikası dəmiryol şəbəkəsi operatoruna - Azərbaycan Dəmir Yolları və ya nəqliyyat-ekspedisiyası ilə məşğul
olan digər şirkətlərə müvafiq akt tərtib olunmalı və şikayət təqdim olunmalıdır.
2.4.1.4. Enerji obyektində qəbul edilən, texnoloji ehtiyaclara sərf olunan, həmçinin anbarlarda saxlanan yanacağın
uçotu təşkil edilməlidir.
Enerji obyektində qəbul edilən yanacağın uçotu zamanı təmin edilməlidir:
a) daxil olmuş bütün maye yanacağın çəkilməsi və ya ölçülməsi;
b) bütün yanar qaz mənşəli yanacağın miqdarını cihazlar üzrə təyin olunması;
c) maye yanacağın inventarlaşdırılması;
d) mütəmadi, cihazlar olduqda isə - yanacaq keyfiyyətinin daimi yoxlanılması.
2.4.1.5. Yanacaq uçotunda istifadə olunan ölçmə vasitələri (sayğac, tərəzi, laboratoriya alətləri və s.) qüvvədə olan dövlət
standartları ilə müəyyən edilmiş müddətlərdə metroloji yoxlanılmasından keçməlidir.
Yanacağın uçotu üçün istifadə edilən və yoxlanışı aparılmayan ÖV-lər enerji obyektinin texniki rəhbəri tərəfindən təsdiq
edilmiş qrafikə uyğun olaraq kalibrlənməlidir.
2.4.1.6. Nəzarət, avtomatik və uzaqdan idarəetmə, texnoloji mühafizə, bloklama və siqnallama, yanğın söndürmə,
boşaldılma və defrost qurğuları, aparatları, aqreqatları və yanacaq ötürmə sistemləri, maye və qaz mənşəli yanacaq
təsərrüfatı, həmçinin dispetçer və texnoloji idarəetmə vasitələri saz vəziyyətdə olmalı və qrafik əsasında mütəmadi
yoxlanılmalıdır.
2.4.1.7. Maye yanacaq təsərrüfatının istismarı, qüvvədə olan normativ sənədlərə uyğun təşkil edilməlidir. Maye yanacaq
təsərrüfatı istismar edərkən qazanların və QTQ-ya (qaz-turbin qurğuları) yükünə, təzyiqinə və qatılığına uyğun və
forsunkaların normal işləməsi üçün zəruri olan qızdırılmış və süzgəcdən keçmiş lazımi miqdarda fasiləsiz yanacaq verilişi
təmin edilməlidir.

2.4.1.8. Maye yanacağının boru kəmərlərinə və onların buxar müşayiətçi kəmərlərinə pasport tərtib olunmalıdır.
2.4.1.9. Sisternlər boşaldıldıqdan sonra qəbul-boşaldıcı qurğulardan mazut tamamilə çıxarılmalı və örtüyü olmayan
hissələrdə qapaqlarla (qəfəslərlə) bağlanmalıdır. Qəbuledici tutumların qarşısında quraşdırılmış novlarda, hidrosiyirtmələr,
şandorlar və süzgəclər zəruri hallarda təmizlənməlidir.
2.4.1.10. Mazut təsərrüfatında buxar aşağıdakı parametrlərdə olmalıdır: təzyiq 0,8-1,3 MPa, temperatur 200-250 ° C.
Buxar müşahidəçilərinin və registrlərin kondensatı müəyyən dərəcədə təmizləndikdən sonra enerji obyektinin
dövriyyəsində istifadə olunmalıdır.
Kondensat təmizlənməsinə göndərilən kondensatın tərkibində neft məhsullarının maksimal miqdarı 0,5 mq/l-dən çox
olmamalıdır və təkrarən enerji obyektinin dövriyyəsinə qaytarılanlarda isə aşağıdakı kimi olmalıdır:
a) təbii dövranlı qazanlar üçün - 0,3 mg/l;
b) birbaşa axın qazanları üçün - 0,1 mg/l.
2.4.1.11. Mazut boşaldırılarkən istilik qurğularından tutmu 50-60 m 3 olan sisternə ümumi buxar sərfiyyatı 900
kq/saatdan çox olmamalıdır.
2.4.1.12. Mazut axıdıcılarında (sisternlərdə, qablarda və qəbuledici sisternlərdə) mazut nasosların normal işləməsini
təmin edən temperatura kimi qızdırılmalıdır.
Qəbuledici sisternlər və rezervuarlarda olan mazutun temperaturu yanacağın alışma nöqtəsindən 15°C aşağı olmalıdır,
lakin 90°C-dən yuxarı olmamaqla.
2.4.1.13. Daxil olmuş mazutu təsərrüfatın, mazutun yanmaya verilməyən, rezervuarlarına çəkib vurmaq lazımdır.
Daxil olmuş mazutun sərfiyyat rezervuarlarına 70 - 80°C-dən aşağı olmayan temperaturda və onda nəmliyik tərkibi 5% dən çox olmamaqla çəkib vurulmasına icazə verilir.
Rezervuarın doldurma (boşaltma) qabiliyyəti, rezervuara quraşdırılmış havalandırma qurğularının (nəfəs klapnalarının)
cəmi buraxılış qabiliyyətini keçməməlidir.
2.4.1.14. Qəbuledici tutumlarda, əsas rezervuarlarda və mazut təsərrüfatının mazutboşaldılan estakada lotlarında buxar
registrlərinin qoşulmasını, mazutun səviyyəsi registrlərin üzərindən ən azı 500 mm yuxarıda olarkən aparmaq lazımdır.
2.4.1.15. Avadanlıqların (rezervuarlar, boru kəmərləri və s.) istilik izolyasiyası saz vəziyyətdə olmalıdır.
2.4.1.16. Rezervuarlar və qəbuledici sisternlərin (metal, dəmir-beton) texniki vəziyyətinin qismən müayinəsi hər 5 ildə 1
dəfə və tam müayinəsi isə hər 10 ildə 1 dəfə aparılır. Lazım olduqda, dibindəki çöküntülərdən təmizlənməlidir.
Hər növbədə xarici baxış keçirilməlidir.
Rezervuarların əsaslı təmiri zəruri hallarda həyata keçirilir. Təmir üçün müddət texniki vəziyyətin yoxlamaları və daxili
müayinələrin nəticələri əsasında təyin edilir.
2.4.1.17. Maye yanacağın saxlanması üçün bütün qəbuledici sistern və rezervuarlara elektrik təsərrüfatına cavabdeh
şəxs tərəfindən təsdiq olunan dərəcələnmə cədvəlləri tərtib olunmalıdır.
2.4.1.18. Təsdiq olunmuş qrafik üzrə aparılmalıdır: mazut təsərrüfatının sərhədləri çərçivəsində mazut boruları və
armaturlarına xarici baxış ildə 1 dəfədən az olmayaraq, enerji obyektinin əsas korpusu daxilində isə - rübdə 1 dəfə və
armaturların seçmə müayinəsi isə ən azı 4 ildə 1 dəfə.
2.4.1.19. Qazanxanaya verilən mazutun özülülüyü aşmamalıdır: mexaniki və buxar-mexaniki forsunkalar üçün - 2,5°ŞÖ
(16 mm2/s), buxar və rotasiya forsunkaları üçün - 6°ŞÖ (44 mm 2/s).
2.4.1.20. Yanacaq süzgəcləri, hesabat yüklənməsi zamanı onların müqaviməti ilkin müqavimətlə (təmiz vəziyyətdə)
müqayisədə 50% artdıqda təmizlənməlidir (buxar üfürdülməsi, əllə və ya kimyəvi üsulla).
Təmizləmə zamanı süzgəc torlarının yandırılmasına icazə verilmir.
Mazutqızdırıcılar onların istilik gücü nominaldan 30% aşağı düşdükdə təmizlənməlidir.
2.4.1.21. Ehtiyat nasoslar, qızdırıcılar və süzgəclər saz vəziyyətdə olmalı və işə salınma üçün daim hazır olmalıdır.
Qoşulma yoxlanılması və işləyən nasosun ehtiyata planlı keçidi qrafik üzrə, lakin ayda 1 dəfədən az olmamaqla
aparılmalıdır. EAİ (ehtiyatın avtomatik işə düşməsi) qurğularının fəaliyyətinin yoxlanılması rübdə 1 dəfədən az olmamaqla
texniki rəhbər tərəfindən təsdiq edilmiş proqram və qrafik üzrə aparılmalıdır.
2.4.1.22. Yanacaq xətlərinin və ya avadanlıqların təmiri üçün çıxarılması zamanı onlar işləyən avadanlıqlardan etibarlı
şəkildə açılmalı, axıdılma ilə qurudulmalı, lazım olduqda daxildə işlərin aparılması zəruri olduqda buxara verilməlidir.
Yanacaq xətlərinin açılmış sahələrində buxar və ya digər müşayiətçilər açılmalıdır.
2.4.1.23. İçərisində uzunmüddətli yanacaq saxlandıqdan sonra mazut rezervuarını işə salmadan əvvəl, mazutun aşağı
qatdan (0,5 m-dək) nəmliyin təhlili üçün nümunəsi götürülməlidir və çökmüş suyun və nəmliyi yüksək olan mazutun
qazanxanaya daxil olmasının qarşısını almaq üçün tədbirlər görülməlidir.
2.4.1.24. Təsdiq edilmiş qrafik üzrə, lakin həftədə 1 dəfədən az olmamaqla, qazanxanaya yanma üçün verilən yanacağın
temperaturunun sərhəd həddindən yuxarı qalxması və aşağı düşməsi və təzyiqinin azalması siqnallanmasının fəaliyyəti,
məsafədən səviyyə ölçənlərin və rezervuarlarda və qəbuledici tutumlarda yanacağın temperaturunu ölçmək üçün cihazların
idarəetmə lövhəsinə çıxarılan göstəricilərinin düzgünlüyü yoxlanılmalıdır.
2.4.1.25. Digər növ maye yanacaqlarının qəbulu, saxlanması və yanmağa hazırlanması nəzərdə tutulmuş qaydada
həyata keçirilməlidir.
2.4.1.26. Ehtiyata uzun müddətli (1 ildən çox) çıxarılan avadanlıq və polad rezervuarları korroziyadan qorunmaq üçün
tədbirlər görülməlidir.
2.4.1.27. İstehsalat obyektlərinin istilik, havalandırma və ya kondisioner sisteminin texniki vəziyyətinin və
səmərəliliyinin yoxlanılması təsdiq edilmiş qrafik üzrə, lakin ildə 1 dəfədən az olmayaraq, ixtisaslaşdırılmış təşkilat və ya
qüvvədə olan normativ sənədlərin tələblərinə uyğun olaraq, enerji obyektinin müvafiq bölməsi tərəfindən həyata
keçirilməlidir.
Mazut-nasos otaqlarında havanın vəziyyətinin yoxlanılması qüvvədə olan normativ və texniki sənədlərin tələblərinə
uyğun olaraq həyata keçirilməlidir. Yoxlama enerji obyektinin müvafiq bölməsi və ya ixtisaslaşmış təşkilat tərəfindən yerinə
yetirilməlidir.
2.4.1.28. Köpüklə söndürmə qurğularında ildə 1 dəfə və ya istehsalçı tərəfindən təyin olunmuş müddətdə, köpük
əmələgətirən məhlulun keyfiyyəti və ildə 1 dəfədən az olmamaqla bütün sistemin işi, xüsusi yoxlama uçotu jurnalında qeyd
olunmaqla yoxlanılmalıdır.
3 ildə ən azı 1 dəfə yanğın söndürmə qurğularının aparat və boru kəmərlərinin hidravlik sınaqları keçirilməli və bütün

sistemin yuyulması və təmizlənməsi 5 ildə ən azı 1 dəfə aparılmalıdır.
Yoxlama idarəçiliyində köpüklə söndürmə sistemi olan bölmənin heyəti tərəfindən aparılır.
2.4.1.29. Qaz təsərrüfatının istismarı zamanı təmin olunmalıdır:
a) qatışıqlardan və kondensatdan təmizlənmiş tələb olunan təzyiqli qazın, qazanların yüklənməsinə müvafiq miqdarda
fasiləsiz verilməsi.
b) daxil olan qazın miqdarına və keyfiyyətinə nəzarət;
c) avadanlıqların təhlükəsiz işləməsi, habelə onun təhlükəsiz texniki xidmətinin təmirinin aparılması;
ç) avadanlıqların vaxtında və keyfiyyətli texniki xidməti və təmiri;
d) avadanlıqların texniki vəziyyətinə və onun təhlükəsiz istismarına nəzarət.
2.4.1.30. Enerji obyektlərinin qaz təsərrüfatının istismarı qüvvədə olan qaydaların müddəalarına müvafiq, “Azərbaycan
Respublikasının Qaz təchizatına dair Sənaye Təhlükəsizliyi Qaydaları”nın qüvvədə olan tələblərinə, qazın paylanması və qaz
istehlakı sahəsinə aid normativ sənədlərin tələblərinə uyğun olaraq təşkil olunmalıdır.
2.4.1.31. Hər bir qaz boru kəməri və QPM avadanlıqları üçün, qaz boru kəmərini, QPM otaqlarını, avadanlıq və NÖC-ü
xarakterizə edən əsas verilənlər, həmçinin aparılan təmir işləri barədə məlumatları əks etdirən pasportlar tərtib olunmalıdır.
2.4.1.32. QPM də daxil olmaqla qaz avadanlıqlarının yerləşdiyi bütün otaqlarda, xidmət heyətinin müvəqqəti olduğu
müddətdə aşağıdakılar təmin edilməlidir:
a) avtomatik stasionar qaz siqnalizatorlarının işlək vəziyyətinin mütəmadi yoxlamaları ilə (enerji obyektinin rəhbəri
tərəfindən təsdiqlənən cədvələ uyğun olaraq) havanın qaz tərkibinin daimi monitorinqi;
b) daimi təbii havalandırma vasitəsilə zəruri hava mübadiləsi (texnoloji otaq üçün saatda ən azı 3 dəfə hava mübadiləsi);
c) işıqlandırma (texnoloji otaqlarda – partlayışdan mühafizəli istehsal olunmuş təbii və süni, digər otaqlarda – süni);
d) hava temperaturunun istehsalçı tərəfindən pasportlarda göstərilən minimum göstəricidən aşağı olmaması.
2.4.1.33. Enerji obyektində texniki rəhbər tərəfindən hazırlanmış və təsdiq olunmuş, naryad-buraxılış ilə və ya naryadburaxılış olmadan aparılan qaz təhlükəli işlərin siyahısı və onların konkret istehsal şəraitində istifadəsinə hazırlıq və
təhlükəsiz aparılmasını müəyyən edən təlimat olmalıdır. Qaz təhlükəli işlərə aşağıdakılar daxildir:
a) yenidən tikilmiş qaz kəmərlərinin mövcud kəmərlərə birləşdirilməsi (bağlanması);
b) onların təmirindən və konservasiyadan çıxarıldıqdan sonra istismara daxil edilərkən, qazın qaz kəmərlərinə və
qazpaylayıcı və qazistehlakı sisteminin digər obyektlərinə buraxılışı;
c) fəaliyyətdə olan daxili və xarici qaz kəmərlərinin (dolanma istisna olmaqla), QHM, SKS, QTM və QPQ qaz
avadanlıqlarının və qaz istifadə qurğularının (QVA, QTQ və s.) texniki xidməti və təmiri;
ç) boğucuların fəaliyyətdə olan qaz kəmərlərində quraşdırılması və sökülməsi, həmçinin qaz kəmərlərindən
aqreqatların, avadanlıqların və ayrıca düyünlərin ayırılması;
d) kondensatın yoxlanılması və kondensat tutumlarından nasosla çəkilib vurulması.
e) mövcud daxili və xarici qaz boru kəmərləri, qaz qurğuları, QTM, QPQ, QHM, SKS və qaz istifadə edən qurğularında
alovlu (qaynaq) işlərinin aparılması ilə əlaqədar bütün növ təmir işləri;
ə) mövcud şəbəkədən ayırma və ölçü alətlərinin impuls xətləri daxil olmaqla qaz boru kəmərlərinin üfürülməsi;
f) qaz kəmərlərinin və qaz avadanlıqlarının konservasiyası;
g) xarici qaz boru kəmərlərinin yeraltı hissələrində quyuların təmiri, yoxlanılması və havalandırılması, kondensatın
yoxlanılması və kondensat tutumlarından nasosla çəkilməsi;
ğ) sızma aradan qaldırılana qədər qaz sızması yerlərində torpağın qazılması.
Qaz təhlükəli (və ya təhlükəsiz) alovlu və qaynaq işlərinin aparılması üçün naryad-buraxılış müvafiq qurumların qəbul
etdiyi normativ sənədlərin tələblərinə və ya enerji və istilik qurğularının, avadanlıq və şəbəkələrin istifadəsi üçün Elektrik və
istilik qurğularının istismarında müvafiq qurumların qəbul etdiyi normativ sənədlərə uyğun olaraq verilir. Qaz təhlükəli
işlərin siyahısı ən azı ildə 1 dəfə nəzərdən keçirilməlidir və yenidən təsdiqlənməlidir.
Naryad-buraxılış vermə hüququna malik şəxslər, qazpaylayıcı sistemin və qazistehlakı obyektlərinin istismarını həyata
keçirən və özünün qaz xidməti və qaztəchizatı təşkilatı olan şəxslərdən, enerji obyekti tərəfindən verilən əmrə əsasən
müəyyən olunur. Bu şəxslər müvafiq qurumların qəbul etdiyi normativ sənədlərin tələblərinə uyğun olaraq təlim və
sınaqdan keçirilmiş elektrik enerjisi obyektlərinin rəhbərlərindən və mütəxəssisləri arasından təyin edilirlər.
Qaz təhlükəli işlərin idarə edilməsinə və onların həyata keçirilməsinə buraxılan şəxslər enerji obyekti üzrə əmr ilə təyin
olunurlar.
Xüsusi təhlükə daşıyan işlər (istismara daxiletmə, qazın buraxılması, qaz kəmərinin birləşdirilməsi, qaz kəmərlərinin və
"qaz altında" avadanlıqların təmiri və qaynaq və qazla kəsmə tətbiq etməklə QTM, QHM ,SKS-də işlər) enerji obyektinin baş
mühəndisi tərəfindən təsdiq edilmiş xüsusi plana və qəbul proseduruna əsasən həyata keçirilir. İş planında ciddi ardıcıllıqla
işlərin görülməsi, insanların yerləşdirilməsi, mexanizmlər və qurğulara olan tələbatlar, bu işlərin maksimum
təhlükəsizliyinin təmin edilməsi üçün tədbirlər göstərilməlidir.
Naryad-buraxılış olmadan həyata keçirilən qaz təhlükəli işlərin siyahısında göstərilən işlər əməyin mühafizəsi
tələblərinə uyğun olaraq işlərin hər bir növü üçün təsdiq olunmuş texnoloji təlimatlara uyğun mütəxəssislər tərəfindən,
rəhbərlik olmadan həyata keçirilir.
Fövqəladə vəziyyətlərin lokallaşdırılması və ləğv edilməsi üzərində işlər naryad-buraxılış verilmədən, insanların
həyatına birbaşa təhlükə və maddi dəyərlərə zərər vurma təhlükəsinin lokallaşdırılması və aradan qaldırılmasına qədər
həyata keçirilir. Bundan sonra, qaz kəmərləri və qaz avadanlıqlarını texniki cəhətdən saz hala gətirmək üçün işlər naryadburaxılışlara əsasən görülməlidir.
2.4.1.34. QTM çıxışında qaz təzyiqinin işçi təzyiqdən 10% -dən artıq oynamasına yol verilmir. Işçi təzyiqinin artmasına
və ya azalmasına gətirib çıxara bilən tənzimləyicilərin nasazlıqları, qoruyucu klapanların işləməsində pozuntular, habelə qaz
sızması, qəza qaydasında aradan qaldırılmalıdır.
2.4.1.35. Avtomatik tənzimləyici klapanı olmayan dövrələmə qaz borusu (baypas) vasitəsilə qazanxanaya qaz
verilməsinə yol verilmir.
2.4.1.36. Mühafizə qurğularının, bloklayıcıların və həyəcan siqnallamalarının işlək olmasının yoxlanılması qüvvədə olan
normativ sənədlərdə nəzərdə tutulmuş müddətdə, lakin ən azı 6 ayda 1 dəfə aparılmalıdır.
2.4.1.37. Qaz kəmərləri qazla doldurularkən hava tam sıxışdırılıb çıxarılanadək üfürülməlidir. Üfürülmənin sonu,
götürülən nümunələri təhlil etməklə, bu zaman qazda oksigenin tərkib miqdarı 1% -dən çox olmamalı və ya qazın sakit,

partıltısız yanması ilə, təyin olunmalıdır.
Qaz kəməri borularının üfürülməsi zamanı qaz-hava qatışığının sərbəst buraxılması binalara çıxışın mümkün olmadığı,
habelə istənilən yanğın mənbəyinə çıxışı olmayan yerlərdə baş tutmalıdır.
Qazın boru kəmərləri qazdan azad olunarkən hava və ya təsirsiz qaz ilə üfürülməlidir. Üfürülmənin sonu təhlil ilə təyin
olunur. Üfürülmüş havada qazın qalıq həcm hissəsi aşağı alovlanma sərhəd həddinin 20% -dən artıq olmamalıdır.
2.4.1.38. Təsdiq edilmiş qrafik üzrə elektrik stansiyası ərazisində yerləşən yeraltı qaz kəmərlərinin marşrutu baxışdan
keçməlidir. Qaz boru kəmərləri və onların üzərindəki qurğulara baxış dövrülüyü müvafiq qurumların qəbul etdiyi normativ
sənədlərin müddəalarına uyğun olaraq təyin edilir.
Qaz boru kəmərinin marşrutlarının baxış dövrülüyünü təyin edərkən, onların istismarının xüsusi şərtləri nəzərə
alınmalıdır: istismar işlərinin müddəti və qaz kəmərlərinin texniki vəziyyəti, korroziya təhlükəsi və elektrik mühafizə
qurğularının effektivliyi, qaz təzyiqləri, zirzəmilərdə qaz detektorlarının olması, qruntların qabarıqlığı, mədənçilik, ərazi
xüsusiyyətləri, bina sıxlığı və mövsüm.
Marşrut baxışı zamanı boru kəmərinin quyularında, habelə hər iki tərəfdən qaz borusundan 15 m uzaqlıqda yerləşən
digər quyular (telefon, santexnika, istilik, kanalizasiya) kollektorlar, zirzəmilər, binalar və qaz yığılması mümkün olan digər
yerlərdə qazlanma sınağı aparılmalıdır.
Yeraltı qaz boru kəmərlərinə xidmət etmək üçün təyin edilmiş nömrələnmiş marşrut kartları hazırlanmalı və şəxslərə
təqdim edilməlidir. Hər birində qaz kəmərinin marşrutunu və uzunluğunu, həmçinin yeraltı kommunikasiya quyuları və qaz
kəmərlərindən hər iki tərəfinə 15 m məsafədə olan binaların zirzəmiləri göstərməlidir.
2.4.1.39. Zirzəmilərdə, kollektorlarda, şaxtalarda, quyularda və digər yeraltı tikililərdə qazın olması, partlayışa davamlı
hazırlanmış qaz analizatoru vasitəsilə yoxlanılmalıdır. Bina zirzəmilərindəki hava nümunələrinin təhlili bilavasitə zirzəmidə
partlayışa davamlı hazırlanmış qaz analizatorları vasitəsilə aparıla bilər, onlar olmadıqda isə, zirzəmidən hava nümunəsi
götürülərək, binanın kənarından təhlil etməklə aparıla bilər.
Kollektorlardan, şaxtalardan, quyulardan və digər yeraltı tikililərdən hava nümunələri götürdükdə, onlara düşməyə icazə
verilmir.
Zirzəmidə, o cümlədən quyuların, şaxtaların, kollektorların və digər yeraltı tikililərin yaxınlığında olarkən, siqaret
çəkməyə və açıq oddan istifadə etməyə icazə verilmir.
2.4.1.40. Hər hansı bir marşrut üzrə, hər hansı tikilidə havanın qazla çirklənməsi aşkarlandıqda, əlavə olaraq yeraltı
tikililər yoxlanmalıdır, aşkar edilmiş sızma yerindən 50 m radiusda olan qaz sızan yerlərin, zirzəmilərin, binaların birinci
mərtəbələrinin və yeraltı tikililərin havalandırılması təşkil olunmalıdır.
Zirzəmidə havanın qazla çirklənməsi aşkar edildikdə, binanın içərisində olan insanlar əlavə olaraq açıq oddan və
elektrik texnikasından istifadə etməyin, siqaret çəkməyin qadağan olması haqqında məlumatlandırılmalıdırlar.
Eyni zamanda, qaz sızmasının aşkar edilməsi və aradan qaldırılması üçün təcili tədbirlər görülməlidir.
2.4.1.41. Qaz boru kəmərləri birləşmələrinin kipliyinin yoxlanılması, qaz boru kəmərlərində qaz avadanlıqlarında qaz
sızmalarının axtarılması, cihazlar (səyyar siqnallama-sızmaaxtaran) və ya sabun emulsiyası ilə aparılmalıdır.
Qaz sızmasını aşkar etmək üçün oddan istifadəyə icazə verilmir.
Fəaliyyətdə olan qaz boru kəmərlərində aşkarlanan bütün qeyri-kipliklər və pozuntular dərhal aradan qaldırılmalıdır.
2.4.1.42. Qaz impulsları xətlərinin kipliyinin və onlara quraşdırılmış armaturun germetikliyinin yoxlanılması, habelə
impuls xətlərinin üfürülməsi, müayinələr və qaz avadanlıqlarına texniki xidmət zamanı aparılmalıdır.
2.4.1.43. ÖV-lərin impuls xətlərinin germetikləşdirilməməsi ilə bağlı işlər naryad-buraxılışların rəsmiləşdirilməsi ilə
həyata keçirilməlidir.
2.4.1.44. Layihəyə uyğun olaraq elektrik avadanlıqlarında quraşdırılmış qaz siqnallayıcılarının qoyulmuş parametrlərə
uyğunluğunun yoxlanılması qaz qarışığı nümunəsinin yoxlanması ilə yerinə yetirilir.
Otağın fəaliyyətdə olan qaz boru kəmərindən qəsdən qaz verilməsi yolu ilə qaz siqnallayıcılarının işləməsinin
yoxlanılması qadağandır.
Fasiləsiz fəaliyyətli nasaz qazla çirklənmə siqnallayıcılarını dəyişənədək, istehsalat otaqlarının havasında qazın qatılığını
növbə başlamazdan 15 dəq. qabaq və iş növbəsi ərzində hər 30 dəqiqə səyyar cihazlar vasitəsilə yoxlamaq lazımdır.
2.4.1.45. Qaz xəttinin armaturlarının yoxlanılmasını qrafik üzrə, lakin ən azı ildə 1 dəfə təşkil etmək lazımdır. Nəticələr
əsasında təmirin növü və müddəti müəyyən edilməlidir.
2.4.1.46. QTM otaqlarının hava nümunəsi götürüb qaz çirklənməsinə görə təhlil etməklə xarici və daxili müayinəsi
(partlayıştəhlükəli qatılığın yoxlanması) daimi qaz çirklənməsini yoxlayan cihazlar olmadıqda/işləmədikdə, gündə 1 dəfə
gündüz növbəsində aparılmalıdır.
Daimi qaz çirklənməsinin yoxlama cihazları olduqda və saz vəziyyətdə olduqda hava nümunəsini götürməmək olar.
2.4.1.47. Qaz paylayıcı sistem obyektlərinin və qaz istehlakı enerji obyektinin (QTM, QPQ, DQTM, qazanxanaların daxili
qaz boru kəmərləri) texniki xidməti müvafiq qurumların qəbul etdiyi normativ sənədlərin tələblərinə əsasən müəyyən
edilmiş həcmdə və müddətdə həyata keçirilməlidir.
Texniki xidmət işləri qaz təhlükəli işlərə aiddir, buna görə də, iş başlamazdan əvvəl naryad-buraxılışda qeyd olunmaqla
qazla çirklənməsinə görə otağın iş zonasını yoxlamaq vacibdir.
2.4.1.48. Havalandırma, işıqlandırma və rabitə qurğularının təmiri onların nasazlıqlarının aşkar edilməsindən dərhal
sonra aparılmalıdır.
2.4.1.49. Fiziki mühafizə qüvvədə olan “Qaz təchizatı sahəsində sənaye təhlükəsizliyi Qaydası” (müvafiq qurumların
qəbul etdiyi normativ sənədlərin müddəaları) ilə və qurğuların istehsalçıları tərəfindən tənzimlənir.
Qaz kəmərinin istismara qəbul olunduğu və elektrik mühafizə qurğularının işçi parametrlərinin hər bir qeyri-ixtiyari
dəyişilməsi (pisləşməsi) hallarında elektrik izoləedici birləşmələrin sazlığının yoxlanılması aparılmalıdır.
2.4.1.50. Qaz boru kəmərləri mütəmadi olaraq (qrafikə uyğun olaraq) onların aşağı nöqtələrində quraşdırılmış xüsusi
ştuserlər vasitəsilə drenajlanmalıdır. Kondensat xüsusi konteynerlərdə toplanmalı və istifadə olunmalıdır. Qaz boru
kəmərindən çıxarılmış mayenin kanalizasiya sisteminə axıdılmasına yol verilmir.
2.4.1.51. Enerji obyektlərində domen və koks qazlarının ötürülməsi və yandırılması qüvvədə olan qaydalara və normativ
sənədlərə uyğun olaraq təşkil edilməlidir.
2.4.1.52. Qaz generatoru və texnoloji-tullantı nəm və kükürdlü (merkaptan və hidrogen sulfid tərkibli) təbii qazın
ötürülməsi və yanması zamanı istismar xüsusiyyətləri layihə ilə və yerli təlimatlar əsasında təyin olunmalıdır.

2.4.2. Buxar və suqızdırıcı qazan qurğuları
2.4.2.1. Qazanların istismarı zamanı aşağıdakılar təmin edilməlidir:
a) bütün əsas və köməkçi avadanlıqların etibarlılığı və təhlükəsizliyini;
b) qazanların buxar istehsalı göstəricilərinin buxar və suyun parametrlərinin və keyfiyyətinin nominala çatdırılması
imkanını;
c) sınaqlar və zavod təlimatları əsasında qurulmuş səmərəli əməliyyat rejimini;
d) hər bir qazan növü və yanacaq növü üçün təyin olunan yüklərin tənzimlənmə diapazonu, minimal və maksimal yol
verilən yüklənməni;
e) qazanların buxar istehsal etmə qabiliyyətinin, avtomat qurğuların təsiri altında tənzimləmə diapazonunda
dəyişməsini;
f) atmosferə yol verilən zərərli maddələrin atılmasını.
2.4.2.2. Yenidən istismara daxil edilən 9,8 MPa və daha yüksək təzyiqli qazanxanalar (burada və aşağıda qüvvədə olan
dövlət standartlarına uyğun olaraq qazanın çıxışında buxar təzyiqinin nominal qiyməti göstərilib) quraşdırıldıqdan sonra
əsas boru kəmərləri və su buxar yolunun digər elementləri ilə birlikdə kimyəvi təmizlənməlidir. 9.8 MPa-dan aşağı təzyiqli
qazanlar və suqızdırıcı qazanlar istismara salınmadan əvvəl qələvi ilə yuyulmalıdır.
Kimyəvi təmizləmə və qələvi ilə yuyulmadan dərhal sonra təmizlənmiş səthləri dayanma korroziyasından qorumaq
üçün tədbirlər görülməlidir.
2.4.2.3. Orta və ya əsaslı təmirdən sonra qazanı işə salmazdan əvvəl əsas və köməkçi avadanlıqların, NÖC, məsafədən və
avtomatik idarəetmə vasitələrinin, texnoloji mühafizə qurğularının, bloklayıcıların, informasiya və əməliyyatrabitə
vasitələrinin sazlığı və işə salınma üçün hazırlığı yoxlanılmalıdır. İşə salınmazdan əvvəl aşkarlanan qüsurlar işə salanadək
aradan qaldırılmalıdır.
Quraşdırıldıqdan, təmirdən və ya soyuq vəziyyətinə kimi soyumaqla uzunmüddətli ehtiyatda qaldıqdan sonra
qazanxana qurğusunu işə salmazdan öncə yoxlanılmalıdır:
- avadanlıqların, NÖC, məsafədən və avtomatik idarəetmə vasitələrinin, texnoloji mühafizə qurğularının, bloklayıcıların,
informasiya və əməliyyatrabitə vasitələrinin iş qabiliyyətləri;
- texnoloji mühafizə komandalarının bütün icra quruluşlarına keçilməsi;
- boşuna dayanma müddətində təmir işləri aparılmış qurğuların və avadanlıqların sazlığı və qoşulmağa hazırlığı.
Bu zaman aşkarlanan qüsurlar işə salanadək aradan qaldırılmalıdır.
Qazanxana qurğusunu digər istilik halından işə salarkən, onun mühafizə və bloklama qurğuları yerli təlimatlara uyğun
yoxlanılmalıdır.
Qazanın dayanmasına təsir göstərən, mühafizə bloklayıcıları və mühafizə qurğuları nasaz olduqda, onu işə salmağa
icazə vermirlər.
2.4.2.4. Qazanın işə salınması növbə rəhbərinin və ya baş maşinistin rəhbərliyi altında, əsaslı və ya orta təmirdən sonra,
sex rəhbərinin və ya onun müavininin nəzarəti altında təşkil edilməlidir.
2.4.2.5. Qazan barabanları qızdırılmamışdan əvvəl havası dearasiya olunmuş bəsləyici su ilə doldurulmalıdır.
Düz axımlı qazan, keyfiyyəti emal sxemindən asılı olaraq istismar üzrə təlimata uyğun olan bəsləyici su ilə
doldurulmalıdır.
2.4.2.6. Soyumamış baraban qazanının doldurulmasına, boşaldılmış barabanın üst hissəsinin metalının temperaturu
160 ° C-dən yüksək olmadıqda yol verilir.
Barabanın metal üst hissəsinin temperaturu 140°C-dən artıq olarsa, onun su ilə hidropress üçün doldurulmasına icazə
verilmir.
2.4.2.7. Düz axınlı qazanının su ilə doldurulması, ondan havanın çıxarılması, həmçinin çirklənmədən yuyulma
əməliyyatları,seperatorlu yandırılma rejimində qazan yollarına siyirtmələr quraşdırılan sahədən öndə və ya düz axınlı
yandırılma rejimində bütün yol boyunca aparılmalıdır.
Yandırılma su sərfiyyatı nominalın 30%-ə bərabər olmalıdır. Yandırıcı su sərfiyyatının digər qiymətləri yalnız
istehsalçının təlimatı ilə və ya sınaq nəticələri əsasında düzəliş edilmiş istismar təlimatı üzrə təyin oluna bilər.
2.4.2.8. Suqızdırıcı qazanların yandırılmasından əvvəl şəbəkə suyunun sərfiyyatı, istehsalçı tərəfindən hər bir qazan
növü üçün müəyyənləşdirilmiş minimal yol veriləndən aşağı olmayan həddə təyin olunmalı və gələcək işlərdə də
saxlanılmalıdır.
2.4.2.9. Blok qurğulu düzaxınlı qazanlarını alışdıranda, qazanın su buxar yolunda quraşdırılan siyirtmələrin qarşısında
təzyiq, işçi təzyiqi 13.8 MPa olan qazanlar üçün 12-13 MPa-da, kritikdən yuxarı təzyiqli qazanlar üçün 24-25 MPa-da
saxlanmalıdır.
Bu qiymətlərin dəyişdirilməsi və dəyişən təzyiqlə yandırılmağa istehsalçının razılığı üzrə xüsusi sınaqlar əsasında yol
verilir.
2.4.2.10. Qazanı alışdırmadan əvvəl və dayandırdıqdan sonra, tüstü qazlarının resirkulyasiya yolları da daxil olmaqla,
odluq və qaz yolları tüstüsoran, üfürücü ventilyatorlar və resirkulyasiya tüstüsoranları ilə qaz-hava traktının şiberlərinin açıq
vəziyyətində hava sərfiyyatının nominaldan 25% az olmamaq şərti ilə 10 dəqiqədən az olmayaraq üfürülməlidir.
Üfürülmə altında işləyən suqızdırıcı qazanların tüstüsoranları olmadıqda su qızdırıcı qazanların havanalandırılması
üfürücü havalandırıcılar və resirkulyasiya tüstüsoranları vasitəsilə həyata keçirilməlidir.
Soyumamış vəziyyətdə olan qazanları alışdırılmadan əvvəl, buxarsu yolunda artıq təzyiq qaldıqda, havalandırma
odluqların alışdırılmasına ən azı 15 dəqiqə qalmış başlamalıdır.
2.4.2.11. Qazla işləyən qazanı alışdırmadan əvvəl qazanın qaz yollarının hava ilə kipliyi yoxlanılmalı, sınaqdan
keçirilməli və istismar təlimatlarına uyğun olaraq odluqlar qarşısında olan bağlayıcı armaturların bağlanma hermetikliyi
yoxlanılmalıdır.
2.4.2.12. QTQ-nin işlənmiş qaz yollarında qaz yolları, baypasedici util qazanı (UQ) olduqda, KQ-lərin işə qoşulması,
şiberlərin çevrilməsi, yanacağın sonadək yandırılma qurğularında yandırılması, yalnız qaz turbininin rejimə çıxmasından və

təlimatda təyin olunmuş yükü yığdıqdan sonra yol verilir.
2.4.2.13. Tarazlanmış çəkicili qazanlar yandırıldıqda tüstüsorucu və üfürücü havalandırıcı işə salınmalıdır,
tüstüsorucusuz işləmə üçün nəzərdə tutulmuş qazanlarda isə üfürücü havalandırıcı işə salınmalıdır.
2.4.2.14. Qazan yandırılan andan etibarən baraban içərisində suyun səviyyəsinə nəzarət olunmalıdır.
Yuxarı sugöstərici cihazların üfürülməsi yerinə yetirilməlidir:
a) 3.9 MPa və daha aşağı təzyiqli qazanlar üçün - qazanda artıq təzyiq təxminən 0,1 MPa olduqda və əsas buxar xəttinə
qoşulmadan öncə;
b) 3,9 MPa-dan çox təzyiqli qazanxanalar üçün – qazanda artıq təzyiq 0,3 MPa olduqda və təzyiq 1,5-3 MPa olduqda.
Azaldılmış (məsafədən) su səviyyəsi göstəriciləri, yandırılma prosesində sugöstərici cihazlar ilə yoxlanılmalıdır
(düzəlişlər nəzərə alınmaqla).
2.4.2.15. Müxtəlif istilik vəziyyətlərdən qazanın yandırılması istehsalçının təlimatı və işəsalma rejimlərinin sınaqlarının
nəticələri əsasında tərtib olunmuş qrafiklərə müvafiq yerinə yetirilməlidir.
2.4.2.16. Qazanın əsaslı və orta təmirdən sonra soyuq vəziyyətdən yandırılması prosesində, lakin ildə 1 dəfədən az
olmamaqla, ekranların, barabanların və kollektorların istilik yerdəyişmələri reperlər üzrə yoxlanılmalıdır.
2.4.2.17. Əgər qazanı işə salmazdan əvvəl onun üzərində flans birləşmələrinin və lyukların sökülməsi ilə bağlı işlər
görülübsə, onda artıq təzyiq 0,3-0,5 MPa olduqda bolt birləşmələri çəkilib bərkidilməlidir.
2.4.2.18. 0,3-0,5 MPa təzyiqdən yuxarı bolt birləşmələrinin çəkilib bərkidilməsinə icazə verilmir.
2.4.2.19. Barabanlı qazanlar alışdırıldıqda və dayandırıldıqda, barabanın metalının temperatur rejiminə nəzarət təşkil
olunmalıdır. Barabanın aşağı hissəsinin isidilmə və soyudulma sürəti və barabanın üst və alt hissələri arasındakı
temperaturlar fərqi istehsalçı təlimatlarında digər göstəricilər qeyd olunmayıbsa, buraxıla bilən qiymətləri aşmamalıdır:
Alışdırılma zamanı qazanın qızma sürəti, °C/10 dəq
Dayandırılma zamanı qazanın soyuma sürəti, °C/10 dəq
Qazanın alışdırılması zamanı temperatur düşküsü, °C
Qazanın dayandırılması zamanı temperatur düşküsü, °C

30
20
60
80

2.4.2.20. Qazanın ümumi buxar kəmərinə qoşulması, birləşdiririci buxar kəmərinin boşaldılması və qızdırılmasından
sonra aparılmalıdır. Qoşulma zamanı qazanın çıxışında olan buxarın təzyiqi ümumi buxar kəmərindəki təzyiqə bərabər
olmalıdır.
2.4.2.21. Qazanın iş rejimi, avadanlığın sınağı və istismar təlimatı əsasında tərtib edilmiş rejim xəritəsinə uyğun
olmalıdır. Qazanda yenidənqurma işləri aparıldıqda və yanacaq markasının keyfiyyətinin dəyişməsi hallarında rejim
xəritəsinə yenidən baxılmalıdır .
2.4.2.22. Qazanın istismarı zamanı hər pillədə icazə verilən buxar temperaturlarına və ilkin və aralıq qızdırıcıların hər bir
axınının təmin edilməsi üçün istilik şəraitinə riayət edilməlidir.
2.4.2.23. Qazan işləyərkən baraban içərisində su səviyyəsinin yuxarı sərhəd həddi istehsalçı tərəfindən təyin olunmuş
səviyyədən yüksək və alt sərhəd səviyyəsi isə aşağı olmamalıdır.
2.4.2.24. Qazan qurğularının qızdırıcı səthləri tüstü qazları tərəfdə, optimal rejim saxlanılmaqla və mexanikləşdirilmiş
kompleks təmizləyici sistemlər (buxar, hava və ya su aparatları, impulsla təmizləmə qurğusu, titrəyişlə təmizləmə, qırma ilə
təmizləmə və b.) tətbiq edilməklə istismar üçün təmiz vəziyyətdə saxlanılmalıdır. Bunun üçün nəzərdə tutulmuş qurğular,
həmçinin onların məsafədən və ya avtomatik idarəetmə vasitələri daimi olaraq işə hazır vəziyyətdə olmalıdır.
Qızma səthinin təmizlənmə dövrülüyü qrafiklə və ya yerli təlimatlarla tənzimlənməlidir.
2.4.2.25. Qazanları istismar edərkən, bir qayda olaraq, bütün sovurucu–üfürücü maşınlar qoşulu vəziyyətdə olmalıdır.
Sovurucu-üfürücü maşınların bir qismi işləmədiyi halda uzunmüddətli işləməyə bir şərtlə icazə verilir ki, qazanın
tərəfləri üzrə bərabər qaz-hava və istilik rejimləri təmin olunsun. Bu zaman, odluqlar arasında havanın bərabər paylanması
təmin edilməli və havanın (qazın) dayandırılmış havalandırıcıdan (tüstü sovurucudan) axını istisna olunmalıdır.
2.4.2.26. Əsas yanacaq kimi tərkibində 0,5% -dən çox kükürd olan mazut yandırılan buxar qazanlarında, onun yanma
yüklənməsinin tənzimləmə diapazonunda bir qayda olaraq, odluqdan çıxışda artıq hava əmsalı 1,03-dən az olarsa (əgər
rejim kartında digəri nəzərdə tutulmayıbsa) onun yandırılması yerinə yetirilməlidir. Bu zaman qazanların bu rejimə
keçirilməsi üçün bir sıra müəyyən olunmuş tədbirlər yerinə yetirilməlidir (yanacağın hazırlanması, odluq qurğularının və
forsunkaların uyğun konstruksiyalarının istifadəsi, odluqların möhkəmləndirilməsi, qazanın əlavə nəzarət cihazları və yanma
prosesinin avtomatlaşdırılması vasitələri ilə təchiz edilməsi).
2.4.2.27. Mazut forsunkaları yerinə quraşdırılmadan öncə, su stendində onların məhsuldarlığının, çiləmə keyfiyyətinin
və məşəlinin açılma bucağının yoxlanması məqsədilə sınağı keçirilməlidir.
Mazut qazanında quraşdırılmış dəstdə ayrıca forsunkaların nominal məhsuldarlığı arasındakı fərq 1,5%-dən çox
olmamalıdır. Hər qazan stenddə sınanmış (tarası təyin olunmuş) ehtiyat forsunkalar dəsti ilə təmin olunmalıdır.
Stenddə sınaqdan keçirilməyən (tarası təyin olunmamış) forsunkaların tətbiqinə yol verilmir.
2.4.2.28. Mazut forsunkalarının, həmçinin onların yandırıcılarına gətirilən mütəşəkkil hava təchizatı olmadan
işləməsinə icazə verilmir.
Qazan forsunkalarının və buxar-mazut borularının istismarı zamanı mazutun buxarborularına düşməsini istisna edən
şərait yerinə yetirilməlidir.
2.4.2.29. Qazanların istismarı zamanı havaqızdırıcıya daxil olan havanın temperaturu, °С aşağıdakı qiymətlərdən aşağı
olmamalıdır:
Tərkibində kükürdün miqdarı 0,5% -dən çox olan mazut
Tərkibində kükürdün miqdarı 0,5% -dən az olan mazut

110
90

70
50

Kükürdlü mazutun yandırılması zamanı havanın ilkin qızdırılma temperaturu elə seçilməlidir ki, qazan yüklərinin
tənzimlənməsi diapazonunda çıxan qazların temperaturu 150°C-dən aşağı olmasın.
Mazutu odluğun çıxışında son dərəcə kiçik artıq hava əmsalları (1,03-dən kiçik) ilə yandırılma və ya səmərəli korroziya
əleyhinə vasitələrdən (qatışıqlardan, materiallardan, örtüklərdən) istifadə hallarında havaqızdırıcıların önündə havanın

temperaturu göstərilən qiymətlərlə müqayisədə azaldıla və istismar təcrübəsi əsasında təyin oluna bilər.
Qazanın kükürdlü mazutla yandırılması havanın ilkin qızdırılma sisteminin (kaloriferlər, isti hava dövriyyəsi sistemi)
qoşulması ilə aparıla bilər. Mazut qazanında yandırılmanın başlanğıc dövründə havaqızdırıcının qarşısında havanın
temperaturu bir qayda olaraq 90°C-dən aşağı olmamalıdır.
2.4.2.30. QTQ -də təbii qaz yandırılarkən qazan-utilizatora girişində kondensat və ya suyun temperaturu 60°C-dən aşağı
olmamalıdır, dizel yanacağı yandırıldıqda isə əgər təlimatda digəri nəzərdə tutulmamışdırsa, temperaturu 90°C-dən 120°Cdək (yanacaqdakı kükürdün miqdarından aslı olaraq) olmalıdır.
2.4.2.31. Qazanların hörgüsü saz vəziyyətdə olmalıdır. Ətraf mühitdə havanın hərarəti 25°C olduqda, hörgü üzərində
temperatur 45°C-dən çox olmamalıdır.
2.4.2.32. Qazanların odluğu və bütün qaz yolu kip olmalıdır. Bərabər sovurma ilə işləyən qazanlarda tətbiq olunan qaz
yolu və ocağın hava sovurmaları aşağıdakı qiymətləri aşmamalıdır:
Sovurucular, çox
Sovurucuların miqdarı qazanların
olmamaqla,
nominal yükü üçün nəzəri cəhətdən tələb
faizlə
olunan hava miqdarının faiz hissəsi kimi
Buxar qızdırıcısından çıxanadək odluq və qaz yolu:
verilir.
buxar istehsalı məhsuldarlığı 420 t/s-dək (420 t/s daxil
5
Bütövqaynaqlı
ekranlı
qazanların
olmaqla) olan buxar qaz-mazut qazanları
odluqlarında və qaz yollarında sovurmalara
buxar istehsalı məhsuldarlığı 420 t/s-dən yuxarı olan
3
icazə verilmir.
buxar qaz-mazut qazanları
2.4.2.33. Qazan və qaz yollarının örtük
Ekonomayzerin girişindən tüstüsovurucusunun
səthlərinin
kipliyi ayda 1 dəfə baxış
çıxışınadək sahədə qaz yolu (kültutucu qurğuları nəzərə
keçirməklə
və
sovurmanın mövcudluğunu
almadan):
təyin
etməklə
yoxlanılmalıdır. Ocaqda
boru növlü havaqızdırıcılı qazanlar
10
sovurmalar
ildə
1
dəfədən az olmamaqla,
regenerativ havaqızdırıcılı qazanlar
25
həmçinin orta və əsaslı təmirdən əvvəl və
suqızdırıcı qazanlar üçün konvektiv istilik səthlərindən
5
sonra, təyin olunmalıdır. Qazanların odluq
çıxış üçün odluq və qaz yolu
və qaz yollarında olan kipliyin pozulması
Suqızdırıcı tozkömür qazanlarının girişindən
10
aradan qaldırılmalıdır.
tüstüsovurucusunun çıxışınadək (kültutucu qurğuları
2.4.2.34. Rejim xəritəsinin tərtib
nəzərə almadan) olan qaz yolu
edilməsi və istismar üzrə təlimatda
Suqızdırıcı qaz-mazut qazanlarının odluğu və qaz yolu
5
düzəlişlərin edilməsi üçün qazanların
istismar sınaqları, onu istismar sınaqlarına daxil edərkən, konstruksiyasında dəyişikliklər edildikdən sonra, digər növ və ya
markalı yanacağa keçdikdə, həmçinin parametrlərinin verilənlərdən meyillənməsinin səbəblərini aydınlaşdırmaq üçün
aparılmalıdır.
Qazanlar istismar sınaqlarının keçirilməsi üçün lazımlı ləvazimatlarla təchiz olunmalıdır.
2.4.2.35. Qazanı ehtiyata və ya təmirə çıxararkən qazan və kaloriferlərin qızdırılma səthlərinin konservasiyası üçün istilik
enerjisi avadanlıqlarının konservasiyası üzrə qüvvədə olan qaydalara uyğun olaraq tədbirlər görülməlidir.
2.4.2.36. Qazanların istilik səthlərində olan daxili çöküntülər, alışdırmalar və dayanmalar zamanı su ilə yuyularkən və ya
kimyəvi təmizləmə zamanı çıxarılmalıdır.
Kimyəvi təmizlənmənin dövrülüyü daxili çöküntülərin kəmiyyət (miqdar) analizinin nəticələrinə əsasən yerli
təlimatlarla təyin olunmalıdır.
2.4.2.37. Barabanın soyumasını sürətləndirmək üçün dayandırılmış qazanı drenaj suyu ilə qidalandırmağa icazə
verilmir.
2.4.2.38. Təbii dövriyyəsi olan dayandırılmış qazandan suyunun axıdılmasına onda təzyiqi 1 MPa-dək azaldılmasından
sonra, vallı birləşmələri olduqda isə suyun temperaturu 80°C-dən yüksək olmadıqda icazə verilir. Dayandırılmış düzaxınlı
qazandan suyun axıdılmasına təzyiqi atmosfer təzyiqindən yüksək olduqda icazə verilir, bu təzyiqin yuxarı sərhəddi
axıdılmalar və genişləndircilər sistemində asılı olaraq yerli təlimatla təyin olunmalıdır.
Suqızdırıcı qazandan suyun boşaldılması onda olan suyu əks boru kəmərində olan suyun temperaturuna bərabər
soyutduqdan sonra, lakin 70°C-dən yüksək olmamaqla, aparılmalıdır.
Bloklu elektrik stansiyalarının qazanları dayandırıldıqda, aralıq buxarqızdırıcının turbin kondensatoruna
buxarsızlaşdırılması aparılmalıdır.
2.4.2.39. Qazan ehtiyata dayandırıldıqda, sovurma-üfürmə maşınları, odluğun və qaz yollarının 15 dəqiqədən çox
olmayan müddətdə havalandırdıqdan sonra dayandırılmalıdırlar (ehtiyat təlimatında digər hal nəzərdə tutulmayıbsa). Qazhava yollarında bütün söndürücü şiberlər, deşiklər və kiçik lyuklar, həmçinin sovurma-üfürmə maşınlarının
istiqamətləndirici aparatları kip bağlanmalıdır.
2.4.2.40. Qış dövründə ehtiyatda və ya təmirdə olan qazanın havasının temperaturuna müşahidə təyin olunmalıdır.
Havanın hərarəti qazanxana və ya açıq hava şəraitində açıq tərtibdə 0°C-dən aşağı olduqda, odluqda və qaz yollarında,
barabanın gizli yerlərində, üfürücü və axıtma qurğuları ərazisində, kaloriferlərdə, impuls xətləri və NÖC-lərin vericiləri
sahələrində müsbət hava temperaturunu saxlamaq üçün tədbirlər görülməlidir, həmçinin qazanlarda suyunun qızdırılması
və ya onun ekran sistemi vasitəsilə onun dövriyyəsi təşkil edilməlidir.
2.4.2.41. Qazanları təmirə çıxardıqda, onları dayandırdıqdan sonra, qazanların soyudulma rejimi istismar üzrə təlimata
əsasən aparılmalıdır.
Təbii dövriyyəli qazanların sorma-üfürmə maşınları vasitəsilə soyudulmasına, barabanın yuxarı və aşağı hissələri
arasında metalın yol verilən temperatur fərqini təmin etdikdə icazə verilir. Barabanın içində su səviyyəsini saxlamaqla və
saxlamadan rejimlərin aparılmasına icazə verilir.
Düzaxınlı qazanların soyudulması bilavasitə dayandırılmadan sonra həyata keçirilə bilər.
2.4.2.42. Növbətçi heyətin dayandırılmış qazana nəzarəti onda təzyiqin tam azalmasınadək və elektrik mühərriklərindən
gərginliyin çıxarılmasına qədər təşkil edilməlidir; Hava qızdırıcısının və çıxan qazların ərazisində qazın və havanın
temperaturunun yoxlanılması, dayanmadan ən azı 24 saat sonra kəsilə bilər.
Qazanların növləri, onların elementləri, qaz yolunun
sahələri

2.4.2.43. Qazanlar qaz yanacaqları ilə işləyərkən, mazut ehtiyat və ya yanma yanacağı olduqda, mazut təsərrüfatı və
mazut xətlərinin sxemləri dərhal qazanlara veriləbilən vəziyyətdə olmalıdır.
2.4.2.44. Qazanxana hüdudları daxilində mazut borusu və ya qaz borusu qırıldıqda və ya güclü mazut (qaz) sızılması
zamanı, yanacağın zədələnən sahələrdən axıb getməsinin dayandırılması üçün, hətta mazutnasosxanasının açılması və
QTM-də bağlayıcı armaturun bağlanmasınadək, həmçinin yanğın və partlayış xəbərdarlığına dair bütün tədbirlər
görülməlidir.
2.4.2.45. Qazan aşağıdakı hallarda heyət tərəfindən dərhal dayandırılmalıdır (dərhal dayandırma, əməliyyat heyətinin
müstəqil hərəkət etməsi deməkdir):
a) barabanda su səviyyəsinin yolverilməz (parametrlərin yolverilməyən artması və ya azalması dedikdə, burada və
bundan sonra mühafizə qoyuluşlarına uyğun olan yerli təlimatlarda göstərilən sərhəd qiymətləri başa düşülür) səviyyədə
artması və ya azalması və ya barabanda su səviyyəsinə nəzarət cihazlarının sıradan çıxması zamanı ;
b) qazanın güclü bəslənməsinə baxmayaraq barabanda su səviyyəsinin sürətlə düşməsi;
c) düzaxınlı buxar və suqızdırıcı qazanların bütün bəsləyici su sərfiyyatölçən cihazlarının sıradan çıxması (əgər bu
zaman qidalandırmanın tənzimlənməsini tələb edən rejimin pozulması yaranarsa) və ya düzaxınlı qazanın axınlarından
birinin bəslənməsinin 30 saniyədən çox kəsilməsi;
ç) bütün bəsləyici qurğularının (nasosların) işləməməsi;
d) su-buxar yolunda təzyiqin yolverilməz səviyyədə artması;
e) qoruyucu klapanların və onları əvəz edən digər qoruyucu qurğuların 50 faizdən çoxu işləmədikdə;
ə) düzaxınlı qazanın daxilində quraşdırılan siyirtmələrədək təzyiqin yolverilməz dərəcədə artması və ya azalması; su
qızdırıcı qazan yolunda təzyiqin 10 saniyədən artıq müddətdə yolverilməz dərəcədə azalması;
f) su-buxar yolu borularının cırılması və ya qazanın əsas elementlərində (barabanda, kollektorlarda, çıxarıcı siklonlarda,
buxar və suaxıdıcı, həmçinin suburaxıcı borularda), buxar kəmərlərində, bəsləyici borularda və su-buxar armaturlarda çat,
şişmə və qabarmalar aşkar edildikdə;
g) ocaqda məşəlin sönməsi;
ğ) tənzimləyici klapanlardan sonra qaz təzyiqinin yolverilməz dərəcədə azaldıqda;
i) tənzimləyici klapanlardan sonra mazutun yolverilməz azaldılması;
j) tənzimləyici klapanlardan sonra eyni zamanda qazın və mazutun (qarışıq yanacaqla işləyəndə) təzyiqinin yerli
təlimatlarla müəyyən olunmuş həddən aşağı düşdükdə;
m) bütün tüstüsovuranların (tarazlaşdırılmış sovurmalı qazanlar üçün) və ya üfürücü ventilyatorların, yaxud bütün
regenerativ havaqızdırıcıları işdən açıldıqda;
n) ocaqda partlayış, qaz yollarında yanar çöküntülərinin partlaması və yanması, qazan karkasının daşıyıcı tirləri və
sütunlarının qızarıncaya qədər qızması, hörgünün uçması və həmçinin heyət və ya avadanlığa təhlükə yaradan digər
zədələnmələr baş verdikdə;
o) aralıq buxar qızıdırıcıdan buxar sərfi kəsildikdə;
p) suqızdırıcı qazanın traktında təzyiqin 10 saniyədən çox müddətdə buraxılabilən minimal həddən aşağı olduqda;
q) suqızdırıcı qazandan keçən suyun sərfinin buraxılabilən həddən 10 saniyədən çox müddətdə azaldıqda;
r) suqızdırıcı qazanın çıxışında suyun temperaturu yol verilən həddən artıq olduqda;
s) util qazanın girişində tüstü qazlarının təzyiqinin yolverilməz həddən artıq olduqda;
t) QTQ işləyərkən util-qazandan sonra işlənmiş qazlar traktında şiberin bağlanması;
u) heyətə, avadanlığa, və ya qazanın mühafizə sxeminə daxil olan bağlayıcı armaturun məsafədən idarəetmə
dövrələrinə təhlükə yaradan yanğın baş verdikdə;
v) məsafədən və avtomatik idarəetmə qurğularında və ya bütün NÖC-lərdə gərginliyin itməsi;
y) qazanın hüdudlarında mazut və qaz kəmərlərində yarıq və ya qırılma olduqda.
2.4.2.46. Qazan aşağıdakı hallarda enerjisisteminin dispetçerinə xəbər verilməklə elektrik stansiyasının texniki
rəhbərinin göstərişi ilə dayandırılmalıdır:
a) qazanın qızdırıcı səthlərinin borularında, buxar-su ayırıcı və həmçinin su endicrici boruclarında, buxar kəmərlərində
kollektorlarında, bəsləyici boru kəmərlərində dəliklər əmələ gəldikdə, həmçinin armaturda, flans və vərdənəli
birləşdirmələrdə buxarlanma və axmalar aşkar edildikdə;
b) qazdırıcı səthlərdən metalın temperaturu yol verilməz dərəcədə qalxdıqda (əgər qazanın iş rejimini dəyişməklə
temperaturun aşağı salınması mümkün deyilsə);
c) qazanın barabanında su səviyyəsini məsafədən göstərən cihazlar sıradan çıxdıqda;
ç) müəyyən edilmiş normalarla müqayisədə bəsləyici suyun keyfiyyətinin kəskin pisləşməsi;
d) ayrı-ayrı mühafizələr və ya məsafadən və avtomatik idarəetmə qurğuları və NÖC nasaz vəziyyətdə olduqda.
2.4.3. Buxar turbin qurğuları
2.4.3.1. Buxar turbin qurğularının istismarı zamanı aşağıdakılar təmin olunmalıdır:
a) əsas və köməkçi avadanlığın etibarlı işi;
b) nominal elektrik və istilik yüklərinin götürülməsinə və onların texniki minimumadək dəyişdirilməsi;
c) əsas və köməkçi avadanlıqların normativ göstəriciləri.
2.4.3.2. Turbinin avtomatik tənzimləmə sistemi aşağıdakı tələbləri ödəməlidir:
a) verilmiş elektrik və istilik yüklənmələrinə dayanıqlı davam gətirməli və onların səlis dəyişməsini təmin etməlidir;
b) yüksüz işləmə zamanı turbin rotorunun sabit fırlanma tezliyinin saxlanılması və buxarın nominal və işəburaxılma
parametrlərində onun səlis dəyişməsini (turbinin idarəetmə mexanizminin işçi diapazonu hüdudlarında);
c) istehsalçı tərəfindən məhdudiyyətlər yoxdursa və ya istismar üzrə təlimatda digər hərəkətlər şərtlənməyibsə, elektrik
yüklənməsi ani sıfıra düşdükdə (o cümlədən, generator şəbəkədən açıldıqda) buxarın nominal parametrlərində turbin
rotorunun fırlanma tezliyini təhlükəsizlik avtomatının işə düşməsinin sazlanma səviyyəsindən aşağı saxlamalıdır.
2.4.3.3. Buxar turbinlərinin tənzimləmə sisteminin iş parametrlərinin tətbiqi müvafiq qurumların qəbul etdiyi normativ
sənədlərin tələblərinə və turbin təchizatı üçün texniki şərtlərə uyğun olmalıdır.
Zavod təlimatında başqa cür reqlamentləşdirilmədiyi təqdirdə, buxar turbinlərinin tənzimləmə sistemlərinin iş

keyfiyyətini xarakterizə edən əsas parametrlərin qiymətləri aşağıdakı kəmiyyətlərə uyğun olmalıdır:
a) buxarın nominal parametrlərində fırlanma tezliyinin tənzimlənməsinin qeyri-bərabərlik dərəcəsi - dövrələrin
nominal qiymətinin 4÷5 %;
b) yerli minimal qeyri- bərabərlik dərəcəsi - ən az 3%;
c) əks təzyiqli turbinlərin və elektrohidravlik təsirli turbinlərin maksimal qeyri-bərabərlik dərəcəsinin qiyməti - 6 %;
ç) fırlanma tezliyi üzrə qeyri-həssaslıq dərəcəsi - ən çoxu;
e) hidravlik əlaqələri olan sistemlər üçün - 0,3 %;
f) lingli əlaqələri olan sistemlər üçün - 0,5 %;
g) güc tənzimləyicisi olan elektrohidravlik tənzimləmə sistemləri üçün - 0,06 % olmalıdır.
Tənzimlənən seçmələrdə buxarın təzyiqinin və əkstəzyiqinin tənzimlənməsinin qeyri-bərabərlik dərəcəsi istehlakçının
turbin istehsalçısı olan zavodla razılaşdırılmış tələblərinə cavab verməli və qoruyucu klapanların (qurğuların) işə düşməsinə
yol verməməlidir.
2.4.3.4. Turbinin tənzimləmə və fırlanma tezliyinin artmasından mühafizə sisteminin bütün yoxlamaları və sınaqları
turbin istehsalçıların təlimatlarına və qüvvədə olan rəhbər sənədlərinə uyğun olaraq yerinə yetirilməlidir.
2.4.3.5. Turbin rotorunun fırlanma tezliyi nominaldan 10-12% yuxarı və ya istehsalçının qeyd etdiyi qiymətə qədər
yüksəldikdə təhlükəsizlik avtomatı işə düşməlidir.
Təhlükəsizlik mühafizə qurğusunun sazlanmasını xüsusi sürət yığma stendində yerinə yetirmək tövsiyə olunur.
Təhlükəsizlik avtomatı işə düşdükdə aşağıdakılar bağlanmalıdır:
a) ilkin və aralıq qızdırılmış buxarın dayandırıcı, tənzimləyici (dayandırıcı-tənzimləyici) klapanlar;
b) turbinin dayandırıcı (kəsici), tənzimləyici və əks klapanları, həmçinin buxar ayrımlarının tənzimləyici diafraqmalar;
c) kənar buxar mənbələri ilə əlaqə buxar kəmərlərində kəsici klapanlar.
2.4.3.6. Rotorun fırlanma tezliyinin artmasından turbinin mühafizə sistemi (o cümlədən onun bütün elementləri)
aşağıdakı hallarda fırlanma tezliyinin nominaldan artıq artırılması ilə sınanmalıdır (istehsalçının xüsusi göstərişləri
olmadıqda):
a) turbinin quraşdırılmasından sonra;
b) əsaslı təmirdən sonra;
c) yüklənməni azaltmaqla generatoru şəbəkədən açaraq tənzimləmə sistemini sınamazdan öncə;
d) söküldükdən sonra təhlükəsizlik avtomatının işə salınma zamanı;
e) Turbinin uzunmüddətli dayanmasından (30 gündən çox) sonra işə buraxılması zamanı təhlükəsizlik avtomatlarının
və bütün mühafizə dövrələrinin (icraedici orqanlarını təsirləndirməklə) işlək vəziyyətdə olmasını yoxlamaq imkanı olmadığı
halda nominaldan yuxarı fırlanma tezliyi artırılmamalıdır;
f) tənzimləmə sistemi və ya onun ayrı-ayrı detalları söküləndən sonra işə salma zamanı;
g) planlı sınaqlar həyata keçirilərkən (4 ayda 1 dəfədən az olmamaqla);
ğ) sınaq keçirməzdən əvvəl təhlükəsizlik avtomatı buxar çaxmaq başlarına (halqalara) yağ verməklə və onların işə
düşməsinin fırlanma tezliyi qeydə alınmaqla yoxlanmalıdır.
g və ğ bəndlərində nəzərdə tutulmuş hallarda fırlanma tezliyini nominaldan çox artırmamaqla, lakin bütün mühafizə
dövrələrinin hərəkətini məcburi yoxlamaqla mühafizənin sınağını keçirməyə yol verilir (turbinin istehsalçının qeyd etdiyi
diapazonda).
Fırlanma tezliyini artırmaqla turbin mühafizəsinin sınaqları sex rəisinin və ya onun müavininin rəhbərliyi altında
keçirməlidir.
2.4.3.7. İlkin buxar və aralıq qızdırılma buxarının dayandırıcı, tənzimləyici klapanları kip olmalıdır.
Ilkin buxar və aralıq qızdırılma buxarının dayandırıcı, tənzimləyici klapanlarının kipliyi, hər bir qrupu ayrılıqda
sınamaqla yoxlanmalıdır.
Kipliyin meyarı qismində, yoxlanılan klapanlar qarşısında buxarın tam (nominal) və ya qismən təzyiqi zamanı həmin
klapanlar tam bağlandıqdan sonra təyin olunan fırlanma tezliyi çıxış edir.
Fırlanma tezliyinin yol verilən qiyməti, istehsalçının təlimatına və ya qüvvədə olan rəhbər sənədlər əsasında müəyyən
olunur, yoxlama meyarları istehsalçının təlimatında və ya qüvvədə olan rəhbər sənədlərdə, tələb qoyulmayan turbinlər üçün
isə yoxlanılan klapanların qarşısında nominal parametrlərdə və buxarın nominal təzyiqində nominalın 50%-dən artıq
olmamalıdır.
Ilkin buxarın və əks təzyiqin (vakuumun) nominal parametrlərində bütün dayandırıcı və tənzimləyici klapanlar eyni
vaxtda bağlandıqda buxarın onlar vasitəsilə buraxılması turbin rotorunun fırlanmasını yaratmamalıdır.
Tənzimlənən nümunələrin (dönmə diafraqmalarının) tənzimləyici klapanlarının kipliyi nominal fırlanma tezliyi və
nominal vakuumda boşuna işləmədə yoxlanılır. Kipliyin meyarı nümunədəki buxarın təzyiqinin onun nominal qiymətinə
qədər yüksəlməsidir.
Klapanların kipliyi, turbin quraşdırıldıqdan sonra, turbin əsaslı təmir üçün dayandırıldıqdan qabaq, təmirdən sonra işə
salınarkən təhlükəsizlik avtomatının fırlanma tezliyinin artırılması ilə sınağından əvvəl, ildə 1 dəfədən az olmamaqla
yoxlanmalıdır.
Turbinin istismarı prosesində klapanların kipliyinin azalma əlamətləri aşkar olunduqda (turbin işə salınarkən və ya
dayandırılarkən), onların kipliyinin növbədənkənar yoxlanması həyata keçirilməli, aşkar olunan nasazlıqlar isə aradan
qaldırılmalıdır.
2.4.3.8. Ilkin buxarın, aralıq qızdırıcı buxarın, dayandırıcı (kəsici) və tənzimləyici klapanları, buxar ayırmalarının
dayandırıcı (kəsici) və tənzimləyici klapanları (diafraqmaları) və kənar buxar mənbələrilə rabitə buxar kəmərlərindəki kəsici
qapaqları: turbini buraxmazdan qabaq yerli təlimatda və ya istehsalçının təlimatında nəzərdə tutulmuş hallarda tam gediş
boyu; turbin işləyən dövrdə isə hər gün ərzində gedişinin bir hissəsi boyu işlənməlidir (hərəkət etdirilməlidir).
Klapanlar tam gedişi boyu onların səlis hərəkəti və kipliyinə nəzarət olunmalıdır.
2.4.3.9. Tənzimlənən ayırmaların əks klapanlarının kipliyi və bu seçimlərin qoruyucu klapanlarının işə düşməsi, ən azı
ildə 1 dəfə və turbinin yükün atılması sınağından əvvəl yoxlanılmalıdır.
İstehsalçının bu barədə xüsusi göstərişi olmadıqda digər seçim turbinlərin, RSQ və digər buxar mənbələri ilə əlaqəsi
olmayan tənzimlənən qızdırıcı buxar seçimlərinin əks klapanları kipliyə görə yoxlanılmaya bilər.
Bütün seçim əks klapanların oturması turbinin hər işə salınmasından əvvəl və dayandırılması zamanı, normal iş zamanı

isə müntəzəm olaraq elektrik stansiyasının texniki rəhbəri tərəfindən təyin olunmuş qrafik üzrə, lakin, ən azı 4 ayda 1 dəfə
yoxlanmalıdır.
Əks klapan nasaz olduqda müvafiq seçim buxar turbinin işləməsinə yol verilmir.
2.4.3.10. Dayandırıcı (avtomatik, mühafizə, kəsici) klapanların, bütün qruplardan olan tənzimləyici klapanların və
seçimlərin əks klapanlarının bağlanma vaxtının yoxlanması (KOS), həmçinin dayandırılmış və boş işləyən turbinin
tənzimləmə sisteminin xarakteristikalarının bu Qaydanın 2.4.3.3-cü yarımbəndinin müddəalarına və istehsalçının
məlumatlarına uyğunluğunu yoxlamaq üçün çıxarılması aşağıdakı hallarda həyata keçirilməlidir:
a) turbinin quraşdırılmasından sonra;
b) turbinin əsaslı təmirindən və ya tənzimləmə və ya buxar paylama sisteminin əsas detallarının təmirindən bilavasitə
qabaq və sonra.
Turbin yük altında işləyərkən statik xarakteristikanın qurulması üçün tələb olunan tənzimləmə sisteminin
xarakteristikalarının çıxarılması aşağıdakı hallarda həyata keçirilməlidir:
a) turbini quraşdırdıqdan sonra;
b) turbinin əsaslı təmirindən və ya tənzimləmə və ya buxar paylama sisteminin əsas detallarının təmirindən sonra.
2.4.3.11. Turbinin tənzimləmə sisteminin buxarın maksimal sərfinə uyğun yükünün ani atılması ilə sınağı aşağıdakı
hallarda həyata keçirilməlidir:
a) turbinlər quraşdırdıqdan sonra istismara qəbul olunduqda;
b) turboaqreqatın dinamik xarakteristikasını və ya tənzimləmə sisteminin statik və dinamik xarakteristikalarını dəyişən
yenidənqurmadan sonra.
Əldə olunan verilənlər generatorun normativ sənədlərin (QOST) və ya istehsalçının sənədlərinin tələbləri nəzərə
alınmaqla, İES (enerji bloku) enerjisistemdən ayrıldıqda avadanlıqların işdə saxlanması məqsədilə,tezliyin artmasından
mühafizəsinin işləmə qoyuluşlarının qiymətlərini və müddətini seçərkən istifadə olunmalıdır.
Elektrohidravlik çeviricilərlə (EHÇ) təchiz olunmuş seriya turbinlərin tənzimləmə sistemlərinin sınaqları generatoru
şəbəkədən açmadan yükün buxarla aşağı salınması (yalnız tənzimləyici klapanları ani qapamaqla) yolu ilə həyata keçirilə
bilər.
Turbinlərin baş nümunələrində və yenidən qurulan (aqreqatın dinamik xarakteristikasının və ya tənzimləmə
xarakteristikalarının dəyişməsi ilə) turbinlərin birinci nümunələrində və EHÇ ilə təchiz edilməmiş bütün turbinlərdə sınaqlar
generatoru şəbəkədən açmaqla elektrik yükün atılması ilə həyata keçirilməlidir.
2.4.3.12. Tənzimləmə və mühafizə xarakteristikalarının normativ qiymətlərdən kənara çıxmaları, klapanların qapanma
müddətinin istehsalçının təyin etdiyi və ya yerli təlimatda qeyd olunan müddətdən çox artdığı, yaxud onların kipliyinin
azalması aşkar olunduqda bu cür kənara çıxmaların səbəbləri müəyyən olunaraq aradan qaldırılmalıdır.
2.4.3.13. İşə salınmış güc məhdudlaşdırıcısı ilə turbinlərin istismarı yalnız elektrik stansiyasının texniki rəhbərinin
icazəsi ilə turboqurğunun mexaniki vəziyyətinin şərtlərinə əsasən müvəqqəti tədbir kimi yol verilir. Bu halda turbinin yükü
məhdudlaşdırıcı üçün qoyulmuş yükdən ən azı 5% aşağı olmalıdır.
2.4.3.14. Komplektləşdirilmiş EHÇ-lərin sürət yığma əleyhinə mühafizənin etibarlılığını təmin edən, teztəsiredici
konturları qoşmadan, tənzimləmə sistemlərinin işləməsi qadağandır.
2.4.3.15. Turboqurğunun yağ təchizatı sisteminin istismarı zamanı aşağıdakılar təmin olunmalıdır:
a) bütün rejimlərdə aqreqatların işinin etibarlılığı;
b) yanğın təhlükəsizliyi;
c) yağın keyfiyyətinin və temperatur rejiminin normada saxlanması;
d) yağ sızmasının və onun soyuducu sistemə və ətraf mühitə düşməsinin qarşısının alınması.
2.4.3.16. Ehtiyat və qəza yağ nasosları və onları avtomatik açma qurğuları turboaqreqat işləyən zaman, həmçinin onu bir
dəfə işə salandan və dayandırandan qabaq iş vəziyyətində ayda 2 dəfə yoxlanmalıdır.
Ehtiyat avtomatik qoşulma (EAQ) və mühafizələrin vericilərinin qoşulma sxemi, işə düşmənin etibarlılığını, təzyiq aşağı
düşəndə gecikmənin olmamasını təmin etməlidir. Mühafizə və EAQ yağ kəmərlərində yağın sirkulyasiyası təmin olunmalıdır.
Təzyiq və boşaldıcı kollektorlar havanın çıxarılması mümkünlüyü ilə yerinə yetirilməlidir.
Yağlama sisteminin fərdi elektrik intiqallı işçi yağ nasosu olan turbinlər üçün dayandırmadan qabaq EAQ yoxlanılmır.
2.4.3.17. Turboaqreqatda yağ yanmasının qarşısını alma sistemləri ilə təchiz olunmuş turbinlərdə sistemin elektrik
sxemi turbinin soyuq vəziyyətdən işə salınması zamanı yoxlanmalıdır.
2.4.3.18. Generatorun yağlama, tənzimləmə və kipləşdirmə sisteminin xətləri üzərində, eləcə də turbinin yağ çənində
qəza yağ süzmə boru kəməri üzərində quraşdırılan və yanlışlıqla çevrildiyi təqdirdə avadanlığın dayanması və ya
zədələnməsinə gətirib çıxara biləcək bağlayıcı armatur işçi vəziyyətində plomblanmalıdır.
2.4.3.19. Kondensator qurğusunun istismarı zamanı kondensatorda normativ temperatur basqısına və kondensatın
keyfiyyət normalarına əməl etməklə turbinin bütün istismar rejimlərində qənaətli və etibarlı işi təmin olunmalıdır.
2.4.3.20. Kondensator qurğusunun istismarı zamanı aşağıdakılar həyata keçririlməlidir:
a) kondensatorun çirklənməsinin qarşısını almaq üçün profilaktik tədbirlər (soyuducu suyun kimyəvi və fiziki
metodlarla işlənməsi, kürəciklə təmizləmə qurğuların tətbiqi və s.);
b) soyutma səthlərinin çirklənməsi səbəbindən işlənmiş buxarın təzyiqi normativ göstəricilərlə müqayisədə 0,005
kq/sm2 (0,5 kPa) artdıqda kondensatorların mütəmadi təmizlənməsi;
c) kondensatorun soyutma səthinin və boru taxtalarının təmizliyinə nəzarət;
d) soyuducu suyun sərfinə nəzarət (bilavasitə sərfi ölçməklə və ya kondensatorların istilik balansına əsasən), soyuducu
suyun sərfinin onun temperaturu və kondensatorun buxar yükünə uyğun olaraq optimallaşdırılması;
e) vakuum sisteminin kipliyinin yoxlanılması və onun kipləşdirilməsi. Kondensatorun buxar yükünün 40-100% dəyişmə
diapazonunda hava sormaları (GВ kq/saat) düsturla müəyyən olunan göstəricilərdən çox olmamalıdır (xüsusi sınaqlarla
digəri təyin edilmədikdə):
GB = 10 + 0,1 · N,
burada N - turboqurğunun kondensasiya rejimində nominal elektrik gücüdür, MVt;

g) kondensatorun su sıxlığının kondensatın duz tərkibinə görə sistematik nəzarət yolu ilə yoxlanması;
h) kondensat nasoslarından sonra kondensatda oksigen miqdarının yoxlanması;
i) kondensasiya turbinləri üçün kondensatorun buxar yükü 40% olduqda vakuum sisteminə hava sormalarının faktiki
qiyməti bir ejektorun nominal məhsuldarlığından artıq olmamalıdır.
İsitmə və ya istehsal ehtiyacları üçün qoşulmuş tənzimləyici seçim rejimində teplofikasiya turbinləri üçün (seçimlərin
tənzimləyici orqanları aralıq vəziyyətdə olanda) vakuum sisteminə hava sormalarının normativ qiyməti kondensatorun buxar
yükündən asılı olmayaraq verilmiş düstur əsasında müəyyən olunur və həmçinin bir ejektorun nominal məhsuldarlığından
artıq olmamalıdır.
Kondensator qurğusunun işinə nəzarət metodları, onun dövriliyi konkret istismar şərtlərindən asılı olaraq yerli
təlimatla təyin olunur.
2.4.3.21. Regenerasiya sisteminin avadanlığı istismar olunarkən aşağıdakılar təmin olunmalıdır:
a) hər bir qızdırıcının bəsləyici suyunun (kondensatın) normativ temperatur göstəriciləri və onun yekun qızdırılması;
b) turboqurğunun bütün iş rejimlərində istilik mübadilə aparatlarının etibarlılığı;
c) qızdırıcıların gövdələrində kondensatın təyin olunmuş səviyyəsinin qorunub saxlanması.
d) bəsləyici suyun (kondensatın) qızması, temperatur təzyiqləri, regenerasiya sisteminin qızdırıcılarında qızdırıcı buxar
kondensatının ifrat soyuması turboqurğunun əsaslı təmirindən əvvəl və sonra, qızdırıcıların təmirindən sonra və mütəmadi
olaraq qrafik üzrə yoxlanmalıdır (ayda 1 dəfədən az olmamaqla).
2.4.3.22. Yüksək təzyiqli qızdırıcısının (YTQ) istismarına aşağıdakı hallarda yol verilmir:
a) onun mühafizə elementləri olmadıqda və ya nasaz olduqda;
b) səviyyə tənzimləyici klapan nasaz olduqda;
2.4.3.23. Qəza dövrəsi ilə birləşmiş YTQ qrupunun istismarına aşağıdakı hallarda yol verilmir:
a) hər hansı bir YTQ-da mühafizə elementləri olmadıqda və ya nasaz olduqda;
b) ixtiyari YTQ-nın səviyyə tənzimləyici klapanı nasaz olduqda;
c) hər hansı bir YTQ buxar tərəfdən açıldıqda.
Yüksək təzyiqli qızdırıcı və ya YTQ qrupu səviyyə tənzimləyicisinin klapanı (STK) və ya mühafizəsi nasaz olduqda dərhal
açılmalıdır.
Avtomatik səviyyə tənzimləmə sisteminin STK-dan başqa hər hansı digər elementi nasaz olduqda və işləyən
avadanlığın qüsurunu tez zamanda aradan qaldırmaq mümkün olmadıqda qızdırıcı (və ya YTQ qrupu) enerji obyektinin işi
texniki rəhbər tərəfindən müəyyən olunan müddət ərzində dayandırılmalıdır.
YTQ-nın qoruyucu klapanlarının işə düşməsinin sınaq yoxlanışı qrafik üzrə ən azı 2 ildə 1 dəfə xüsusi stend üzərində
həyata keçirilməlidir.
YTQ-yə bəsləyici suyun verilmə qaydası, o cümlədən mühafizənin qoşulma qaydası, istismar üzrə yerli təlimatla təyin
olunmalıdır.
2.4.3.24. Ehtiyat qidalanma nasosları, həmçinin avtomatik digər ehtiyat nasos aqreqatları saz vəziyyətdə və işə
salınmağa daim hazır vəziyyətdə olmalıdır – giriş və çıxış boru kəmərləri üzərində açıq siyirtmələrlə.
Onların qoşulmasının yoxlanması və işlək nasosdan ehtiyat nasosa planlı çevrilmə qrafiki üzrə, lakin ən azı ayda 1 dəfə
həyata keçirilməlidir.
2.4.3.25. Turboqurğuların istənilən istilik vəziyyətindən işə salınması konstruksiyasının və işə salma sxeminin
xüsusiyyətləri nəzərə alınan yerli təlimat əsasında həyata keçirilməlidir.
Boru kəmərlərinin, turbin elementlərinin qızdırılma və soyudulma sürətləri istehsalçı tərəfindən və ya layihə ilə təyin
olunmalıdır, hesablanmış ehtiyatlar işlənib qurtarandan sonra isə ixtisaslaşmış təşkilatı cəlb etməklə düzəlişlər edilməli və
istismara dair yerli təlimatda göstərilməlidir.
Turbin yükünün dəyişmə sürətləri zavod sənədləri, normativ sənədlər əsasında təyin olunmalı, işə salma – sazlama
işləri mərhələsində ixtisaslaşmış təşkilatı cəlb etməklə düzəlişlər edilməli, istismara dair yerli təlimatda göstərilməli və ƏDİyə təqdim olunmalıdır.
Turboqurğu quraşdırıldıqdan, təmirdən sonra və ya soyuq vəziyyətdən işə salınmazdan qabaq köməkçi avadanlığın,
NÖC-lərin, məsafədən və avtomatik idarə etmə vasitələrinin, bloklayıcıların, texnoloji mühafizənin, məlumatları əks
etdirilmə vasitələrinin və əməliyyatəlaqənin sazlığı və qoşulmaya hazırlığı yoxlanmalıdır. Aşkar olunmuş nasazlıqlar aradan
qaldırılmalıdır.
Aqreqat digər istilik vəziyyətlərindən işə salındıqda mühafizə və bloklama vasitələri yerli təlimatlara uyğun olaraq
yoxlanılmalıdır.
Turbinin işə salınmasına sexin növbə rəisi və ya baş maşinist, əsaslı və ya orta təmirdən sonra isə sex rəisi və ya onun
müavini rəhbərlik etməlidir.
2.4.3.26. Aşağıdakı hallarda turbinin işə salınmasına yol verilmir:
a) turbinin istilik və mexaniki göstəriciləri turbinin istehsalçı tərəfindən təyin olunmuş yol verilən qiymətlərdən kənara
çıxdıqda;
b) rotorların, oxun yerindən sürüşməsinin nisbi vəziyyətlərinin qiymətlərinin meyillənmələri, valın yol verilən
qiymətlərdən sapınması;
c) turbinin dayanmasına təsir edən heç olmasa bir mühafizənin nasazlığı;
d) tənzimləmə və buxar paylama sistemlərində turbin mühafizəsinin vəziyyətindən, fırlanma tezliyinin yol verilməz
artmasından asılı olmayaraq elektrik yükü azaldıqda turbinin sürətlənməsinə səbəb ola biləcək qüsurların olması;
e) yağlama, tənzimləmə nasoslarının birində nasazlıq, generatorda və ya onların avtomatik qoşulma qurğularında
(AQQ) kipləşmə olduqda;
f) yağın keyfiyyəti istismar yağları üçün olan normadan kənara çıxdıqda və ya yağın temperaturu istehsalçının təyin
etdiyi həddən aşağı düşdükdə;
g) generator yastıqlarının izolyasiyasının müqaviməti normadan aşağı olduqda və cərəyançıxarıcı fırçalar iş qabiliyyətli
olmadıqda.
Ilkin buxarın keyfiyyəti kimyəvi tərkibinə görə normadan kənara çıxdıqda onun turbinə verilməsi qadağan olunur.
2.4.3.27. Qazandan və ya buxar kəmərlərindən işçi mühitin kondensatora atılması və turbinin işə salınması üçün
buxarın turbinə verilməsi buxar təzyiqinin kondensatorda təlimatlarda və ya turbin istehsalçının digər sənədlərində

göstərildiyi kimi olduqda, lakin 0,6 kq/sm2 (60 kPa)-dan yuxarı olmamaqla, dövrələrin 800–1000 döv/dəq-dən nominal
fırlanma tezliyinə qədər artırılması isə, əgər istehsalçının digər nizamlanması yoxdursa - kondensatorda buxar təzyiqi
maksimum 8 kPa (0,08 kq/sm2) olduqda həyata keçirilməlidir.
Yenidən qurulan turbinlər üçün kondensatorda buxarın yol verilən təzyiq diapazonu layihə ilə təyin olunur.
2.4.3.28. Turboaqreqatların istismarı zamanı yastıq dayaqlarının titrəyiş sürətinin orta kvadratik qiyməti ən çox 4,5
mm·s-1olmalıdır.
Titrəyişin qiyməti normativ qiyməti aşdıqda ən çoxu 30 gün ərzində onun azaldılması üçün tədbirlər görülməlidir.
Titrəyiş 7,1 mm·s -1 artıq olduqda turboaqreqatları 7 gündən artıq istismar etməyə yol verilmir, titrəyiş 11,2 mm·s -1
olduqda isə turbin mühafizənin vasitəsilə və ya əllə açılmalıdır.
Müəyyən olunmuş rejimdə bir rotorun eyni zamanda iki dayağının və ya qonşu dayaqların, və ya bir dayağın iki titrəyiş
komponentinin dövrə tezliyinin titrəyişinin istənilən başlanğıc səviyyədən 1 mm·s-1 qədər və daha artıq qəfil dəyişməsi baş
verirsə turbin dərhal dayandırılmalıdır.
1-3 gün ərzində yastıq dayaqlarından birinin hər hansı titrəyiş komponentinin 2 mm·s 1 qədər sakit tərzdə artması baş
verərsə turbin yüksüzləşdirilməli və dayandırılmalıdır.
Aşağı tezlikli titrəyiş zamanı turboaqreqatın istismarına yol verilmir. 1 mm·s -1 göstəricisini üstələyən aşağı tezlikli
titrəyiş yarandıqda onun aradan qaldırılması üçün tədbirlər görülməlidir.
Müvəqqəti olaraq, lazımi aparatlarla təchiz olunanadək titrəyişə titrəyişdəyişmə amplitudu üzrə nəzarət edilməsinə yol
verilir. Bu zaman fırlanma tezliyi 3000 dövr/dəq. olduqda rəqs hərəkətlərinin amplitudu 30 mkm qədər və fırlanma tezliyi
1500 dövr/dəq. olduqda rəqs hərəkətlərinin amplitudu 50 mkm qədər olduqda uzun müddətli istismara yol verilir; titrəyişin
1-2 mm·s -1 dəyişməsi fırlanma tezliyi 3000 dövr/dəq. olduqda rəqs hərəkətlərinin amplitudunun 10-20 mkm qədər və
fırlanma tezliyi 1500 dövr/dəq. olduqda rəqs hərəkətlərinin amplitudu 20-40 mkm qədər dəyişməsinə ekvivalentdir.
50 MBt və daha artıq gücə malik turboaqreqatların titrəyişini dövlət standartlarına uyğun olan yastıq dayaqlarının
titrəyişinə fasiləsiz nəzarət üzrə stasionar aparatların vasitəsilə ölçmək və qeydə almaq lazımdır.
50 MBt-dən az gücə malik turboaqreqatların titrəyişini yastıq dayaqlarının titrəyişinə fasiləsiz nəzarət üzrə stasionar
aparatlar quraşdırılana qədər metroloji xarakteristikaları dövlət standartlarına uyğun olan səyyar cihazlardan istifadə etməyə
yol verilir.
Nəzarətin dövriliyi turboaqreqatın vibrasiya vəziyyətindən asılı olaraq, lakin ən az ayda 1 dəfə yerli təlimatla müəyyən
olunmalıdır.
2.4.3.29. Turbinin axar hissəsinə və onun duzlarla dolmasına nəzarət üçün ən azı ayda 1 dəfə turbinin nəzarət
pillələrində nəzarət olunan şöbələrdən nominala yaxın buxar sərfində buxar təzyiqinin göstəriciləri yoxlanmalıdır.
Nəzarət pillələrində təzyiqin həmin buxar sərfində nominala nisbətən artması ən çox 5% olmalıdır. Bu zaman təzyiq
istehsalçının təyin etdiyi son hədd göstəricilərindən çox olmamalıdır.
Nəzarət pillələrində duz dolması nəticəsində təzyiq son hədd göstəricilərə çatdıqda turbinin axar hissəsi yuyulmalı və ya
təmizlənməlidir. Yuma və ya təmizləmə üsulu çöküntülərin tərkibindən, xarakterindən və yerli şəraitdən asılı olaraq
seçilməlidir.
2.4.3.30. İstismar prosesində avadanlığın işini xarakterizə edən göstəricilərin sistematik analizi yolu ilə turboqurğunun
səmərəliliyinə daim nəzarət olunmalıdır.
Tuboqurğunun səmərəliyinin azalmasının səbəblərini aşkar etmək, təmirin effektivliyinin qiymətləndirilməsi üçün
avadanlığın istismar (ekspress) sınaqları keçirilməlidir.
Turbin qurğusunun iş göstəriciləri normativ göstəricilərdən kənara çıxdığı halda avadanlığın qüsurları və istismar
zamanı yaranmış çatışmazlıqlar aradan qaldırılmalıdır.
Turbinlərin əsas nümunələri və yenidən qurma və ya təkmilləşdirilmə aparılmış turbinlər balans sınaqlarından
keçməlidirlər.
Hər bir turbin üçün istifadə edilmiş normal təzyiqli buxar zamanı dayandırılarkən və vakuumu pozmaqla
dayandırılarkən rotorun işləmə müddəti təyin olunmalıdır. Bu müddətlər dəyişdikdə sapınmaların səbəbləri aşkarlanmalı və
aradan qaldırılmalıdır. Işləmə müddəti turboaqreqatın bütün dayanmaları zamanı yoxlanılmalıdır.
2.4.3.31. Mühafizələr işləməkdən imtina etdikdə və ya onlar olmadıqda aşağıdakı hallarda turbin heyət tərəfindən dərhal
dayandırılmalıdır (açılmalıdır):
a) rotorun fırlanma tezliyinin təhlükəsizlik avtomatının işə düşməsi üçün təyin olunmuş normadan çox olması;
b) rotorun ox boyu yol verilməyən sürüşməsi ;
c) rotorların silindrlərə nisbətən vəziyyətinin yol verilməyən dəyişikliyi;
d) yağlama sistemində yağın (odadavamlı mayenin) təzyiqinin yol verilməyən azalması;
e) yağ çənində yağ səviyyəsinin yol verilməyən azalması;
f) istənilən yastıqdan, generator valının kipləşdirmə yastıqlarından, turboaqreqatın dayaq yastığının istənilən
kolodkasından süzülən yağın temperaturunun yol verilməyən yüksəlməsi;
g) turboaqreqatda yağın alışması;
h) turbogenerator valının kipləşdiricisinin “yağ-hidrogen” sistemində təzyiq fərqinin yol verilməz azalması;
i) turbogenerator valının kipləşmələrinin yağ təchizatı sisteminin dempfer çənində yağ səviyyəsinin yol verilməyən
azalması;
j) turbogeneratorun hidrogen soyutma sisteminin bütün yağ nasoslarının açılması (yağ təchizatı kipləşmələrinin
injektorsuz sxemləri üçün);
k) turbogeneratorun daxili zədələnməyə görə açılması;
l) kondensatorda təzyiqin yol verilməyən yüksəlməsi;
m) əks təzyiqli turbinlərin sonuncu pilləsində yol verilməyən dərəcədə təzyiq düşgüsü yarandıqda;
n) turboaqreqatın vibrasiyasının qəfil artması;
o) turbin və ya turbogenerator daxilində metallik səs və ya qeyri-adi səs-küy əmələ gəldikdə;
p) turbin və ya turbogeneratorun yastıqlarında və kənar kipləmələrindən qığılcım və ya tüstünün çıxması;
q) ilkin buxarın və ya aralıq qızdırılmış buxarın temperaturunun yol verilməyən azalması;
r) ilkin buxarın və ya aralıq qızdırılmış buxarın buxar kəmərlərində və ya turbində hidravlik zərbələrin yaranması;

s) buxar-su traktının yağ kəmərlərinin və boru kəmərlərinin açılmayan hissələrində, buxar paylama qovşaqlarında
qırılma və ya iki tərəfi açıq olan çatın aşkar olunması;
t) turbogenerator statorundan soyuducu su axınının dayanması;
u) qaz soyuducusunda soyuducu su sərfinin yol verilməyən azalması;
v) məsafədən və avtomatik idarəetmə qurğularında və ya bütün NÖC-də gərginliyin itməsi;
y) turbogeneratorun, köməkçi generatorun rotorunun və ya təsirləndirici kollektorun kontakt halqalarında dairəvi odun
yaranması;
x) Texnoloji proseslərin avtomatik idarə olunması sistemi (TP AİS) proqram-texniki kompleksin turboqurğunun bütün
avadanlığının idarə edilməsinin və ya nəzarət olunmasının mümkünsüzlüyünə gətirib çıxaran imtinası.
Bu siyahıya daxil edilməmiş, istehsalçının təlimatında göstərilə bilən turbinin dərhal açılmasının digər halları da
mümkündür.
Turbin açıldıqda vakuumun pozulmasının zərurəti istehsalçının göstərişlərinə əsasən yerli təlimatla təyin olunmalıdır.
Yerli təlimatda aqreqat üzrə nəzarət olunan kəmiyyətlərin yol verilməyən sapınmaları barədə dəqiq göstərişlər, bütün
mühafizə və xəbərdarlıq siqnallamasının işə düşmə qoyuluşları, motor rejimində işləmə müddəti, həmçinin generatorun
şəbəkədən açılma şərtləri verilməlidir.
Turbini işdən açdıqda vakuumun pozulması lüzumu istehsalçının göstərişlərinə uyğun olaraq yerli təlimatla
müəyyənləşdirilir. Yerli təlimatda, aqreqat üzrə nəzarət edilən kəmiyyətlərin qiymətlərinin yolverilməz dəyişmələri barədə
dəqiq göstərişlər olmalıdır.
2.4.3.32. Aşağıdakı hallarda elektrik stansiyasının texniki rəhbəri tərəfindən təyin olunan müddətə turbin
yüksüzləşdirilməli və dayandırılmalıdır (enerjisistemin dispetçerinə bildirməklə):
a) ilkin buxarın və ya aralıq qızıdırılmış buxarın dayandırma klapanları yeyildikdə;
b) tənzimləyici klapanlar yeyildikdə və ya onların ştokları qırıldıqda; seçimlərin dönmə diafraqmaları və ya əks
klapanları yeyildikdə;
c) tənzimləmə sistemində nasazlıqlar olduqda;
d) köməkçi avadanlığın, qurğunun sxemi və kommunikasiyalarının normal işinin pozulması, turbini dayandırmadan
pozulma səbəbləri aradan qaldırıla bilmirsə;
e) dayaqların titrəyişi 7,1 mm·s -1 çox artdıqda;
f) avadanlığın dayanmasına təsir edən texnoloji mühafizələrdə nasazlığın aşkar olunması;
g) yastıqlardan, boru kəmərləri və armaturdan yanğın təhlükəsi yaradan yağ sızmalarının aşkar olunması;
h) buxar-su yolunun boru kəmərlərinin təmir üçün açılmayan hissələrində boşluqların aşkar olunması;
i) ilkin buxarın keyfiyyətinin kimyəvi tərkibə görə normadan kənara çıxması;
j) yastıqların, cərəyan naqillərinin, yağ çənində karterlərində hidrogenin yol verilməyən qatılığının, həmçinin
turbogeneratorun gövdəsindən normanı üstələyən hidrogen sızmasının aşkar olunması.
2.4.3.33. Hər bir turbin üçün işlənmiş buxarın normal təzyiqi altında və vakuumun qırılması ilə dayanma zamanı
rotorun fırlanıb dayanma müddəti müəyyən olunmalıdır. Bu müddət dəyişdikdə kənara çıxma səbəbləri aşkar olunaraq
aradan qaldırılmalıdır. Fırlanıb dayanma müddətinə turboaqreqatın bütün dayanmaları zamanı nəzarət olunmalıdır.
2.4.3.34. Turbin 7 gün və daha artıq müddətə ehtiyata çıxarıldıqda turboqurğunun avadanlığının konservasiyası üçün
tədbirlər görülməlidir.
Konservasiya metodu elektrostansiyanın texniki rəhbəri tərəfindən yerli şərtlərə görə seçilir.
2.4.3.35. Hazırlanmasının texniki şərtlərdə nəzərdə tutulmamış rejimlərdə və sxemlərdə turbinin istismarına istehsal
edən zavodun razılığı ilə icazə verilir.
2.4.3.36. Elektrik stansiyalarında turbin avadanlığının yenidən qurulması və təkmilləşdirilməsi istehsalçı ilə
razılaşdırılmalıdır.
Elektrik stansiyalarında turbin avadanlığının yenidən qurulması və təkmilləşdirilməsi zamanı, idarə etmənin maksimal
avtomatlaşdırılma dərəcəsi və yüksək təmirə yararlılıq göstəriciləri nəzərə alınmalıdır.
2.4.3.37. Elektrik stansiyalarının turbin avadanlıqlarında yenidənqurma və təkmilləşdirmə işləri, istehsalçı ilə
razılaşdırıldıqdan sonra görülməlidir. Elektrik stansiyasının turbin avadanlıqlarında yenidənqurma və təkmillədirmə işləri
aparılarkən idarəetmənin maksimal dərəcədə avtomatlaşdırılması və təmirə yararlılığın yüksək göstəriciləri nəzərdə
tutulmalıdır.
2.4.3.38. Buxar turbinlərinin istilik sınaqları aparılmalıdır:
- faktiki göstəricilərin alınması və normativ xarakteristikaların tərtib edilməsi üçün yenidən quraşdırılan avadanlıqda;
- normativ xarakteristikalara uyğunluğun təsdiqi üçün vaxtaşırı olaraq istismar prosesində (3-4 ildə azı 1 dəfə).
2.4.4. İstilik elektrik stansiyalarının blok qurğuları
2.4.4.1. Blok qurğuların istismarı zamanı bu Qaydanın müddəaları və tələbləri yerinə yetirilməli və enerji sisteminin
normal və qəza rejimlərində (dispetçer qrafikinə uyğun olaraq) onların tezliyi və gücünün tənzimlənməsində iştirakı təmin
edilməlidir.
2.4.4.2. Dispetçer yük qrafikini təmin etmək üçün enerji blokunun yükünün tənzimlənmə diapazonunda dəyişməsi və
zəruri hallarda - enerji blokunun texniki minimuma qədər ehtiyata dayanması və müxtəlif qızdırılma hallarından asılı olaraq
işə salınması təmin edilməlidir.
2.4.4.3. Daha qənaətli avadanlıqları (VTS və xüsusilə də BQQ enerji blokları) enerji sisteminin dispetçeri dəyişən yük
qrafikinin təmin olunmasına yalnız ondan az qənaətli avadanlıqların imkanları tükəndikdə cəlb etməlidir.
2.4.4.4. Dövr edən suyun tam sərfini kondensatordan buraxaraq işləyən istiləşdirmə blokları buraxılan istiliyin təyin
olunmuş miqdarını saxlamaqla dispetçer yük qrafikinin ödənilməsinə cəlb edilə bilər. Daxildə qurulan kondensator dəsti və
ya ATS-in ayrılması ilə işləyən istiləşdirmə blokları, bir qayda olaraq, yük qrafikinin dəyişilən hissəsinin ödənilməsinə cəlb
edilməməlidir. Ayrı-ayrı hallarda istilik yükünü pik və ya ehtiyat mənbələrinə keçirməklə, göstərilən bloklardan yükün
çıxarılmasına icazə verilir. Dəyişən yük qrafikinin ödənilməsinə cəlb edilməyən istiləşdirmə bloklarının miqdarını
enerjisistemin dispetçeri müəyyən etməlidir. Enerjisistemin dispetçeri, qənaətliyi daha az olan avadanlığın bütün imkanları
tükəndikdən sonra, daha qənaətli avadanlığı (kritikdən yuxarı təzyiqli enerji blokları və xüsusən buxar-qaz qurğuları) dəyişən

yük qrafikinin ödənilməsinə cəlb etməlidir.
2.4.4.5. Enerji bloklarının istismarı zamanı onların texniki minimal yüklə işləmə imkanı təmin olunmalıdır, buna nail
olmaq üçün isə işləyən avadanlıqların tərkibini dəyişdirməyə və ayrı-ayrı avtomatik tənzimləyiciləri açmağa yol verilir.
Tənzimləmə diapazonunun ən aşağı həddi və yükün texniki minimumu yerli təlimatlarda göstərilməli və dispetçer
xidmətinin nəzərinə çatdırılmalıdır.
2.4.4.6. Tənzimləmə diapazonun ən aşağı həddinə və ya texniki minimumuna müvafiq blok yükündə, ilkin buxarın və
aralıq qızmadan sonrakı temperaturun enməsi- avadanlığı istehsalçının təyin etdiyindən çox olmamalıdır.
2.4.4.7. Enerji blokunun tənzimləmə diapazonundakı yük dəyişməsinin maksimal sürəti avadanlıqların istehsalçının
təlimatlarına uyğun olaraq müəyyən edilməli və müvafiq sınaqlarla təsdiqləməlidir.
2.4.4.8. Təzə buxarın daimi təzyiqi ilə işləmək üçün layihələndirilmiş blokların, xüsusi sınaqlardan və istehsalçılarla
razılaşdırılandan sonra turbinin yüksək təzyiq silindlərinin (bundan sonra – YTS) tənzimləyici klapanlarının bir hissəsinin
tam açıq vəziyyətində sürüşkən təzyiq rejimində istismarına icazə verilir (bu rejim dispetçer idarəetmə orqanın qərarı ilə
nominal təzyiqdə istismar edilməli olan bloklara aid deyil). Bu halda yerli təlimatlara müvafiq əlavələr daxil edilməlidir.
2.4.4.9. Blok duzsuzlaşdırma qurğuları (BDQ) ilə təchiz olunmuş istiləşdirmə bloklarında şəbəkə qızdırıcılarının
qızdırıcı buxarının kondensatı, yalnız həmin qızdırıcıların boru sistemlərinin kipliyi pozulan hallarda BDQ-dən
buraxılmalıdır.
2.4.4.10. Enerji bloklarının gecə vaxtı ehtiyata saxlanılması avadanlıqları soyutmadan həyata keçirilməlidir. Bütün enerji
bloklarında buxarın aralıq qızdırılma sistemi, daxildə quraşdırılmış siyirtmə (DQS) və separator ilə təchiz olunmuş düzaxınlı
qazanı olan enerji bloklarında isə, həmçinin DQS-dən sonrakı buxar qızdırıcı traktı da buxarsızlaşdırılmalıdır. Barabanlı
qazanlarda və həmçinin tam keçidli separatorlu düzaxınlı qazanlarda buxarqızdırıcı qızma səthlərində kondensatın qızmış
buxaryığıcı kollektorlara atılmasının qarşısını alan texnoloji üsullar həyata keçirilməlidir.
2.4.4.11. Barabanlı qazanlarda, həmçinin tamkeçidli separatorlu (TKS) düzaxınlı qazanlarda buxarqızdırıcı səthlərində
kondensatın atılmasının qarşısını alan texnoloji üsullar həyata keçirilməlidir.
2.4.4.12. Enerji blokların və elektrik stansiyalarının avadanlığı, işəsalma və elektrik sxemləri, armaturları, istilik
izolyasiyası, alışdırma və su təsərrüfatı istənilən müddətli boş dayanmadan sonra elektrik stansiyasının ən azı iki blokunun
eyni vaxtda işəsalınması imkanını təmin edə biləcək vəziyyətdə olmalıdır.
2.4.4.13. Aşağıdakı hallarda enerji blokunun işəsalınması qadağandır:
a) bu qaydalara müvafiq olaraq əsas avadanlıqların işəsalınmasını qadağan edən şərtlər mövcud olduqda;
b) enerji blokunun avadanlığının dayandırılmasına təsir edən istənilən texnoloji mühafizə nasaz vəziyyətdə olduqda;
c) əməliyyattənzimləyici orqanların, habelə qəza vəziyyətinin ləğvi zamanı tətbiq olunan armaturların məsafədən
idarəetmə qurğuları nasaz vəziyyətdə olduqda;
ç) blok duzsuzlaşdırma qurğusu ilə qoşulmağa hazır olmadıqda;
d) dayaqlar və boru kəmərlərinin yaylı asmaları zədələndikdə.
2.4.4.14. Enerjisistemdə tezliyin və gücün tənzimlənmə sistemlərinin tərkibinə daxil olmayan turbinin klapanının
tənzimləməsinə (“özünə qədər” tənzimləyicilərlə) təsir göstərən turbinin qarşısında quraşdırılmış buxar təzyiqinin
tənzimləyicisi qoşulu olan halda enerji bloklarının işləməsi yolverilməzdir.
İstisna hallarda, avadanlıqların nasazlığı və ya qeyri-sabit olması hallarında, elektrik enerjisi sisteminin texniki
rəhbərinin razılığı ilə və müvafiq səviyyəli dispetçer nəzarəti orqanlarına xəbərdarlıq olunmaqla, “özünə qədər”
tənzimləyicilərlə müvəqqəti işə icazə verilir.
Tezliyin dəyişməsi səbəbindən turbinlərdə yükün sıçrayışı (atılması) hallarında eneri bloklarının tezliyinin və gücünün
avtomatik tənzimləmə sistemləri olmadıqda (imtina etdikdə), heyət dərhal ilkin buxarın ilkin təzyiqinin bərpa olunması
məqsədilə qazanların yükünün tənzimləmə diapazonu çərçivəsində dəyişdirilməsinə başlamalıdır.
Əgər yükün dəyişməsi enerji sisteminin dayanıqlılığının pozulmasına təhlükə yaradan elektrik veriliş xətlərinin ifrat
yüklənməsinə gətirib çıxararsa, yerli təlimatlarda heyətin işə başlamasına əsas verən müvafiq səviyyəli dispetçer idarəsi ilə
razılaşdırılmış tezlik dəyişikliyi göstərilməlidir.
2.4.4.15. Mühafizələrin işləməsində imtinalar yarandıqda və ya onlar olmadıqda aşağıdakı hallarda enerji bloku heyət
tərəfindən dərhal işdən dayandırılmalıdır:
a) monoblokun qazanı və ya qoşa-blokun hər iki qazanı dayandıqda;
b) zədələnmə nəticəsində turbin işdən açıldıqda və ya iş rejiminin bu Qaydanın 2.4.3.30-cu yarımbəndində göstərilən
təhlükəli pozuntuları zamanı (təzə buxarın və ya aralıq qızdırıcıdan sonrakı buxarın temperaturunun yolverilməz dərəcədə
aşağı düşməsi halları);
c) daxili zədələnmə nəticəsində blokun generatoru və ya transformatoru işdən açıldıqda;
ç) bəsləyici nasoslar işdən açıldıqda və ehtiyyat nasosu işə qoşulmadıqda, düzaxınlı qazanın istənilən bəsləyici su
axınının 30 saniyyədən arıq dayanması;
j) deaeratotda səviyyənin yol verilməz həddə qalxması;
d) bəsləyici boru kəmərlərində, buxar kəmərlərində, deaeratorun gövdəsində ikitərəfli çatlar və ya qırılma nəticəsində
işçi mühit sexə daxil olduqda, əgər zədə sahəsinin lokallaşdırılması və ya bağlanması mümkün deyilsə;
e) məsafədən və avtomatik idarəetmə quruluşlarında və ya enerji blokunun bütün NÖC-də gərginlik itdikdə;
ə) heyətə, avadanlığa və ya enerji bloku avadanlığının mühafizə sxeminə aid olan bağlayıcı armaturların məsafədən
idarəetmə dövrələri üçün təhlükə törədən yanğın baş verdikdə.
2.4.4.16. Enerji blokunun işə salınması və işdən saxlanılmasına blokun böyük maşinisti, əsaslı və orta təmirdən sonra isə
qazan sexinin rəisi və ya onun müavini rəhbərlik etməlidir.
2.4.4.17. Fəaliyyətdə olan enerji bloklarının layihə üzrə işəsalınma sxemlərinin dəyişdirilməsinə aşağıdakı hallarda yol
verilir:
a) avadanlığın istehsalçılar ilə razılaşdırılmış yeni işəsalınma sxemlərinin və rejimlərinin məqsədyönlü sınaqları üçün;
b) işəsalınma sxemlərini təkmilləşdirərkən onları tipik işəsalınma sxeminə uyğunlaşdırmaq və ya istismar keyfiyyətinin
yüksəldilməsi məqsədilə.
Enerji bloklarının işəsalınma sxemlərinin təkmilləşdirilməsi və dəyişdirilməsinin həcmi və qaydası enerjisistem ilə
razılaşdırılmalıdır.

2.4.5. Qaz-turbin qurğuları (avtonom və buxar-qaz qurğuları
tərkibində işləyən)
2.4.5.1. Qaz-turbin qurğularının (QTQ) istismarı zamanı aşağıdakılar təmin edilməlidir:
a) dispetçer yük qrafikinə riayət olunmaqla əsas və köməkçi avadanlığın etibarlılığı və səmərəliliyi;
b) əsas və köməkçi avadanlıqların normativ səmərəlilik göstəriciləri;
c) kompressorların, qaz turbinlərinin və istilik mübadiləsi aparatlarının axın hissələrinin təmizliyi;
d) hava, qaz, həmçinin yanacaq, yağ və su sızmalarının olmaması.
e) QTQ-nin texniki şərtlərinə uyğun nominal parametrlərlə işləmək imkanı.
2.4.5.2. QTQ-nin tənzimlənmə sistemi aşağıdakı tələbləri ödəməlidir:
a) verilmiş elektrik yükünü dayanıqlı saxlamalı;
b) rotorun nominal fırlanma tezliyində QTQ-ni yüksüz iş rejimində saxlamalı;
c) işəsalınma və dayandırma rejimlərində QTQ-nin etibarlı işini həmçinin, qəza hallarında aqreqatın dayandırılmasını
təmin etməli;
ç) yük dəyişildikdə QTQ-nin iş rejiminin rəvan dəyişilməsini təmin etməli;
d) maksimal yük ani vaxtda sıfıra qədər atıldıqda rotorun təhlükəsizlik avtomatının işəqoşulmasına səbəb olmayan
fırlanma tezliyini saxlamalı (müstəqil güc turbini olan QTQ üçün yükün qiyməti texniki şərtlərdə göstərilir);
e) turbinin (turbinlərin) qarşısında qazın temperaturunu tələb olunan səviyyədə saxlamalı və onun qəza mühafizəsinin
işə qoşulma həddinə qədər qalxmasına yol verməməli;
i) qazın temperaturunun məhdudlaşdırma sisteminin qeyri-həssaslılığı 10 0C-dən çox olmamalı;
m) kompressorların pompajsız işini təmin etməli;
n) generator valının fırlanma tezliyinin tənzimlənməsinin statik qeyri-müntəzəmlik dərəcəsi nominalın 4-5%-i
həddində olmalı (konkret ölçülü QTQ-nin istismar şəraitinin yaxşılaşdırılması üçün qeyri-müntəzəmlik dərəcəsinin mümkün
olan yüksəlməsi texniki şərtlərdə göstərilməlidir; statik qeyri-müntəzəmliyin minimal yerli dərəcəsi 2%-dən aşağı
olmamalıdır);
k) hər hansı yükdə qeyri-həssaslılıq dərəcəsi nominal fırlanma tezliyinin 0,2%-dən artıq olmamalı.
Fırlanma tezliyinin normaldan fərqləndiyi hallarda QTQ-nin işləməsinin mümkünlüyü və müddəti QTQ-yə olan texniki
şərtlərlə nizamlanmalıdır.
2.4.5.3. Tənzimləmə və mühafizə sistemlərində istifadə olunan temperatur impulsu, tüstü qazı yolunun səciyyəvi en
kəsiyində quraşdırılan və temperaturun həqiqi qiymətini təyin edən kiçik ətalətli vericilərlə (termoelektrik pirometrlərlə və ya
lazımi hallarda dinamik təshihli digər ölçü vasitələri ilə) verilməlidir.
2.4.5.4. Hər bir yanma pilləsindən sonra qazların temperaturunun yolverilməz yüksəlməsinə qarşı mühafizə
qurğularının işə qoşulması QTQ-nin texniki şərtlərində göstərilən temperatura sazlanmalıdır.
2.4.5.5. Təhlükəsizlik avtomatlarının işləməsi rotorun fırlanma tezliyinin nominaldan 10-12% yuxarı qalxmasına və ya
QTQ-nin texniki şərtlərində göstərilmiş qiymətə qədər tənzimlənməlidir.
2.4.5.6. QTQ-ləri istismar edərkən kompressora sovrulan havanın tozla çirklənməsinin azaldılmasını təmin edən və
havayığıcı qurğulara özlərinin və ya kənar tullantıların düşmə imkanlarını istisna edən tədbirlər həyata keçirilməlidir (boş
sahələrdə otların əkilməsi, qazonların salınması, suvarma vasitələrinin quraşdırılması və s.).
2.4.5.7. Havatəmizləmə sistemi, ortaillik tozla qalıq çirklənmə 0,3 mq/m 3 olduqda, QTQ kompressorlarını hava ilə təmin
etməlidir, bu havada ölçüsü 20 mkm-dən böyük olan toz qatılığı 0,03 mq/m3-dən yuxarı olmamalıdır. Tozun ildə 100 saatdan
çox olmayan, qısamüddətli hissəciklərinin ölçüsü 30 mkm-dan böyük olmayan 5 mq/m3-dək qatılığına yol verilir (yüksək
tozluluq dövründə). İstismar zamanı hava süzgəclərinin vəziyyəti mütəmadi olaraq yoxlanılmalıdır. Onlardan yağların və
digər materialların YAT-nin sorucu yoluna çıxarılmasına yol verilmir. Hava süzgəcləri ildə ən azı 2 dəfə müayinə olunmalı və
tozdan və şlamdan təmizlənməlidir (əgər YAT baza rejimində işləyirsə, o zaman onun yaxın plan dayandırılması zamanı).
Yuxarıda göstərilmiş normativlər avadanlığın istehsalçının daha ciddi tələbləri zamanı yenidən baxılmalıdır.
2.4.5.8. Havanın süzülmə sistemi süzgəclərdə yolverilən təzyiq dəyişmələri baş verdikdə və ya süzgəclərin kameralarında
artıq təzyiq yarandığı zaman avtomatik açılan ikitərəfli təsir gücünə malik baypas klapanlarla təchiz olunmalıdır.
2.4.5.9. Kompressorların hava süzgəcləri və axar hissəsinin buzlaşması yolverilməzdir. Zərurət yaranarsa QTQ-nin
havasovurucu kanalları buzlaşmanın qarşısını alan qurğularla təchiz olunmalıdır.
2.4.5.10. QTQ-dən sonra qaz traktları (yolları) çıxan işlənmiş qazların tərkibində olan metanın, karbon monooksidin,
azot oksidlərinin, oksigenin və karbon dioksidin ölçülməsi üçün qaz analizatorları ilə təchiz edilməlidir.
2.4.5.11. QTQ-nin dayandırıcı və tənzimləyici yanacaq klapanları kip olmalıdır. Klapanlar hər dəfə işəsalınmadan əvvəl
tam gediş boyu və həmçinin təlimatda nəzərdə tutulan hallarda fasiləsiz iş rejimində hər gün gediş boyunun bir hissəsi qədər
hərəkətdə olmalıdır.
QTQ-nin yanacaq klapanlarının kipliyə görə yoxlanışı, əsaslı və orta təmirdən sonra (reqlament üzrə) vizual baxış
keçirilməklə və həmçinin QTQ-nin hər işə salınmasından qabaq tənzimləyici klapandan əvvəl yanacağın təzyiqinin
olmamasına manometrlə nəzarət edilməklə yerinə yetirilməlidir.
2.4.5.12. Yağ kəmərlərində yağ soyuducularından əvvəl və sonra, ehtiyat və qəza yağ nasoslarının sovurma, təzyiq
xətlərində və QTQ-nin yağ çənindən yağın qəza boşaldılması xəttində, generator valının kipləmə sxemində çıxarma
süzgəclərdən əvvəl və sonra quraşdırılmış siyirtmə klapanlarının nazim çarxları işçi vəziyyətdə plomblanmalıdır.
2.4.5.13. QTQ generatorları elektrik mühərriki rejiminə keçdikdə, dərhal işdən açılmalıdır, bunun üçün generatorda əksgüc mühafizəsi qoyulmalıdır. Bu tələb, müstəqil güc turbinləri olan QTQ-yə şamil edilmir.
2.4.5.14. QTQ-nin hər hansı istilik vəziyyətindən işəsalınması və sinxronlaşdırılması avtomatik icra edilməlidir. Əgər
müstəqil işəsalınma tələb olunmursa, yeni quraşdırılan birvallı QTQ-nin tezliyə görə işəsalınması tiristorlu işəsalma qurğusu
ilə aparılmalıdr. QTQ-nin plan üzrə dayandırılması verilmiş proqram üzrə avtomatik aparılmalıdır.
2.4.5.15. QTQ-nin işə salınmasına növbə rəisi, əsaslı və orta təmirdən, reqlament işləri aparıldıqdan sonra isə enerji
obyektinin rəhbərliyi tərəfindən təyin edilən şəxs rəhbərlik etməlidir.
2.4.5.16. Quraşdırma işlərindən və ya 3 sutkadan artıq təmirə dayandıqdan sonra QTQ-nin işə salınmasından əvvəl əsas
və köməkçi avadanlığın, NÖC-lərin, məsafədən və avtomatik idarəetmə vasitələrinin, texnoloji mühafizə, bloklama

qurğularının, məlumat və əməliyyatidarəetmə vasitələrinin sazlığı və işəqoşulmaya yararlı vəziyyətdə olması yoxlanmalıdır.
Bu halda aşkar edilən nasazlıqlar aradan qaldırılmalıdır.
QTQ-lərin digər hallarda işə salınması zamanı mühafizə və bloklama vasitələri yerli təlimatlara uyğun olaraq
yoxlanılmalıdır.
2.4.5.17. Müddəti 3 sutkadan artıq ehtiyatda dayandıqdan sonra QTQ-nin işə salınmasından əvvəl aşağıdakılar
yoxlanmalıdır:
- avadanlığın və NÖC-nın sazlığı və işə qoşulmaya yararlı vəziyyətdə olması, həmçinin məsafədən və avtomatik
idarəetmə vasitələrinin, texnoloji mühafizə, bloklama qurğularının, köməkçi avadanlığın, yağ sisteminin, ehtiyat və qəza yağ
nasoslarının, məlumat və əməliyyat rabitə vasitələrinin iş qabiliyyəti;
- texnoloji mühafizə komandalarının bütün icra qurğularına verilməsi;
- dayanma zamanı təmir işləri aparılmış vasitə və avadanlıqların sazlığı və işəqoşulmaya yararlı vəziyyətdə olması.
Bu halda aşkar edilən nasazlıqlar işəsalınmaya qədər aradan qaldırılmalıdır.
2.4.5.18. Texnoloji mühafizə vasitələrinin vaxtaşırı yoxlanılması enerji obyektinin texniki rəhbəri tərəfindən təsdiqlənmiş
qrafikə uyğun olaraq həyata keçirilməlidir.
Mühafizə vasitələrinin icraedici əməliyyatlarının yoxlanılması mühafizə olunan avadanlığın istilik vəziyyəti ilə əlaqədar
yolverilməzdirsə, mühafizə vasitələrinin yoxlanması icraedici qurğulara təsir etmədən həyata keçirilir.
2.4.5.19. Aşağıdakı hallarda QTQ-nin işə salınması qadağandır:
a) hər hansı bir mühafizənin nasazlığı və ya açılması zamanı;
b) tənzimləmə sistemində qazın buraxıla bilən temperaturunun artmasına və ya turbinin "qaçışı"na səbəb ola bilən
qüsurlar olduqda;
c) yağ nasoslarından birinin və ya onları avtomatik işə qoşma sisteminin nasazlığı zamanı;
ç) yanacağın və yağın keyfiyyəti normadan kənara çıxdıqda, həmçinin yanacağın (yağın) temperaturu və ya təzyiqi
müəyyən edilmiş hədlərdən aşağı və ya yuxarı olduqda;
d) QTQ-nin istilik və ya mexaniki vəziyyətinin nəzarət göstəriciləri buraxıla bilən qiymətlərdən kənara çıxdıqda.
Qəza dayanmasından və ya əvvəlki baş tutmayan işəsalınmadan sonra, əgər bu imtinaların səbəbləri aradan
qaldırılmamışdırsa, QTQ-nin işə salınması qadağandır.
2.4.5.20. Yanma kameralarında yanacağı alışdırmazdan əvvəl rotoru işəsalma qurğusu ilə fırlatmaqla QTQ-nin yolları,
maye yanacaqla işlədikdə 2 dəqiqədən və qaz halında olan yanacaqla işlədikdə 5 dəqiqədən az olmayaraq ventilyasiya
olunmalıdır. QTQ-nin işəsalınması cəhdi baş tutmadığı halda onun yolları: maye yanacaqla işlədikdə 4 dəqiqədən və qaz
halında olan yanacaqla işlədikdə 10 dəqiqədən az olmayaraq əvvəlcədən ventilyasiya olunmadan yanacağın alışdırılması
qadağandır. Yolun (traktın) quruluşundan, yanacağın növündən və QTQ-nin tipindən asılı olaraq ventilyasiya müddəti
istismar üzrə təlimatda göstərilməlidir.
Yanacağın yanma kamerasına düşməsini əngəlləyən yanacaq sxemlərindən istifadə olunarkən (yanacaq borularının
yanacaq klapanlarından sonra təsirsiz qaz və ya hava axını ilə havalandırılıb təmizlənməsi) havalandırma aparmamaq da
olar.
2.4.5.21. QTQ-nin işə salınması aşağıdakı hallarda dərhal dayandırılmalıdır:
a) işəsalma əməliyyatlarının təyin olunmuş ardıcıllığının pozulması;
b) qazların temperaturunun işəsalma qrafiki üzrə yolverilən göstəricidən yuxarı olması;
c) işəsalınma qurğusunun yükünün yolveriləndən artıq olması;
d) işəsalınma qurğusu açıldıqdan sonra fırlanan valın hərəkət tezliyinin təlimatlarda nəzərdə tutulmamış azalması;
e) QTQ kompressorlarında qeyri dayanıqlı hadisə;
f) dayandırıcı klapanın qarşısındakı yanacaq təzyiqinin yolverilməz dərəcədə artması və ya azalması;
g) QTQ-də əlavə təsirlər (toqquşmalar), kənar küylər və yüksək titrəyiş halları;
h) QTQ-nin yanma kamerasında və ya hərəkət yolu boyunca partlayış (partıltı səsi);
i) Yanacağın və ya yağın QTQ-nin yanma kameralarından kənarda alışması.
2.4.5.22. Qaz-turbin qurğusunun işi aşağıdakı hallarda mühafizə qurğularının təsiri ilə və ya heyət tərəfindən dərhal
dayandırılmalıdır:
a) QTQ-nin xarakterik kəsişmələrində işçi cisimin temperaturunun yolverilməz dərəcədə artması;
b) rotorun fırlanma sürətinin yolverilən sərhəd həddindən artıq qalxması;
c) yüksək təzyiqli yağ və ya yanacaq xətlərində çat və ya qırılmaların aşkar edilməsi;
d) oxun yolverilməz sürüşməsi, kompressorların və turbinlərin rotorlarının yolverilməz nisbi yerdəyişmələri;
e) yağlama sistemindəki yağın təzyiqinin və ya çəndəki səviyyəsinin yolverilməz azalması, o cümlədən hər hansı bir
yastığın (podşipnikin) süzülmə yerindəki yağın və ya yastığın özünün temperaturunun yolverilməz həddə qalxması;
f) qaz-turbin mühərriklərin içində metal səslərinin (qıcırtı, taqqıltı küyləri) aşkar edilməsi;
g) yastıq dayaqlarının titrəyişinin bu Qaydanın 2.4.3.27-ci yarımbəndində nəzərdə tutulan göstəricidən artıq olması.
Yastıq dayaqlarındakı deyil, gövdənin konstruktiv elementlərindəki titrəyişin yoxlanmasında istehsalçının təsbit etdiyi
standartlar nəzərə alınır;
h) turbomaşınların və ya generatorların yastıqlarından və ya uc kipgəclərindən qığılcım və ya tüstünün çıxması;
i) yağın və ya yanacağın alışması və yanğının əl altında olan vasitələrlə dərhal söndürülməsinin mümkün olmaması;
j) yanma kameralarında və ya qaz yollarında partlayış (partıltı) səsi;
k) yanma kameralarında məşəlin sönnməsi, maye və ya qaz halında olan yanacağın təzyiqinin yolverilməz dərəcədə
azalması;
l) avtomatik tənzimləmə sistemlərinin icraedici orqanlarında və texnoloji mühafizə sistemləri ilə idarəetmə
qurğularında istifadə olunan enerji avadanlığının etibarlılıq meyarlarının dəyişməsinə nəzarət etmək imkanını itirmiş ölçünəzarət cihazlarında gərginliyin itməsi;
m) daxili zədələnmə nəticəsində turbogeneratorun açılması;
n) kompressorlarda dayanıqsız işləmənin yaranması və ya dayanıqsız işləmə həddinə yaxınlaşması;
o) kompressorlara verilən hava təzyiqininin yolverilməz dəyişməsi;
p) QTQ-nin hər hansı bir şöbəsində qazlarla çirklənmənin artması;
q) TP AİS-in (Texnoloji proseslərin Avtomatlaşdırılmış İdarəetmə Sisteminin) turbin qurğusunun bütün avadanlıqlarını

idarəetməsinin və ya nəzarətin mümkünsüzlüyünə səbəb ola biləcək proqram-texniki kompleksinin qabiliyyətini itirməsi.
QTQ həmçinin zavod təlimatlarında əsas və köməkci avadanlıqlara dair qeyd olunmuş digər hallarda mühafizənin təsiri
ilə və ya heyət tərəfindən dərhal söndürülməlidir.
QTQ-nin mühafizənin təsiri ilə və ya heyət tərəfindən açılması ilə eyni vaxtda turbogenerator da açılmalıdır.
2.4.5.23. Qaz-turbin qurğusu elektrik stansiyasının texniki rəhbərinin qərarı ilə aşağıdakı hallarda boşaldılmalı və
dayandırılmalıdır:
a) normal istismar rejiminin və ya köməkci avadanlığın normal işinin pozulması, pozulmanın səbəbinin avadanlıq
dayandırılmadan aradan qaldırılması mümkün olmadıqda xəbərdarlıq siqnallarının yaranması;
b) dayandırıcı, tənzimləyici və sovurma əleyhinə olan klapanlarda yeyilmə;
c) QTQ-nin yüklə işlədiyi vaxt buzlaşmanın qarşısının alınması mümkün olmadıqda havasovurucu qurğunun
buzlaşması;
d) turbin gövdələrinin, yanma kameralarının, ötürücü boru kəmərlərinin üst səthlərinin temperaturunun yolverilməz
həddə qalxması, bu temperaturu QTQ rejiminin dəyişdirilməsi ilə aşağı salmaq mümkün olmadıqda;
e) qazların ölçülən temperaturlarının qeyri-bərabərliyinin yolverilməz həddə artması;
f) yüksək təzyiq kompressorlarının qarşısındakı hava temperaturunun yolverilməz həddə artması, həmçinin normal su
təchizatının pozulduğu hallarda (sıxılma zamanı havanın aralıq soyudulması ilə işləyən QTQ-lər üçün);
g) ayrıca mühafizələrin, məsafədən və avtomatik idarəetmə qurğularının və ya əməliyyat NÖC-lərin nasazlığı halları.
2.4.5.24. Şəbəkə suyunun çöküntülərin regeneratorlarında və ya qızdırıcılarında yanması hallarında QTQ
parametrlərinin təhlükəli dəyişməsi baş vermirsə, istilik-mübadilə səthlərinin soyuması üçün qurğunun işi dayandırılmalıdır.
İşi dayandırılmış QTQ-də çöküntülərin yanması hallarında yanğın əleyhinə qurğular işə salınmalıdır.
2.4.5.25. QTQ-nin işdən normal (planlaşdırılmış) çıxarılması avtomatik dayandırma və açma sisteminin həyata keçirdiyi
proqram üzrə aparılmalıdır.
2.4.5.26. Partlayış və yanğın təhlükəsizliyinin təmin olunması üçün proqram aşağıdakıları əhatə etməlidir:
a) aqreqatın yükünün təyin olunmuş azaldılma sürəti ilə boşaldılması;
b) boru-kəmərlərində yanacağın tənzimləmə düyünlərinə gətirilməsini təmin edən tənzimləyici yanacaq klapanlarının,
dayandırıcı klapanların və elektrik sürgülərin bağlanması;
c) qaz halında olan yanacaqdan istifadə olunarkən, qaz boru-kəmərinin havalandırma borusundakı ventillərin və ya
maye yanacaqdan istifadə olunarkən axıtma klapanlarının açılması;
d) qurğunun qaz-hava yollarının ən azı ikiqat hava mübadiləsi ilə effektiv havalandırılması;
e) istehsalçının təlimatına uyğun olaraq yanacaq kollektorlarının və forsunkaların hava, buxar və ya təsirsiz qazlar
vasitəsilə havalandırılıb təmizlənməsi.
2.4.5.27. QTQ-nin qəza dayandırılması yanacağın verilmə xəttindəki dayandırıcı klapanların və yerli istismar təlimatında
təsbit olunmuş növbəti dayandırılma əməliyyatlarının köməyi ilə həyata keçirilməlidir.
2.4.5.28. Elektrik stansiyalarında QTQ-lərin texniki xidmət reqlamenti təyin olunmalıdır. Reqlament işlərinin
texnologiyası və icrasının dövriliyi istehsalçının tövsiyələrinə uyğun təyin olunur.
2.4.5.29. İstismar prosesində müşahidələr və cihazlara nəzarət əsasında aşağıdakı təhlilləri əhatə edən parametrik və
titrəyiş diaqnostikası aparılmalıdır:
a) QTQ-lərin hesabat və normativ gücünün müqayisəsi;
b) kompressorların çirklənmə və ehtiyat dayanıqlığının səviyyəsi;
c) turbinlərin girişindəki və çıxışındakı ölçülən temperaturların qeyri-bərabərliyi;
d) turbinlərin girişindəki və ya çıxışındakı ölçülən qaz temperaturlarının qeyri-bərabərliyi;
e) yanacağın və havanın (qazların) təzyiqləri, həmçinin xarakterik nöqtələrdə yağın təzyiqi və temperaturu;
f) turbinlərin, kompressorların, turbogeneratorların və təsirləndiricilərin titrəyişi;
g) hesabat və normativ səmərəliliyin uyğunluğu;
h) ekvivalent iş saatlarının hesabatı;
i) əməliyyat TİG-lərin avtomatik hesablanması.
Diaqnostikanın dövriliyi və həcmi QTQ istismarı üzrə yerli təlimatda təyin olunmalıdır.
2.4.5.30. QTQ-nin tənzimlənməsinin və fırlanma tezliyinin artmasından mühafizə sisteminin bütün yoxlanışı və sınağı
istehsalçıların təlimatlarına müvafiq aparılmalıdır.
2.4.5.31. Turbinlərdə qazın temperaturunun qalxmasına qarşı mühafizənin iş fəaliyyəti 4 ayda 1 dəfədən az olmayaraq
yoxlanılmalıdır.
2.4.5.32. Generatoru şəbəkədən açacaq yükü ani atmaqla QTQ-nin tənzimləmə sisteminin işinin yoxlanılması aşağıdakı
hallarda aparılmalıdır:
a) quraşdırılandan sonra QTQ-ni istismara qəbul edərkən;
b) QTQ-nin dinamik xarakteristikalarını və ya tənzimləmə sisteminin statik və dinamik xarakteristikalarını dəyişən
yenidənqurma işlərindən sonra;
c) istismar prosesində və ya təmir zamanı (aşkar olunan nöqsanların ləğvindən sonra) tənzimləmənin statik və dinamik
xarakteristikalarında mühüm dəyişikliklər aşkar olunduqda.
2.4.5.33. Fasilələrlə işləyən QTQ-lər işəsalınmaya daim hazır vəziyyətdə olmalıdır. Əgər onların işə qoşulması tələb
olunmursa, belə QTQ avadanlıqlarının və sistemlərinin sazlığı növbədə 1 dəfə yoxlanılmalı, aqreqatı yükləməklə nəzarət
avtomatik işə qoşulmalar isə ayda 1 dəfədən az olmayaraq aparılmalıdır.
2.4.5.34. QTQ-nin istismarında turbinlərin, kompressorların, generatorun və təsirləndiricinin yastıq dayaqlarının titrəyiş
sürətinin orta kvadratik qiyməti 4,5 mm·san-1-dən artıq olmamalıdır.
Titrəyiş qiyməti normativdən artıq olduğu hallarda, onun aşağı salınması üçün 30 sutkadan artıq olmayan müddətə
tədbirlər görülməlidir.
Titrəyişi 7,1 mm·san -1-dən artıq olan QTQ-nin 7 sutkadan artıq işlədilməsi qadağandır. Titrəyiş 11,2 mm·san -1 olduqda
isə QTQ, mühafizə sistemi ilə və ya əl ilə işdən açılmalıdır.
Qərarlaşmış rejimdə bir rotorun iki dayağında və ya yanaşı dayaqlarda titrəyiş, ya da bir dayağın titrəyişinin iki tərkib
hissəsi hər hansı ilk səviyyədən eyni vaxtda qəflətən 1 mm·san-1 və bundan artıq dəyişdikdə QTQ dərhal saxlanılmalıdır.

Yastıqların dayaqlarından birində 1-3 sutka ərzində, titrəyişin hər hansı bir tərkib hissəsinin rəvan artması 2 mm·san -1
olduqda QTQ-dən yük çıxarılmalı və o işdən saxlanılmalıdır
2.4.5.35. QTQ-nin hər valı üçün rotorun normal qaçış müddəti və valçevirən qurğunun mühərrikinin elektrik cərəyanı
şiddətinin nominal qiyməti müəyyənləşdirilməlidir. QTQ-nin hər dayanmasında rotorun qaçış müddəti və cərəyan şiddəti
ölçülməli və "gündəlik cədvəl" də qeyd olunmalıdır. Qaçış müddəti və ya elektrik cərəyanının şiddəti normadan kənara
çıxdıqda və həmçinin kənar səs-küy əmələ gəldikdə, bunların səbəbi araşdırılmalı və ləğvi üçün tədbir görülməlidir.
2.4.5.36. QTQ-ni uzunmüddətli ehtiyata çıxardıqda (7 gündən artıq) onun konservasiyası üçün tədbirlər görülməlidir.
Konservasiya üçün tələb olunan dayanma müddəti, konrservasiya edilməli qovşaqların siyahısı və onun aparılmasının
texnologiyası QTQ-nin texniki şərtlərində göstərilməlidir.
2.4.5.37. Mühafizə tədbirlərinin zəruri olduğu dayandırılmanın müddəti mühafizə olunmalı düyünlərin siyahısı və
mühafizə tədbirlərinin keçirilmə texnologiyası istehsalçının texniki şərtlərində və yerli QTQ istismarı təlimatında
göstərilməlidir.
2.4.5.38. Cari, orta və əsaslı təmirlərin dövriliyi QTQ-lərin rejimlərindən və işinin müddətindən, avadanlığın faktiki
vəziyyətindən, işəsalmaların sayından və istifadə olunan yanacaqdan asılı olaraq texniki şərtlərə uyğun təsbit olunmalıdır.
2.4.5.39. İstiliyn buraxılması ilə QTQ və BQQ-nin istilik sınaqları aparılmalıdır:
- faktiki göstəricilərin alınması nə normativ xarakteristikaların tərtib edilməsi üçün yenidən quraşdırılan avadanlıqda;
- normativ xarakteristikalara uyğunluğun təsdiq edilməsi üçün vaxtaşırı istismar prosesində (3-4 ildə 1 dəfədən az
olmayaraq).
2.4.6. Texnoloji proseslərin idarəetmə sistemləri
2.4.6.1. Texnoloji proseslərin idarəetmə sistemləri, o cümlədən TP AİS, istismar zamanı aşağıdakıları təmin etməlidir:
a) enerji avadanlığının vəziyyətinin yoxlanılması;
b) texnoloji parametrlərin avtomatik tənzimlənməsi;
c) texnoloji avadanlığın avtomatik mühafizəsi;
d) avadanlıqların təyin edilmiş alqoritmlər üzrə avtomatik idarəedilməsi (məntiqi idarəetmə);
e) texnoloji və qəza siqnallanması;
f) tənzimləyici və bağlayıcı armaturu məsafədən idarəetmə.
İdarəetmə sisteminin texniki reallaşması həm fərdi texniki vasitələrin (NÖC, avtomatik tənzimləyicilər,
komplektləşdirilmiş texnoloji mühafizə qurğuları və s.), həm də TP AİS-in köməyilə həyata keçirilir.
Texnoloji avadanlıq işləyərkən məlumatın təqdimatı, avtomatik tənzimləmə, texnoloji mühafizə və siqnallama, məntiqi
və məsafədən idarəetmə, texniki diaqnostika və s. bu kimi proseslərə nəzarət və proqram-texniki komplekslərinin ÖV-lər
daim layihədə göstərilmiş həcmdə işlək vəziyyətdə olmalı və müəyyən olunmuş funksiyaların icrası ilə işin keyfiyyətini təmin
etməlidir.
Nəzarət sistemi qurğularının təmir, sınaq və digər işlərin keçirilməsi məqsədilə dayandırılması bu Qaydanın 2.6.4.4-cü
yarımbəndinə uyğun olaraq aparılmalıdır.
2.4.6.2. İdarəetmə sistemlərinə xidmət göstərən heyət onların saz vəziyyətdə saxlanılmasını və işə hazır olmasını
aşağıdakı üsullarla təmin edir:
a) texniki xidmətin və təmirin vaxtında aparılması;
b) istifadəsinin etibarlılığı və səmərəliliyinin artırılması istiqamətində tədbirlərin həyata keçirilməsi;
c) zəruri texniki vəsait ehtiyatı komplektinin və sərfiyyat materiallarının təminatı.
Texnoloji avadanlıqlara xidmət göstərən heyət idarəetmə sistemlərini vaxtında işə salır və səmərəli istifadə edir.
İdarəetmə sistemi qurğularının xarici hissələrinin təhlükəsizliyinə və təmizliyinə görə məsuliyyəti idarəetmə
qurğularının quraşdırıldığı enerji obyektlərinin sexlərinin və sahələrinin əməliyyat heyəti daşımalıdır.
2.4.6.3. Texnoloji proseslərin idarəedilməsi sistemləri qurğuların təmirinə, onlara xidmət göstərilməsinə və
sazlanmasına minimal işçi qüvvəsi cəlb olunmaqla, normativ sənədlərdə təsbit olunmuş həcmdə həyata keçirilməlidir.
Qüvvədə olan normativ sənədlərin şamil olmadığı enerji obyektləri üçün idarəetmə sistemləri ilə təchiz olunmanın
həcmini enerji sisteminin texniki rəhbəri təyin edir.
2.4.6.4. İdarəetmə sisteminin elektrik təchizatı, aşağıdakı istehlakçı qruplarına görə həyata keçirilir:
a) texnoloji mühafizələr və onların vericiləri;
b) məsafədən idarəetmə və bloklama qurğuları;
c) texnoloji nəzarət qurğuları və onların vericiləri;
d) qəza-xəbərdarlıq siqnallama qurğuları;
e) yanğının aşkarlanması və söndürülməsi sistemləri;
f) avtomatik tənzimləmə sistemləri.
Hesablama texnikası vasitələrindən başqa bütün qrupların istehlakçıları qazan və turbin şöbələri üzrə texnoloji prinsipə
əsasən alt qruplara bölünməlidirlər.
Alt qruplara və qruplara bölünmə zədələnmiş sahələrin selektiv söndürülməsini və elektrik enerjisi şəbəkəsi
elementlərinin əsas avadanlıq dayandırılmadan təmirini təmin edən müstəqil mühafizə aparatlarının köməyi ilə
aparılmalıdır.
Blok qurğuları üçün 220/380 V gərginlikli əməliyyat cərəyan mənbələri blokun özünün və ya qonşu enerji blokunun 0,4
kV gərginlikli xüsusi sərfiyyat paylayıcı qurğularının (XSPQ) şinləri olmalıdır. Bu qonşu enerji blokundan həmin enerji blokun
0,4 kV-lıq şinləri (XEPQ), fasiləsiz cərəyan aqreqatlarının invertorları, sabit cərəyan lövhəsinin şinləri ehtiyata alınmır.
İcraedici qurğuların və mexanizmlərin elektriklə qidalanması avadanlıqlar qrupundan hər biri üçün (qazanxana, turbin
və s.) əsas avadanlıqları dayandırmadan zədələnmiş sahələrin selektiv açılmasını və elektrik qidalanma şəbəkəsinin
elementlərinin təmirini müstəqil mühafizə aparatları vasitəsilə yerinə yetirilməlidir.
İxtiyari istehlakçı qrupu üçün və həmçinin girişlərdən biri üçün enerji qidalanmasının tam itirilməsi zamanı, qəza
siqnallamasının fəaliyyəti təmin olunmalıdır.
İdarəetmə qurğularının ehtiyat elektrik qidalandırmanın avtomatik qoşulma vasitələrinin sazlığı və siqnallama
qurğularının sazlığının, qidalanma gərginliyinin mövcudluğu enerji obyektinin texniki rəhbərinin təsdiq etdiyi qrafik üzrə

yoxlanılmalıdır.
TP AİS-lərin proqram-texniki kompleksinə (bundan sonra - PTK ) daxil edilən vericilərin siqnallarının qidalanması PTK
qidalanma mənbələri vasitəsilə aparılmalıdır. Müstəsna hallarda siqnalları PTK-yə daxil edilən vericilər siqnallarının xarici
mənbələrdən qidalanmasının təşkili mümkündür. Bu zaman, texnoloji mühafizə sxemlərində iştirak edən vericilərin
qidalanması daimi cərəyan mənbəyindən olmalıdır.
2.4.6.5. Ətraf mühitin temperaturu, rütubət, titrəyiş, radiasiya, xarici elektrik və maqnit sahələrinin gərginliyi, yüksək
impuls gərginlikləri, radio və impuls maneələri və elektrostatik boşalmaların intensivliyi, o cümlədən idarəetmə sisteminin
texniki vasitələrinin (TP AİS) quraşdırılma yerlərində olan yüksək tozlanma dövlət standartlarının və texniki şərtlərin yol
verilən göstəricilərindən artıq olmamalıdır.
Texnoloji sexlərdə yerləşdirilən texniki vasitələrin olduğu yerlərdə temperatur normal şəraitdə +10°C-dən + 50°C-dək
olmalı, nisbi rütubət isə 90%-dən çox olmamalıdır.
Texnoloji avadanlıqlarda sızmaların yaranması ilə xarakterizə edilən qəza rejimlərində havanın temperaturu 75°C, nisbi
rütubətin müvafiq olaraq 100% olmasına yol verilir.
Nəzarət və idarəetmə sisteminin (TP AİS) texniki vasitələrinin yerləşdiyi idarəetmə lövhələrinin olduğu ərazidə
temperatur 25°C-dən, nisbi rütubət isə və 80% -dən yüksək olmamalıdır.
Havalandırma sistemlərinin nasazlığından irəli gələn qəza rejimlərində göstərilən parametrlər müvafiq olaraq 35°C və
90% ola bilər.
Havalandırma sistemi texniki vasitələrin, idarəetmə sistemlərinin etibarlı işləməsini təmin edən vəziyyətdə olmalıdır
2.4.6.6. Dolab növlü lövhələr torpaqlanmalı, səylə bərkidilməli, daimi işıqlandırılmalı, ştepsel rozetkaları 12 və 220 V-lıq
olmalıdır. Ştepsel rozetkaları sahələrin işıqlandırma şəbəkəsinə qoşulmuş olmalıdır. Lövhələrin qapıları bağlanmalıdır.
2.4.6.7. Panellərdə, pultlarda quraşdırılan aparatlar və yerlər üzrə quraşdırılan ilkin çeviricilər, impuls xətlərinin
bağlayıcı armaturları, həmçinin sıxac yığımları, onların təyinatını göstərən dəqiq yazılarla təchiz olunurlar.
Lövhələr, keçid qutuları, icraedici mexanizmlər, bütün sıxaclar və onlara uyğun olan kabellər, kabellərin naqilləri və
damarları, həmçinin boru birləşdirici (impuls) xətləri markalanmalıdır.
2.4.6.8. Yığıcı qurğuların, ilkin çeviricilərin və icraedici mexanizmlərin xidmət üçün meydançaları olmalıdır.
2.4.6.9. Güc və ölçü kabel xətlərinin idarəetmə vasitələri ilə məsafəsi yanğın əleyhinə dair tələblərə uyğun olmalıdır.
Güc və ölçü kabel xətlərinin izolyasiyasının həcmi və dövriliyi bu Qaydanın tələblərinə uyğun olmalıdır.
Ölçü dövrələri ilə güc və idarəetmə dövrələrinin bir kabeldə birləşməsi qadağandır.
2.4.6.10. Bərkitmələrin vəziyyətinin yoxlanması əsaslı təmirdən sonra və zərurət yarananda aparılır.
2.4.6.11. İmpuls xətləri möhkəm olmalıdır. Avadanlığın əsaslı təmirindən sonra bütün impuls xətləri havalandırılıb
təmizlənməlidir. Havanın və ya şlamlar düşə biləcək xətlər həm də yerli təlimatda təsbit olunmuş dövriliklə havalandırılıb
təmizlənməlidir.
Seçilmiş qurğularda ilkin bağlayıcı orqanlar istismar zamanı avadanlıqlar işləyərkən impuls xətlərini açmaq imkanlarını
təmin etməlidir. İlkin bağlayıcı orqanların təmirini və onlarla olan bütün əməliyyatları (açmaq, bağlamaq) texnoloji
avadanlığa xidmət edən heyət yerinə yetirir.
2.4.6.12. İdarəetmə sistemində istifadə olunan və servomühərriklə (elektrik intiqalı ilə) təchiz olunmuş tənzimləyici və
bağlayıcı orqanlar, möhkəmlik, sərfiyyat xarakteristikaları lyuftlər üzrə texniki tələblərə cavab verməlidir. Bağlama zamanı
möhkəmlik məsafədən və ya “bağlanmayadək” əllə idarəsiz, avtomatik idarəetmə sisteminin təsiri ilə təmin olunmalıdır.
Tənzimləyici və bağlayıcı orqanların təmiri, onların icra mexanizmlərilə birləşmələri, elektrik intiqallarının sökülməsi və
təmiri, həmçinin onları yerlərinə quraşdırılması texnoloji avadanlıqları təmir edən heyət tərəfindən, qəbulu isə - idarəetmə
sisteminə xidmət edən heyət və texnoloji avadanlıqlara xidmət edən heyət tərəfindən yerinə yetirilir.
2.4.6.13. İdarəetmə vasitələrinin texniki xidməti, cari və əsaslı təmiri enerji obyektinin texniki rəhbərinin təsdiqlədiyi və
texniki xidmətin müddətinə, tərkibinə və təmirinə dair zavod təlimatları və ya normativlərə əsasən tərtib edilmiş qrafikə
uyğun olaraq aparılır.
Təmirin ixtisaslaşdırılmış müəssisə tərəfindən həyata keçirildiyi halda vasitələrin təmirə təhvil verilməsi və təmirdən
qəbul edilməsi enerji obyektinin istilik avtomatikası və ölçülməsi (TP AİS) sexinin heyəti tərəfindən həyata keçirilir.
2.4.6.14. Texnoloji mühafizələrin quraşdırılma və yenidənqurmadan sonra istismara daxil edilməsi enerji obyektinin
texniki rəhbərinin icazəsi ilə həyata keçirilir.
2.4.6.15. Daimi istismara daxil edilmiş texnoloji mühafizələr, onların quraşdırıldıqları avadanlığın işlədiyi müddət
boyunca qoşulmuş olmalıdır.
Saz vəziyyətdə olan texnoloji mühafizələrin işdən çıxarılmasına yol verilmir.
Bəzi texnoloji mühafizələr, texnoloji cəhətdən mümkün olarsa və əsas avadanlığın istismarı üzrə təlimata zidd olmadığı
təqdirdə aşağıdakı hallarda istismardan çıxarılmalıdır:
a) avadanlığın keçid rejimlərində işləyərkən, mühafizənin açılması zərurəti əsas avadanlığın istismarı üzrə təlimatda
təsbit edilmişdirsə;
b) mühafizənin aşkar nasazlığı hallarında;
c) enerji obyektinin texniki rəhbərinin təsdiqlədiyi qrafik üzrə vaxtaşırı yoxlama zamanı.
Nasazlıq olan mühafizənin açılması enerji obyektinin növbə rəisinin sərəncamı ilə həyata keçirilməli, bu barədə enerji
obyektinin texniki rəhbərinə mütləq məlumat verilməli və onun qərarı ilə heyətə əlavə tapşırıqları əməliyyatsənədlərdə
rəsmiləşdirilməlidir.
Texniki cəhətdən əsaslandırılmış hallarda fərdi texnoloji mühafizənin açılması avadanlığın qəzasız və təhlükəsiz işini
təmin edən tədbirlərin görülməsi şərtilə, enerji obyektinin texniki rəhbərinin yazılı icazəsinə əsasən həyata keçirilməlidir.
Qoşulu mühafizə dövrələrində təmir və sazlama işlərinin aparılmasına, o cümlədən mühafizə prosesində iştirak edən
kontrollerin proqram təminatına dəyişikliklər edilməsinə yol verilmir.
2.4.6.16. Texnoloji avadanlığın mühafizə və ehtiyat avtomatik qoşulma qurğularında icraedici əməliyyatlar avadanlığın
əsaslı və ya orta təmirdən sonra işə salınmadan əvvəl, uzun müddət (30 gün və daha çox) ehtiyatda qaldıqdan sonra
istismarına başlamadan əvvəl, 3 gündən artıq dayandırıldıqdan və ya 3 gündən az müddət çəkən dayandırma zamanı
mühafizə dövrələrində aparılan təmirdən sonra, habelə mühafizənin işində iştirak edən kontrollerin proqram təminatına
dəyişikliklər olunduğu təqdirdə,müvafiq texnoloji sexin heyəti və bu vasitələrə xidmət edən heyət tərəfindən tam həcmdə
aparılmalıdır.

Mühafizə və ehtiyatın avtomatik qoşulması (EAQ) qurğularının icraedici əməliyyatlarının yoxlanılması avadanlığın təcili
(qəza) dayandırılmasını təmin edən, əsas icraedici mexanizmlərə təsir vasitəsilə həyata keçirilir:
a) yanacağın qazana verilməsinin dayandırılması;
b) dayandırıcı klapanların və turbinin seçmə xəttindəki klapanların bağlanması;
c) turboaqreqatın sürtgü yağlanma nasoslarının qoşulması və generator valının bərkimələri;
ç) qoruyucu klapanların ilkin buxarda (aralıq qızdırma buxarında) işə düşməsi(mümkün olduğu halda).
TP AİS-lə təchiz edilmiş avadanlıq üçün əlavə olaraq texnoloji mühafizə qurğularından bütün icraedici cihazlara verilən
tapşırıqlara nəzarət həyata keçirilir.
Aqreqatın istilik vəziyyəti ilə əlaqədar icraedici əməliyyatların yoxlanılmasının yolverilməz olduğu hallarda mühafizə
qurğularının yoxlanılması icraedici orqanlara təsiri olmadan həyata keçirilir.
Avadanlığa təsir etməklə mühafizənin sınaqdan keçirilməsi, mühafizənin işində iştirak edən avadanlıqda bütün işlər
başa çatdıqdan sonra aparılır.
Mikroprosessor texnikasında mühafizənin reallaşdırılması hallarında onların yoxlanmasının zəruriliyi və metodikası
mühafizə olunan avadanlığın istehsalçısı tərəfindən təyin edilir.
Mikroprosessor texnikasında reallaşdırılmış mühafizənin yoxlanılması zamanı ilkin vericilərin siqnallarının, mühafizə
qurğularında iştirak edən icraedici mexanizmlərin kontrolleri tərəfindən qoyuluşların və idarəetmənin doğruluğu
yoxlanılmalıdır.
Kontrollerdə reallaşdırılan mühafizənin işləmə alqoritmləri proqram təminatının dəyişdirilməsi və ya onun ifrat
yüklənməsi hallarında yoxlanılır.
2.4.6.17. Texnoloji mühafizə vasitələri (ilkin ölçü çeviriciləri, ölçü cihazları, sıxac sıraları, açarlar və çevircəklər, impuls
xətlərinin bağlayıcı armaturu və s.) zahiri fərqləndirici əlamətlərə malik olmalıdır (qırmızı rəng və s.).
Mühafizə panelləri hər iki tərəfdən və onlarda quraşdırılmış aparatlar onların təyinatını göstərən yazılarla təchiz olunur.
Cihazların şkalalarında mühafizənin işləmə qoyuluşlarının qiymətləri qeyd olunur.
2.4.6.18. Mühafizənin işləmə alqoritmləri mühafizə olunan avadanlığın istehsalçı tərəfindən və qüvvədə olan normativ
sənədlərlə təyin olunur. Mühafizənin işləmə qoyuluşlarının qiyməti və müddəti mühafizə olunan avadanlığın istehsalçı və ya
sazlama təşkilatı tərəfindən təyin edilir.
Avadanlığın yenidən qurulması və ya istehsalçının verilənləri olmadığı hallarda qoyuluş və davamlılıq müddəti keçirilən
sınaqların nəticələrinə əsasən təyin edilir.
Qoyuluşların dəyişdirilməsi üçün nəzərdə tutulan qurğular (qeydiyyat qurğulardan başqa) plomblanmalıdır.
Hesablama texnikası vasitələrində qoyuluşların reallaşdırılması hallarında, məlumatların qoyuluşlar qiymətlərinin
sazlanması sisteminə icazə verilməmiş daxil olmalardan mühafizəsi reallaşdırılmalıdır.
Plombların çıxarılması yalnız mühafizə vasitələrinə xidmət göstərən heyət tərəfindən əməliyyat jurnalında qeyd etməklə
yerinə yetirilir. Plomblar yalnız mühafizə qurğuları açılmış olduqda çıxarılır.
2.4.6.19. Avadanlığın açılmasına təsir göstərən texnoloji mühafizələr onların işləməsinin ilkin səbəbini fiksə edən
vasitələrlə təchiz edilməlidir.
Hadisə registratorları da daxil olmaqla, mühafizənin ilk işə düşən xüsusi fiksə etmə vasitələri mühafizə olunan
avadanlığın işlədiyi bütün müddət boyunca qoşulu vəziyyətdə olur.
Mühafizə qurğularının işə düşdüyü, habelə imtinalarının bütün halları nəzərə alınmalı, nasazlığın səbəbləri və növləri
isə təhlil edilməlidir.
2.4.6.20. İstismara buraxılmış tənzimləyicilər normativ sənədlərdə təsbit olunmuş texnoloji parametrlərin qüvvədə
saxlanılmasını təmin edən vəziyyətdə olmalıdır.
Saz vəziyyətdə olan avtomatik tənzimləyicilərin açılmasına yalnız istismar təlimatlarında nəzərdə tutulmuş hallarda yol
verilir.
2.4.6.21. Texnoloji idarəetmə alqoritmlərinin qaydaya salma və düzəlişlərindən sonra proqram (məntiq) vasitələrinin
istismara daxil edilməsi enerji obyektinin texniki rəhbərinin göstərişi ilə həyata keçirilir.
2.4.6.22. Məntiqi idarəetmə vasitələrinin işləmə qabiliyyətinin yoxlanılması xarici dövrələrlə dolablarda təmir işləri
aparıldıqdan sonra həyata keçirilir. Bu yoxlama texnoloji sexin heyəti və idarəetmə sisteminə xidmət göstərən heyət
tərəfindən həyata keçirilir.
2.4.6.23. Əgər avadanlığın istilik vəziyyəti yol verirsə, yoxlama icraedici orqanlara təsir vasitəsilə həyata keçirilməlidir
(TP AİS PK-nın mikroprosessor texnikasında iş qabiliyyətinin yoxlanması TP AİS şkaflarına gərginlik verildikdən sonra
avtomatik və fasiləsiz olaraq həyata keçirilir). Əks təqdirdə yoxlanış icraedici orqanlara təsirsiz həyata keçirilməlidir.
İş qabiliyyətinin yoxlamalarının qaydası və həcmi enerji obyektinin texniki rəhbərinin təsdiqlədiyi təlimatla tənzimlənir.
2.4.6.24. İşləyən avadanlıqda məntiqi idarəetmə vasitələrinin icraedici (xarici) dövrələrində təmir və sazlama işlərinin
aparılmasına yol verilmir.
Məntiqi idarəetmə vasitələrinin şkaflarında sazlama işlərinin aparılmasına icraedici dövrələrin onlardan açılması şərtilə
yol verilir. İcraedici dövrələrin məntiqi idarəetmə vasitələrinə qoşulmasına yalnız dayandırılmış avadanlıqda icazə verilir.
2.4.6.25. İstismara daxil edilmiş məntiqi idarəetmə vasitələrinin texnoloji alqoritmlərindəki bütün dəyişikliklər enerji
obyektinin texniki rəhbəri tərəfindən təsdiqlənməlidir.
2.4.6.26. Layihədə nəzərdə tutulmuş tənzimləyicilər, məntiqi idarəetmə vasitələri, TP AİS funksiyaları texnoloji
avadanlığın mənimsənilməsi üçün müəyyən edilmiş müddət ərzində, istismara gətirilmədiyi halda istismardan imtina
səbəbləri göstərilməklə, əsaslandırılmış texniki qərarlar sənədləşdirilməli və layihə təşkilatı tərəfindən layihənin işlənibbitirilməsinə dair göstərişlər verilməlidir.
2.4.6.27. Texniki qərarlar layihə təşkilatı ilə razılaşdırılmalı və enerji sisteminin rəhbərliyi tərəfindən təsdiqlənməlidir.
2.4.7. İstilik elektrik stansiyalarının və istilik şəbəkələrinin
suhazırlığı və su-kimyəvi rejimi
2.4.7.1. Su hazırlığı qurğuların istismar rejimi və su-kimyəvi rejimi, su hazırlığı, istilik-energetikası və istilik şəbəkəsi
avadanlıqlarının daxili səthlərinin korroziyasını yaradan zədələnmələr və səmərəliliyin azaldılması, həmçinin istilik ötürücü
səthlərdə ərp və çöküntü, turbinlərin axar hissələrində çöküntülər olmadan, elektrik stansiyaları və istilik şəbəkələrinin

avadanlıqlarında və boru kəmərlərində şlam olmadan elektrik stansiyaları və istilik şəbəkələrinin işini təmin etməlidir.
2.4.7.2. Su rejiminin təşkili aşağıdakılardan ibarətdir:
a) buxar və kondensat itkilərinin yerini dolduran əlavə suyun hazırlanması;
b) stasionardaxili və istehsalat kondensatlarının təmizlənməsi;
c) avadanlıqların korroziya əleyhinə mühafizəsi;
ç) kondensasiya olunmayan korroziyaedici-aqresiv qazların çıxarılması;
d) bəsləyici və qazan suyunun düzəlişlə emalı;
e) dayanmalar zamanı avadanlıqların konservasiyası;
ə) qazanların istilik səthlərinin və turbin axını hissəsinin vəziyyətinin yoxlanılması;
f) su və buxar keyfiyyətinə kimyəvi nəzarət;
g) qazanların kimyəvi təmizlənməsi;
ğ) soyutma suyunun stabilləşdirilməsi.
2.4.7.3. Elektrik stansiyalarının və istilik şəbəkələrinin avadanlıqlarının işinin su-kimyəvi rejiminin təşkili və nəzarəti İES
və istilik şəbəkələrini istismar edən qurumların (su-kimyəvi rejimi ilə işlərə tələblərin istehsalçı tərəfindən təyin edilən yerli
qazanxanaların avadanlıqları istisna olmaqla) kimyəvi sexinin (laboratoriya və ya müvafiq bölmənin) işçiləri tərəfindən
həyata keçirilməlidir.
Su və buxarın keyfiyyətinin pisləşməsinə səbəb ola biləcək hər hansı bir avadanlığın işə salınması və açılması kimyəvi
sex (laboratoriya və ya müvafiq bölmə) ilə razılaşdırılmalıdır.
Avadanlıqların daxili müayinəsi, çöküntü nümunələrinin götürülməsi, boru nümunələrinin kəsilməsi, müayinə
aktlarının tərtib edilməsi, həmçinin su-kimyəvi rejimi ilə bağlı qəzaların və pozuntuların araşdırılması kimyəvi sexin
(laboratoriya ya da müvafiq bölmənin) heyətinin iştirakı ilə müvafiq texnoloji sexin heyəti tərəfindən yerinə yetirilməlidir.
Su hazırlığı qurğularının və kondensatların təmizlənməsi üçün qurğuların, həmçinin elektrik stansiyasının (istilik
şəbəkələrinin) su-kimyəvi rejiminin işinə təsir göstərə bilən layihə sxemləri və avadanlıq konstruksiyalarının hər hansı bir
dəyişiklikləri kimya xidməti ilə razılaşdırılmalıdır.
2.4.7.4. Yeni su hazırlığı texnologiyaların və su-kimyəvi rejimlərin tətbiqi, su hazırllığı qurğularınin yenidən qurulması,
yeni ion-mübadilə və süzgəc materialları markalarının, buxar qazanları və çirkab istilik qazanlarının qazan suyunun və
bəsləyici suyun düzgün təmizlənməsi üçün reagentlərin, istilik şəbəkələrinin bəsləyici suyunun tətbiqi haqqında qərarlar
texniki-iqtisadi əsaslandırma və müvafiq layihələrin hazırlanması yolu ilə yerinə yetirilməlidir.
2.4.8. Su hazırlığı və suyun təshihedici emalı
2.4.8.1. Reagent anbarları daxil olmaqla bütün köməkçi avadanlıqla birlikdə su hazırlığı qurğuları, energetika
avadanlıqlarının işəsalmaöncəsi təmizlənməsinə 2 ay qalmış işəsalma sazlaması üçün quraşdırılmalıdır və təhvil verilməlidir.
Turbinlərin kondensatının və kirlənmiş kondensatların təmizlənməsi üçün qurğular, həmçinin suyun təshihedici emalı
qurğuları enerji blokunun (qazanın) işə salınmasından 2 ay qabaq işəsalma sazlaması üçün quraşdırılmalıdır və təhvil
verilməlidir və enerji bloku işə salındıqda işə qoşulmalıdır.
Ümumstansiya duzsuzlaşdırılmış su ehtiyatı və kondensat çənində elektrik stansiyasının birinci enerji blokunun
avadanlığının (qazanın) işə salmaöncəsi təmizlənməsinə başlanmasına az qalmış, onların üzərinə təshih əleyhinə örtük
çəkilməklə quraşdırılmalıdır.
2.4.8.2. Su hazırlığı, kondensatların təmizlənməsi, həmçinin suyun təshihedici emalı texnoloji proseslərinin
mexanikləşdirilməsi və avtomatlaşdırılması qurğuları və avtomatik kimyəvi nəzarət cihazları müvafiq qurğular və
aqreqatların işə salınması zamanı işə qoşulmalıdır.
2.4.8.3. Səthi aktiv korroziya mühiti ilə təmasda olan avadanlıqlar, boru kəmərləri, su hazırlığı və kondensat təmizləyici
qurğuların, həmçinin tikinti konstruksiyalarının armaturlarının istismarı yalnız bu səthlər üzərində korroziya əleyhinə
örtüyün icra olunması və onların korroziyaya davamlı materiallardan hazırlandığı halda icazə verilir.
2.4.8.4. Su hazırlığı, kondensat təmizləyici və suyun təshihedici emalı qurğularının əsaslı təmiri 3 ildə 1 dəfə, cari təmiri
ehtiyac yarandıqda, süzücü materialların səviyyələrinin ölçülməsi isə ildə 2 dəfə həyata keçirilməlidir.
2.4.8.5. İfrat böhran təzyiqli enerji bloklarında hidrazin-ammonyak, neytral-oksigen, oksigen-ammonyak, hidrazin sukimyəvi rejimlərinin tətbiqinə normativ sənədlərin tələbləri yerinə yetirilməklə icazə verilir.
2.4.8.6. Təbii sirkulyasiyalı qazanlarda qazanın barabanına fosfat məhlulu verilməklə qazan suyunun fosfatlaşdırılması
və ya içməli və qazan suyunun amin emalı təşkil olunmalıdır. Qazan suyunun pH göstəricisi ehtiyac olduqda kaustik soda
məhlulu vasitəsilə korrektə olunmalıdır. 40-100 kq/sm2 (3,9-9,8 MPa) təzyiqli qazanlarda fosfatlaşdırmanın yerinə trilon
emalının tətbiqinə icazə verilir.
2.4.8.7. 70 kq/sm 2 (7 MPa)-dək təzyiqli qazanlarda oksigenin içməli sudan daha dərin təmizlənməsinə ehtiyac olduqda
termin deaerasiyanın əvəzinə içməli suyun natrium sulfit, hidrazin və ya neytrallaşdırıcı aminlər vasitəsilə emalını həyata
keçirmək olar.
70 kq/sm2 (7 MPa) və daha yüksək təzyiqli qazanlarda oksigenin daha dərin təmizlənməsinə ehtiyac olduqda, dövlət
sanitariya nəzarəti orqanlarının buxarda hidrazin və amin tərkibinin olmasını qadağan etdiyi, oksigen su-kimyəvi rejimli,
qida, mikrobiologiya, farmasevtik və digər istehsalat müəssisələrinə buxar verən qazanlardan başqa, kondensat və ya içməli
suyun emalı hidrazin və ya neytrallaşdırıcı aminlər vasitəsilə aparılır (qida, mikrobiologiya, farmasevtik və digər istehsalat
[5]

müəssisələrində istifadəsinə dövlət sanitariya nəzarəti orqanlarının sertifikatı olan aminlərdən başqa).
İcməli suyun zəruri pH göstəricilərinin saxlanması ammonyak daxil etməklə, amin rejimindən istifadə etdikdə - aminlər
və ya əlavə ammonyakla yerinə yetirilir.
2.4.9. Kimyəvi nəzarət
2.4.9.1. Elektrik stansiyasında kimyəvi nəzarət təmin etməlidir:
a) su hazırlığı, istilik enerjisi və istilik şəbəkəsi avadanlıqlarının korroziya, ərp və çöküntülərin əmələ gəlməsi ilə
nəticələnən iş rejimlərində pozuntuların vaxtında aşkar edilməsinə;

b) su, buxar, kondensat, çöküntü, reagent, konservləşdirici və yuyucu məhlullar, yanacaq, şlak, kül, qaz, yağ və qrunt
sularının keyfiyyətinin müəyyən olunmasına;
c) istehsalat otaqlarının, çənlərin, quyuların, kanalların və digər obyektlərin qazlarla çirklənmə dərəcəsinin
yoxlanılmasına;
d) elektrik stansiyasının ətraf mühitə atdığı zərərli tullantılarının miqdarının təyin olunmasına.
2.4.9.2. Enerji obyektinin istismarına yalnız onun kimyəvi miqdar təhlilini yerinə yetirən bölmələrinin tələb olunan
normativ sənədlər komplekti ilə metroloji yoxlamadan keçən lazımi avadanlıqla təchiz olunmasından sonra icazə verilir.
Kimyəvi miqdar təhlilini aparan bölmələr müvafiq təhsil və təlimat almış ixtisaslaşmış heyətlə tam komplektləşdirilməlidir.
2.4.9.3. Su-buxar yolunun bütün nəzarət olunan ərazilərində 20-40 o C-dək soyuducular ilə təchiz olunmuş və
nümunələrin 25 dm3/s həddində sərfiyyatını təmin edən su və buxar nümunələri götürən cihazlar yerləşdirilməlidir.
Nümunə alınma xətləri və soyuducuların soyuducu səthləri paslanmayan poladdan hazırlanmalıdır.
200 MVt və daha güclü enerji blokları olan istilik elektrik stansiyalarında və 50 MVt və daha güclü aqreqatları olan İESlərdə nümunə alınma xətləri ekspress-laboratoriyaya birləşən havalandırılan xüsusi otaqlara çıxarılmalıdır.
2.4.9.4. Avadanlıqların daxili yoxlamalarına əlavə olaraq borulardan nümunə kəsikləri, həmçinin turbinlərin və
qızdırıcıların prototip hissəsindən çöküntülərin alınması təşkil edilməlidir.
Boru nümunələrinin kəsilmə yerləri və dövriliyi qüvvədə olan normativ sənədlərlə təyin olunmalıdır.
Avadanlıqların daxili müayinəsi və çöküntülərin miqdar və kimyəvi tərkibinin qiymətləndirilməsi əsasında avadanlığın
daxili səthinin vəziyyəti, istismar kimyəvi təmizlənmənin keçirilməsi zərurəti və digər tədbirlərin görülməsi haqqında akt
tərtib olunmalıdır.
Buxarın və suyun keyfiyyət normaları
2.4.9.5. Düzaxınlı qazanların buxarının keyfiyyəti aşağıdakı normaları təmin etməlidir (Burada və aşağıda natrirum,
dəmir və mis birləşmələrinin tərkibi üzrə buxar və suyun keyfiyyət normaları müvafiq olaraq Na, Fe, Cu-ə hesablanmış,
ammonyak və onun birləşmələri - NH3-ə, silisium turşusu - SiO2-yə, fosfatlar - PO -ə hesablanaraq, xüsusi elektrik keçiriciliyi
- H kationit və ya deqazasiya olunmuş nümunə üçün 250C-ə hesablanaraq, pH qiyməti də həmçinin 25 0C-ə hesablanaraq
verilmişdir):
Natrium birləşmələri, mkq/dm3, çox olmamaqla

5

Sulfit turşusu, mkq/dm3, çox olmamaqla

15

Xüsusi elektrik keçiriciliyi, mкСm/sm, çox olmamaqla

0,3

рН, az olmamaqla

7,5

Neytral-oksigen kimyəvi-su rejimində pH-in qiyməti 6,5-dən az olmamalıdır.
2.4.9.6. Düzaxınlı qazanların bəsləyici suyunun keyfiyyəti aşağıdakı normaları təmin etməlidir:
Ümumi codluq, mkq-ekv/dm3, çox olmamaqla

0,2

Natrium birləşmələri, mkq/dm3, çox olmamaqla

5

Sulfit turşusu, mkq/dm3, çox olmamaqla

15

Dəmir birləşmələri, mkq/dm3, çox olmamaqla

10

Oksigen rejimlərində həll olunmuş oksigen, mkq/dm3

100-400

Xüsusi elektrik keçiriciliyi, mkSm/sm, çox
olmamaqla

0,3

Dearatora qədər suda mis birləşmələri, mkq/dm3, çox
olmamaqla

5*

Dearatordan sonra suda həll olmuş oksigen, mkq/dm3, çox
olmamaqla

10

pH-in qiyməti:
hidrazin-ammonyak rejimində

9,1±0,1

hidrazin rejimində

7,7±0,2

oksigen-ammonyak rejimində

8,0±0,5

neytral-oksigen rejimində

7,0±0,5

Hidrazin, mкq/dm 3:
hidrazin-ammonyak rejimində

20-60

hidrazin rejimində

80-100
3000 kimi

işəsalma və dayanma rejimində
Neft məhsullarının miqdarı (kondensattəmizləyicilərə kimi),
mk/dm3, çox olmamaqla

0,1

* Su-kondensat yolundakı bütün istilik mübadiləsi aparatlarının boruları paslanmayan poladdan və ya digər korroziyaya
davamlı materialdan olanda 2 mkq/dm 3-dan çox olmamalıdır.
2.4.9.7. Layihə ilə, turbinin kondensatyığıcısından çıxan bütün kondensatın təmizlənməsi nəzərdə tutulmayan 140
kqq/sm2 (13,8 MPa) buxar təzyiqli düzaxınlı qazanları olan elektrik stansiyalarında qazanlar işlədikdə bəsləyici suda və
buxarda natrium birləşmələrinin miqdarı 10 mkq/dm3-dan artıq olmamalı, bəsləyici suyun ümumi codluğu 0,5 mkqekv/dm3-dan artıq, dəmir birləşmələrinin miqdarı isə 20 mkq/dm 3-dan artıq olmamalıdır.
100 kqq/sm2 (9,8 MPa) və bundan az təzyiqli düzaxınlı qazanlar işlədikdə bəsləyici suyun, buxarın və turbin
kondensatının keyfiyyət normaları istismar təcrübəsi əsasında enerjisistem tərəfindən təyin olunmalıdır.
2.4.9.8. Düzaxınlı qazanlı enerjiblokun işəsalınmasında buxar-su yolundan çirklənmələrin çıxarılmasının texnologiyası,
enerjiblokun əvvəlki dayanma müddətindən asılı olaraq və həmçinin ondan əvvəlki işləmə müddətini və qazanın qızdırıcı
səthlərində təmir işlərinin həcmini nəzərə alaraq, qüvvədə olan təlimatlara müvafiq qəbul olunmalıdır.
100 kqq/sm2 (9,8 MPa) və bundan az təzyiqli düzaxınlı qazanların işəsalınmasında buxar-su yolundan çirklənmələrin
çıxarılmasının texnologiyası istismar təcrübəsi əsasında enerjisistem tərəfindən təyin olunmalıdır.
2.4.9.9. Düzaxınlı qazanlı enerjiblokunun işəsalınmasında, onda dispetçer qrafikinin tapşırığınadək yük götürüləndən
sonra və ya qoşa-blokun ikinci qazanını işə qoşanda ilk 2 sutka ərzində buxarın xüsusi elektrik keçiriciliyinin və həmçinin
onun tərkibində natrium birləşmələrinin və silisium turşusunun, bəsləyici suda isə - xüsusi elektrik keçiriciliyinin, ümumi
codluğun, natrium birləşmələrinin, silisium turşusunun, dəmirin və misin 50%-dən çox olmayaraq yüksəlməsinə yol verilir.
Bu halda ilk sutkalarda dəmir birləşmələrinin və silisium turşusunun hər birinin 50 mkq/dm3-dək miqdarına yol verilir.
Düzaxınlı qazanlı enerjibloku əsaslı və orta təmirdən sonra işəsalındıqda normaların 50%-dən çox olmayan
yüksəlməsinə 4 sutka ərzində yol verilir. Bu halda ilk sutkalarda dəmir birləşmələrinin və silisium turşusunun hər birinin 100
mkq /dm3-dək miqdarına yol verilir.
2.4.9.10. Təbii dövranlı qazanların doymuş buxarının, bütün nümunə götürülən nöqtələr üzrə orta keyfiyyəti və
həmçinin qızışmış buxarın onun temperaturunu tənzimləyən bütün qurğulardan sonra keyfiyyəti aşağıdakı normaları
ödəməlidir:
Qazanın çıxışında nominal təzyiq,

40(3,9)

100(9,8)

140(13,8)

İES üçün

60

15

5

İEM üçün

100

25

5

kqq/sm2 (МPа)
Natrium birləşmələrinin miqdarı, mkq/dm3,
çox olmamaqla:

70 kqq/sm2 (7 MPa) və daha yüksək təzyiqli qazanlar üçün silisium turşusunun miqdarı: İES-də 15, İEM-də isə 25
mkq/dm3-dan artıq olmamalıdır. Bütün təzyiqli qazanlar üçün pH göstəricisi 7,5-dən az olmamalıdır.
Xüsusi elektrik keçiriciliyi:
- təzyiqi 100 kqq/sm2 (9,8 MPa) olan qazanlarda deqazasiya olunmuş nümunələr üçün 0,5 mkSm/sm-dən, H-kationit
nümunələri üçün isə 1,5 mkSm/sm-dən artıq olmamalıdır;
- təzyiqi 140 kqq/sm2 (13,8 MPa) olan qazanlarda deqazasiya olunmuş nümunələr üçün 0,3 mkSm/sm-dən, H-kationit
nümunələri üçün isə 1 mkSm/sm-dən artıq olmamalıdır.
2.4.9.11. Təbii dövranlı qazanların bəsləyici suyunun keyfiyyəti aşağıdakı normaları ödəməlidir:
Qazanin çıxışında nominal təzyiq, kqq/sm3
(МPа)

40(3,9)

100(9,8)

140(13,8)

maye yanacaqlı

5

1

1

digər yanacaq növləri

10

3

1

Qazanlar üçün ümumi codluq, mkqekv/dm3, çox olmamaqla:

Qazanlar üçün dəmir birləşmələrinin
miqdarı, mkq-ekv/dm3, çox
olmamaqla:

50

20

20

100

30

20

10

5

5

normalaşdırılmır

5

5

Dearatordan sonra suda həll olunmuş
oksigenin miqdarı, mkq-ekv/dm3, çox
olmamaqla

20

10

10

Neft məhsullarının miqdarı, mq/dm3 çox
olmamaqla

0,5

0,3

0,3

рН* göstəricisi

8,5-9,5

9,1±0,1

9,1±0,1

Qazanin çıxışında nominal təzyiq, kqq/sm2
(МPа)

70-100

70-100

140

(7,0-9,8)

(7,0-9,8)

(13,8)

80

80

30

İstilikkimyəvi
sınaqla
müəyyənləşir

İstilikkimyəvi
sınaqla
müəyyənləşir

60

maye yanacaqlı
digər yanacaq növləri
Qazanlar üçün dearatora qədər olan suda
mis birləşmələrinin miqdarı, mkq-ekv/dm 3,
çox olmamaqla:
maye yanacaqlı
digər yanacaq növləri

Sulisium turşusunun miqdarı, mkqekv/dm3, çox olmamaqla:
İES və istiləşdirici İEM üçün
sənaye buxar ayrımlı İEM üçün

* Buxar və kondensat itkilərini kimyəvi təmizlənmiş su ilə doldurduqda pH qiymətinin 10,5 kimi qaldırmağa yol verilir.
140 kqq/sm2 (13,8 MPa) təzyiqli qazanlar üçün natriumun miqdarı 50 mkq/dm 3 -dan artıq olmamalıdır. Sənaye
buxarının ayrılması olan İEM-də, qazakipli və ya yüksək lokal istilik yüklü və qızışmış buxarın tənzimlənməsi üçün öz
kondensatından istifadə edən digər qazanlar olduğu hallarda, enerjisistemin icazəsi ilə bəsləyici suyun tərkibindəki natrium
miqdarı normalarının dəqiqləşdirilməsinə yol verilir.
Təzyiqi 140 kqq/sm 2 (13,8 MPa) olan qazanlarda H-kationit nümunəsinin xüsusi elektrik keçiriciliyi 1,5 mkSm/sm-dən
artıq olmamalıdır. Bəsləyici suda natrium miqdarı normalarının dəqiqləşdirildiyi hallarda, enerjisistemin icazəsi ilə xüsusi
elektrik keçiriciliyin də uyğun dəqiqləşdirilməsinə yol verilir.
Su hidrazinlə emal olunduqda suda hidrazinin miqdarı 20-40 mkq/dm 3-a qədər olmalıdır. Qazanın işə salınması və
işdən saxlanılması vaxtı hidrazinin miqdarı 3000 mkq/dm3-a qədər buraxılır.
Ammonyak və onun birləşmələrinin miqdarı 1000 mkq/dm 3-dan artıq olmamalıdır. Ayrı-ayrı hallarda, enerjisistemin
icazəsi ilə ammonyakın, buxarda pH göstəricisinin lazımi qiymətdə saxlanılmasını təmin edən miqdarına qədər artırılmasına
yol verilir (lakin bu, bəsləyici suda mis birləşmələrinin normadan çox olmasına gətirib çıxarmamalıdır).
Sərbəst sulfidin miqdarı (sulfidləşdirildikdə) 2 mq/dm 3-dan çox olmamalıdır. 140 kqq/sm 2 (13,8 MPa) təzyiqli qazanlar
üçün nitrit və nitratların cəm miqdarı 20mkq/dm3-dan artıq olmamalıdır. 100 kqq/sm 2 (9,8 MPa) və aşağı təzyiqli qazanlar
üçün, avadanlığın qəzasız və qənaətli işini təmin etmək şərti ilə və istismar təcrübəsi əsasında nitrit və nitratların yolverilən
miqdarı enerjisistem tərəfindən təyin edilməlidir. Bu halda 70 kqq/sm2 (7,0 MPa) və aşağı təzyiqli qazanlar üçün nitratların
miqdarı normalaşdırılmır.
2.4.9.12. 40 kqq/sm2 (3,9 MPa)-dan az təzyiqli, təbii dövranlı qazanların bəsləyici suyunun keyfiyyəti dövlət
standartlarına uyğun olmalıdır. Standartlaşdırılmış qiymətlərdən fərqlənən buxar təzyiqli qazanları olan elektrik stansiyaları
üçün buxar və bəsləyici suyun normaları enerjisistem tərəfindən dəqiqləşdirilməlidir.
2.4.9.13. Qazan suyunun keyfiyyət normaları, fasiləli və fasiləsiz üfürülmə rejimləri qazanı istehsal edən zavodun
təlimatları, kimyəvi-su rejiminin aparılmasının tipik təlimatları və ya elektrik stansiyasının, enerjisistemin xidmətləri, yaxud
ixtisaslaşdırılmış təşkilatlar tərəfindən aparılmış istilik-kimyəvi sınaqların nəticələri əsasında təyin edilməlidir. Qazanda
istilik-kimyəvi sınaqların aparılmasının zəruriliyini enerjisistem müəyyənləşdirməlidir.
2.4.9.14. Qazan suyunda fosfatların izafi miqdarı:
- 140 kqq/sm2 (9,8 MPa) təzyiqli qazanlar üçün təmiz bölmə üzrə 0,5-2 mq/dm 3, duzlu bölmə üzrə 12 mq/dm 3-dan artıq
olmamalıdır;

- 100 kqq/sm2 (9,8 MPa) və aşağı təzyiqli qazanlar üçün təmiz bölmə üzrə 2-6 mq/dm 3, duzlu bölmə üzrə 30 mq/dm 3dan artıq olmamalıdır.
Pilləli buxarlanması olmayan qazanlar üçün fosfatların izafi miqdarı (həmçinin qalan göstəricilər də) qazanın
təzyiqindən asılı olaraq onun təmiz bölməsinin normasına müvafiq olmalıdır.
2.4.9.15. Təmiz bölmədə qazan suyunun pH-nın qiyməti:
- təzyiq 140 kqq/sm 2 (13,8 MPa) olan qazanlar üçün 9,0-9,5 olmalıdır;
- təzyiqi 100 kqq/sm2 (9,8 MPa) və az olan qazanlarda 9,3-dən az olmamalıdır.
Duzlu bölmədə qazan suyunun pH-nın qiyməti:
- təzyiqi 140 kqq/sm2 (13,8 MPa) olan qazanlarda 10,5-dən çox olmamalıdır;
- təzyiqi 100 kqq/sm2 (9,8 MPa) olan qazanlarda 11,2-dən çox olmamalıdır;
- təzyiqi 40 kqq/sm 2 (3,9 MPa) olan qazanlarda 11,8-dən artıq olmamalıdr.
Kimyəvi təmizlənmiş su ilə bəslənən, təzyiqi 100 kqq/sm 2 (9,8 MPa) olan qazanlar üçün, enerjisistemin icazəsi ilə
üfürmə suyunda pH-ın qiymətinin ən çoxu 11,5-dək olmasına yol verilir.
Təzyiqi 140 kqq/sm 2 (13,8 MPa) olan qazanların qazan suyunda təmiz bölmədə Q ff=(0,2¸0,5)Qüm, duzlu bölmədə Q ff=
(0,5¸0,7)Qüm nisbətinə riayət olunmalıdır.
Təzyiqi 100 kqq/sm 2 (9,8 MPa) və az olan qazanların suyunun təmiz və duzlu bölmələrində Q ff 0,5Qüm şərtinə əməl
olunmalıdır.
pH-ın tələb olunan qiymətlərinə və qələvilik nisbətlərinə riayət olunmadıqda, qazan suyuna natrium qələvisi əlavə
olunmalıdır (həmçinin işəsalma rejimlərində də).
2.4.9.16. Pərçim birləşmələri olan 40 kqq/sm 2 (3,9 MPa) təzyiqli, barabanlı qazanlar üçün qazan suyunun nisbi qələviliyi
20%-dən çox olmamalıdır. Qaynaqlı barabanlarla və boruları yaymaqla bərkidilən və ya yaymadan sonra qaynaqla
kipləşdirilən qazanlar üçün 50%-dən çox olmamalıdır.
Qaynaqlı barabanı və boruları ona qaynaqla birləşdirilmiş qazanlar üçün qazan suyunun nisbi qələviliyi
normalaşdırılmır.
2.4.9.17. Qazanın fasiləsiz üfürülməsi zamanı suyun sərfi, sərfölçənlə ölçülməli və aşağıdakı hədlərdə saxlanılmalıdır:
- qərarlaşmış rejim üçün, itkiləri duzsuzlaşdırılmış su ilə və ya buxarlandırıcıların distillatı ilə tamamlayanda qazanın
məhsuldarlığı 1%-dən çox və 0,5%-dən az olmamalı, itkiləri kimyəvi təmizlənmiş su ilə tamamlayanda 3%-dən çox və 0,5%dən az olmamalı;
- qazanı quraşdırandan, təmirdən və ya ehtiyatdan işə qoşduqda fasiləsiz üfürmənin 2-5%-ə qədər artırılmasına yol
verilir və artırılmış üfürmə ilə qazanın işləmə müddətini kimya sexi (laboratoriya və ya müvafiq bölmə) təyin etməlidir;
- ilkin suyun yüksək minerallaşdırılması, istehlakçılardan kondensatın çox hissəsinin qaytarılmaması və digər hallarda
üfürmənin 5%-dək artırılmasına yol verilir.
Aşağı nöqtələrdən qazanın fasiləli üflənməsi, qazanı hər dəfə işəsaldıqda və dayandırdıqda, həmçinin qazanlar yerli
şərait nəzərə alınmaqla elektrik stansiyası və ya enerjisistemin xidmətləri tərəfindən hazırlanan qrafik üzrə işləyən zaman
həyata keçirilməlidir.
2.4.9.18. Qızmış buxarın temperaturunu tənzimləmək üçün çilənmədə istifadə olunan suyun keyfiyyəti qızmış buxarın
keyfiyyət normalarına uyğun gəlməlidir.
2.4.9.19. 255 kqq/sm2 (25 MPa) təzyiqli düzaxınlı qazanlarda iş vaxtı buxarın keyfiyyətinin pozulması halında:
- xüsusi elektrik keçiriciliyi 0,5 mkSm/sm-dək, natrium birləşmələrinin miqdarı 10 mkq/dm 3-dək yüksəldikdə
pozulmanın səbəbləri 72 saatdan gec olmayaraq ləğv edilməlidir;
- xüsusi elektrik keçiriciliyi 0,5-dən 1,0 mkSm/sm-dək və natrium birləşmələrinin miqdarı 10-dan 15 mkq/dm 3-dək
yüksəldikdə pozulmanın səbəbləri 24 saatdan gec olmayaraq ləğv edilməlidir;
- göstərilən pozuntular, muvafiq olaraq 72 və 24 saat müddətində aradan qaldırılmadıqda və həmçinin xüsusi elektrik
keçiriciliyi 1mkSm/sm-dən artıq yüksəldikdə, natrium birləşmələrinin miqdarı 15 mkq/dm3-dan artıq olduqda və ya pH
göstəricisi 5,5-dən aşağı olduqda turbin, elektrik stansiyasının texniki rəhbərinin qərarı ilə, enerjisistemin dispetçerinə
bildirilməklə 24 saatdan gec olmayaraq işdən saxlanılmalıdır.
Təbii dövranlı qazanlarda buxarın keyfiyyətinin pozulması halında:
- natrium birləşmələrinin və silisium turşusunun miqdarı və həmçinin xüsusi elektrik keçiriciliyi normadan 2 dəfədən
çox olmayaraq artdıqda pozulmanın səbəbləri 72 saat ərzində ləğv edilməlidir;
- natrium birləşmələrinin və silisium turşusunun miqdarı və həmçinin xüsusi elektrik keçiriciliyi normadan 2-dən 4
dəfəyə qədər artdıqda pozulmanın səbəbləri 24 saat ərzində ləğv edilməlidir;
- göstərilən pozuntular müvafiq olaraq 72 və 24 saat müddətində aradan qaldırılmadıqda və həmçinin natrium
birləşmələrinin, silisium turşusunun miqdarı və xüsusi elektrik keçiriciliyi normadan 4 dəfədən çox artdıqda və ya pH
göstəricisi 5,5-dən aşağı olduqda bloklu elektrik stansiyalarında turbin və ya eninə əlaqəli stansiyalarda qazan, elektrik
stansiyasının texniki rəhbərinin qərarı ilə, enerjisistemin dispetçerinə bildirilməklə 24 saatdan gec olmayaraq işdən

saxlanılmalıdır.
2.4.9.20. Təbii dövranlı qazanlarda bəsləyici suyun keyfiyyətinin pozulması halında:
- 140 kqq/sm2 (13,8Mpa) təzyiqli qazanlar üçün ümumi codluğun, silisium turşusu və natrium birləşmələrinin miqdarı
normaya nisbətən 2 dəfəyə qədər artdıqda pozulmanın səbəbi 72 saat müddətində ləğv edilməlidir;
- ümumi codluğun miqdarı 2-dən 5 dəfəyə qədər, sislisium turşusu və natrium birləşmələrinin miqdarı normaya
nisbətən 2 dəfədən çox artdıqda pozulmanın səbəbi 24 saat müddətində ləğv edilməlidir;
- yuxarıda göstərilən pozuntular müvafiq olaraq 72 və 24 saat müddətinə ləğv edilmədikdə va ya ümumi codluğun
miqdarı 5 dəfədən çox artdıqda (normaya nisbətən), qazan 4 saatdan gec olmayaraq elektrik stansiyasının texniki rəhbərinin
qərarı ilə, enerjisistemin dispetçerinə bildirməklə işdən saxlanılmalıdır.
Bəsləyici suyun keyfiyyətinin pozulması səbəbləri ləğv olunanadək, buxarın keyfiyyətinə daha tez nəzarət etməklə
fasiləli və dövri üfürməni artırmalı və ümumi codluğun normaya nisbətən yüksəldiyi halda isə qazan suyunun güclü
fosfatlaşdırlması aparılmalıdır. Bu halda, 140 kqq/sm2 (13,8 MPa) təzyiqli qazanlarda fosfatların izafi miqdarı 12 mq/dm 3-a
qədər buraxılır.
2.4.9.21. 140-255 kqq/sm2 (13,8-25 MPa) təzyiqli düzaxınlı qazanları olan elektrik stansiyalarında birinci pillə kondensat
nasoslarından sonra turbin kondensatının keyfiyyəti aşağıdakı normalardan çox olmamalıdır:
- ümumi codluq 0,5 mkq-ekv/dm 3; turbinin kondensatyığıcısından çıxan kondensat 100% təmizləndikdə bəsləyici
suyun keyfiyyət normasına riayət olunmaq şərtilə 4 sutkadan çox olmayan müddətdə müvəqqəti olaraq göstərilən normanın
yüksəlməsinə yol verilir;
- xüsusi elektrik keçiriciliyi 0,5 mkSm/sm;
- kondensat nasoslarından sonra həll olunmuş oksigenin miqdarı 20 mkq/dm 3.
2.4.9.22. Təbii dövranlı qazanları olan elektrik stansiyaların turbinlərində kondensatın keyfiyyəti aşağıdakı normalardan
çox olmamalıdır:
Qazanın çıxışında nominal təzyiq,
kqq/sm2 (МPа)

40(3,9)

100(9,8)

140(13,8)

5

1

1

10

3

1

Ümumi codluq, mkq-ekv/dm 3, qazanlar
üçün çox olmamaqla:
Maye yanacaqda
Digər növ
yanacaqlarda

Kondensat nasoslarından sonra həll olmuş oksigenen miqdarı 20 mkq/dm 3-dan çox olmamalıdır. Şəbəkə suyunu
kondensatorda qızdırmaqla pisləşmiş vakuum rejimində işləyən turbinlər üçün enerjisistemin icazəsi ilə bu normalara
düzəliş edilməsinə yol verilir.
2.4.9.23. Düzaxınlı qazanlara verilən duzsuzlaşdırılmış əlavə suyun keyfiyyəti aşağıdakı normalardan artıq olmamalıdır:
Ümumi codluq, mkq-ekv/dm 3

0,2

Silisium turşusunun miqdarı, mkq/dm 3

20

Natrium birləşmələrinin miqdarı, mkq/dm3

15

Xüsusi elektrik keçiriciliyi, mkSm/sm

0,5

140 kqq/sm2 (13,8 MPa) təzyiqli təbii dövranlı qazanlara verilən duzsuzlaşdırılmış əlavə suyun keyfiyyəti aşağıdakı
normaları ödəməli və çox olmamalıdır:
Ümumi codluq, mkq-ekv/dm 3

1

Silisium turşusunun miqdarı, mkq/dm 3

100

Natrium birləşmələrinin miqdarı, mkq/dm3

80

Xüsusi elektrik keçiriciliyi, mkSm/sm

0,2

Bəzi hallarda duzsuzlaşdırılmış suyun keyfiyyət normaları yerli şəraitdən asılı olaraq (ilkin suyun keyfiyyətindən,
suhazırlama qurğularının sxemindən, istifadə olunan ionitin tipindən, bəsləyici subalansında duzsuzlaşdırılmış suyun
payından) bəsləyici suyun keyfiyyət normalarına riayət edilmək şərti ilə enerjisistem tərəfindən dəqiqləşdirilə bilər.
Təzyiqi 100 kqq/sm 2 (9,8 MPa) və ondan aşağı olan barabanlı qazanların qidalandırılması üçün verilən əlavə suyun
keyfiyyəti və həmçinin düzaxınlı və barabanlı qazanların bəsləyici suyunun stansiyadaxili təşkiledicilərinin keyfiyyəti
(regenerativ, şəbəkə və digər qızdırıcıların kondensatları, drenaj çənlərinin, aşağı nöqtə çənlərinin, ehtiyat kondensat
çənlərinin və digər axın suları) bəsləyici suyun keyfiyyət normalarına riayət edilməsini təmin etməlidir. Bəsləyici suyun
stansiyadaxili təşkilediciləri, normaların pozulmasına səbəb ola biləcək dərəcədə çirklənmiş olduqda, onlar dövrəyə
qaytarılana qədər təmizlənməli və ya atılmalıdır.

2.4.9.24. H-Na kationitləşmə ilə və ya turşu əlavə etməklə ilkin suyun qələviliyini aşağı saldıqda, kimyəvi təmizlənmiş
suyun ümumi qalıq qələviliyi 0,2-0,8 mq-ekv/dm 3 həddində olmalıdır.
2.4.9.25. İlkin suda və ya suqızdırıcı qurğunun yolunda nitritlərin yaranmasına səbəb olan bakteriyalar əmələ gələrsə,
ilkin suyun boru kəmərlərində və durulaşdırıcı süzgəclərin süzücü materialları dövri olaraq xlorlu əhəng məhlulu ilə
işlənməlidir.
2.4.9.26. Buxar və kondensat itkilərini tamamlamaq üçün nəzərdə tutulan buxarlandırıcıların distillatının keyfiyyəti
aşağıdakı normaları təmin etməlidir; natrium birləşmələrinin tərkibi 100 mkq/dm3-dan, sərbəst karbon turşusu isə 2
mq/dm3-dan çox olmamalıdır. Düzaxınlı qazanların bəslənməsi üçün istifadə olunan buxarlandırıcıların distillatı, qazanlara
verilən duzsuzlaşdırılmış suyun yuxarıda qeyd olunmuş keyfiyyət normalarına qədər əlavə olaraq təmizlənməlidir.
2.4.9.27. Buxar və kondensat itkilərinin yerini doldurmaq üçün nəzərdə tutulmuş buxarlandırıcıların bəsləyici suyunun
keyfiyyəti aşağıdakı normalara cavab verməlidir:
Ümumi codluq, mкq-ekv/dm 3, çox olmamaqla

30

İlkin suda duz miqdarının 2000 mq/dm3-dan çox olduqda ümumi
codluq, mкq-ekv/dm 3, çox olmamaqla

75

Oksigenin miqdarı, mq/dm 3, çox olmamaqla

30

Müstəqil karbon turşusunun miqdarı, mq/dm3

0

Ayrı-ayrı hallarda, istismar təcrübəsinə əsasən, enerjisistemin icazəsi ilə bəsləyici suyun keyfiyyət normaları
dəqiqləşdirilə bilər. Buxarlandırıcılar, ümumi duzluğu 2000 mq/dm3-dan çox olan su ilə bəsləndikdə, fosfatlaşdırmaya icazə
verilir. Buxarlandırıcıların kondensatının keyfiyyət normaları və üfürmə rejimləri buxarlandırıcını istehsal edən zavodun
təlimatı, kimyəvi-su rejiminin aparılması üzrə tipik təlimatın və ya elektrik stansiyasının, enerjisistemin xidmətləri və ya
ixtisaslaşdırılmış təşkilatlar tərəfindən aparılan istilik-kimyəvi sınaqların nəticələri əsasında təyin edilməlidir.
2.4.9.28. İstehsalatdan qaytarılan kondensatın keyfiyyəti aşağıdakı normaları ödəməli və onlardan artıq olmamalıdır:
Ümumi codluq, mkq-ekv/dm 3

50

Dəmir birləşmələrinin miqdarı, mkq/dm3

100

mis birləşmələrinin miqdarı, mkq/dm3

20

Silisium turşusunun miqdarı, mkq/dm 3

120

рН

8,5-9,5

Permanqanat oksidləşməsi, mq О 2/dm3

5

Neft məhsullarının miqdarı, mq/dm3

0,5

Fosfatlarla və ya fosfat və natrium qələvisi ilə korreksiya emalı zamanı qaytarılan kondensatın tərkibində, qazan
suyunun pH göstəricisinin təyin olunmuş normalardan 0,5 vahiddən çox kənara çıxmasına səbəb olan potensial turşu və ya
qələvi birləşmələri olmamalıdır (Qaytarılan kondensatın tərkibində potensial turşu və ya qələvi birləşmələri mövcud olduqda
o elektrik stansiyaları tərəfindən qəbul edilməməlidir).
Elektrik stansiyasına qaytarılan kondensatın keyfiyyəti bəsləyici suyun keyfiyyət normalarını təmin etmirsə, onun bu
normalara cavab verənədək təmizlənməsi nəzərdə tutulmalıdır.
2.4.9.29. Şəbəkə qızdırıcılarında suyun qızdırılması zamanı karbon indeksi-İk (Karbonat indeksi İk - suyun ümumi
codluğun və kalsium codluğunun hasilinin sərhəd qiymətidir, bundan yuxarı olduqda karbonat ərp yaranması 0,1
q/(m2•saat) –dan yuxarı intensivliklə axır) aşağıdakı cədvəldə göstərilən qiymətlərdən yuxarı olmamalıdır.
Cədvəl 2
Suyun pH göstəricisindən asılı olaraq şəbəkə qızdırıcılarında şəbəkə suyunun qızdırılması zamanı İk -nın normativ
qiymətləri
Şəbəkə suyunun
qızdırılma
temperaturu, °С
70-100
101-120
121-140
141-150
151-200

İk (mq-ekv/dm3)2 pH-ın qiymətində
8,5-dən yuxarı
olmamaqla
4,0
3,0
2,5
2,0
1,0

8,51-8,8

8,81-9,2

2,6
2,1
1,9
1,5
0,8

2,0
1,6
1,4
1,2
0,6

9,2-dən
yuxarı
1,6
1,4
1,2
0,9
0,4

Suqızdırıcı qazanlarda şəbəkə suyunun qızdırılması zamanı İ k karbon indeksi aşağıda cədvəldə göstərilən qiymətlərdən
yuxarı olmamalıdır.
Cədvəl 3
Suyun pH göstəricisindən asılı olaraq suqızdırıcı qazanlarda şəbəkə suyunun qızdırılması zamanı İk -nın normativ
qiymətləri
Şəbəkə suyunun
qızdırılma
temperaturu, °С
70-100
101-120
121-140
141-150
151-200

pH göstəricisinin qiymətlərində İk, (mq-ekv/dm3)2
8,5-dən yuxarı
8,51-8,8
8,81-9,2
9,2-dən
olmamaqla
yuxarı
3,2
2,3
1,8
1,5
2,0
1,5
1,2
1,0
1,5
1,2
1,0
0,7
1,2
1,0
0,8
0,5
0,8
0,7
0,5
0,3

Açıq istilik təchizatı sistemlərində bəsləyici suyun İ k qiyməti şəbəkə suyu üçün olan normativ qiymətlər kimi olmalıdır.
Qapalı istilik təchizatı sistemləri üçün bəsləyici suyun keyfiyyəti şəbəkə suyunun İ k-nın normativ qiymətini təmin
etməlidir.
Su boru kəmərlərində suyun sorulması nəzərə alınmaqla qapalı istilik təchizatı sistemlərində İ k-nın qiyməti aşağıdakı
kimi hesablana bilər.
Burada:
İkb – qapalı istilik təchizatı sisteminin bəsləyici suyun karbon indeksinin normativ qiymətidir;
İks – şəbəkə suyunun karbon indeksinin Cədvəl 2 üzrə və ya suqızdırıcı avadanlığın növündən asılı olaraq normativ
qiymətidir;
a – su boru kəmərindəki suyun real sorulma payıdır (%) və aşağıdakı kimi təyin edilir:
(Cş, Cb, Cs – müvafiq olaraq şəbəkə, bəsləyici və sukəməri suyunun ümumi codluğudur, mq-ekv/dm 3).
Su boru kəmərindəki suyun sorulma qiyməti üzrə istismar məlumatları olmadıqda sorulma payı 105-ə bərabər qəbul
edilməlidir.
Qapalı istilik şəbəkəsinin qidalandırılması üçün istifadə olunan suyun keyfiyyəti aşağıdakı normaları ödəməlidir:
Sərbəst karbon turşusunun miqdarı

0

pH qiymətləri:
açıq istilik təchizatı sistemi

8,3-9,0*

qapalı istilik təchizatı sistemi

8,3-9,5*

Həll olunmuş oksigenin miqdarı, mkq/dm3, çox olmamaqla

50

Asılı maddələrin miqdarı mq/dm3, çox olmamaqla

5

Neft məhsullarının miqdarı, mq/dm3, çox olmamaqla

1

* pH göstəricisinin yuxarı həddi yalnız suyun əhəmiyyətli dərəcədə yumşaldılması zamanı icazə verilir, aşağı həddi isə
enerjisistemin icazəsi ilə istilik təchizatı sistemlərinin avadanlıq və boru kəmərlərində korroziyanın intensivliyindən asılı
olaraq dəqiqləşdirilə bilər. Qapalı istilik təchizatı sistemləri üçün enerjisistemin icazəsi ilə eyni vaxtda karbon indeksinin 0,1
(mq-ekv/dm3)2-a qədər azaldılması ilə pH göstəricisinin yuxarı qiymət həddi 10,5-ə qədər yol verilir, aşağı həddi isə istilik
təchizatı sistemlərinin avadanlıq və boru kəmərlərində korroziyanın intensivliyindən asılı olaraq dəqiqləşdirilə bilər.
Açıq istilik təchizatı sistemlərində bəsləyici suyun keyfiyyəti (birbaşa su götürülərkən) qüvvədə olan standartların
tələblərinə cavab verməlidir. Əgər açıq istilik təchizatı üçün bəsləyici suyun nümunəsi 20 dəqiqə müddətində qaynadıldıqda
onun rəngi verilən normalardan artıq dəyişərsə, üzvi qarışıqları çıxarmaq üçün belə su koaqulyasiya olunmalıdır.
Birbaşa isti su ayıran (paylaşdıran) istilik şəbəkəsinin bəsləyici suyunun silikatla işlənilməsi zamanı, bəsləyici suda
silikatın miqdarı SiO2-yə hesablandıqda 50 mq/dm 3-dan çox olmamalıdır.
Bəsləyici suyun silikatla işlənməsi zamanı kalsiumun qatılıq həddi, ancaq sulfatların (CaSO 4-ün çökməsinin qarşısını
almaq üçün) yox və həmçinin silisium turşusunun da (CaSiO 3-ün çökməsinin qarşısını almaq üçün) qatılıqlar cəmini hesaba
almaqla şəbəkə suyunun verilmiş temperatura qədər qızdırılmasında, qazan borularının divar qatında suyun
temperaturunun 400C- dən yuxarı olmasını da nəzərə almaqla təyin edilməlidir.
İstilik şəbəkələrinin bəsləyici və şəbəkə suyuna bilavasitə hidrazinin və başqa toksiki maddələrin verilməsi (qatılması)
qadağandır.
2.4.9.30. Şəbəkə suyunun keyfiyyəti aşağıda göstərilən normaları ödəməlidir:

Sərbəst karbon turşusunun miqdarı

0

İstilik təchizatı sistemləri üçün pH qiymətləri:
açıq

8,3-9,0*

qapalı

8,3-9,5*

İstilik təchizatı sistemləri üçün dəmir birləşmələrinin miqdarı,
mq/dm3, çox olmamaqla
açıq

0,3**

qapalı

0,5

Həll olunmuş oksigenin miqdarı, mq/dm3, çox olmamaqla

20

Asılı maddələrin miqdarı mq/dm3, çox olmamaqla

5

Neft məhsullarının miqdarı, mq/dm3, çox olmamaqla:
açıq

0,1

qapalı

1

* pH-ın yuxarı sərhəddi yalnız su dərindən yumşaltdıqda yol verilir, aşağı sərhəddi isə enerjisistemin razılığı ilə istilik
təchizatı sisteminin avadanlıqlarında və boru kəmərlərində korroziya hadisələrinin intensivliyindən asılı olaraq düzəlişlər
edilə bilər. Qapalı istilik təchizatı sistemləri üçün enerjisistemin razılığı ilə pH-ın qiymətlərinin yuxarı həddi karbonat
indeksinin qiymətləri eyni vaxtda 0,1 (mq-ekv/dm3)2 qədər azaldıqda 10,5-dən çox olmamaqla götürməyə yol verilir, aşağı
həddi isə istilik təchizatı sisteminin avadanlıqlarında və boru kəmərlərində korroziya hadisələrindən asılı olaraq düzəliş
verilə bilər.
** Dövlət sanitariya nəzarəti orqanlarının razılığı ilə 0,5 mq/dm 3 yol verilir.

[6]

İsitmə mövsümünün başlanğıcında və təmirdən sonrakı dövrdə qapalı istilik təchizatı sistemləri üçün 4 həftə, açıq istilik
təchizatı sistemləri üçün isə 2 həftə müddətinə normaların - dəmir birləşmələri miqdarının 1,0 mq/dm3-a qədər, həll
olunmuş oksigenin 30 mq/dm3-a qədər, asılı maddələrin 15 mq/dm 3-a qədər yuxarı olmasına icazə verilir.
Açıq istilik təchizatı sistemlərində, dövlət sanitariya-epidemioloji xidmət müəssisələri ilə razılaşdırılaraq, istismar edilən
istilik təchizatı sistemlərinin mövsümi qoşma vaxtlarında, yenilərin qoşulmasında və həmçinin təmirdən sonra 14 günə
qədər müddətə suyun rəng göstəricisi üzrə 700-yə qədər və dəmirin miqdarı üzrə 1,2 mq/dm 3-a qədər normadan kənara
[7]

çıxmasına yol verilir.
İsitmə mövsümü qurtardıqdan və ya suqızdırıcı qazanlar və istilik şəbəkəsi saxlandıqdan sonra onlar konservasiya
olunmalıdır.
2.4.9.31. Üzvi yanacaqla istismar olunan elektrik stansiyalarında işləyən qazanların nominal məhsuldarlığında texnoloji
rejimlərdən kənarlaşmalar, sızma, buxarlanma nəticəsində suyun, buxarın və kondensatın stansiyadaxili itkiləri bəsləyici
suyun ümumi sərfinin aşağıdakı %-dən çox olmamalıdır:
Kondensasiyalı elektrik stansiyalarında

1,0

Xalis istilik yüklü İEM-lərdə

1,2

İstehsalat və ya istehsalat -istilik yüklü İEM-lərdə

1,6

Bəsləyici suyun nominaldan az olan faktiki sərfində stansiyadaxili itkilərin normaları müvafiq olaraq artacaqdır ki, bu
da 1,5 dəfədən çox olmamalıdır.
Forsunkaların işləməsi, qazanların üfürülməsi, su ilə yuylması, kondensat təmizləyici qurğulara xidmət, istilik
şəbəkəsində əlavə suyun dearasiyası, mazutun boşaldılması, kimyəvi analizlər üçün istilikdaşıyıcısından nümunənin
götürülməsi zamanı və digər texnoloji əməliyyatlar aparıldıqda suyun, buxarın, və kondensatın (xüsusi sərfiyyat itkiləri)
texnoloji itkilərinin normaları İES-lərdə suyun təkrar istifadəsinin mümkünlüyü nəzərə alınmaqla hər bir əməliyyat üçün
elektrik stansiyası tərəfindən işlənib hazırlanmalıdır.
Hər bir elektrik stansiyası üçün stansiyadaxili qeyri-istehsal və suyun, buxarın və kondensatın texnoloji itkilərinin
ümumi normaları hər il enerjisistem tərəfindən təsdiq edilməlidir.
2.4.10. Boru kəmərləri və armaturlar
2.4.10.1. Həddən artıq təzyiq altında işləyən boru kəmərləri potensial təhlükəli istehsalat obyektidir, onların layihə
sənədləri, texniki pasportları və istehsal üçün şəhadətnaməsi, həmçinin şərti keçid diametri 50 və daha böyük komplektinə
daxil olan armaturlar üçün pasportları olmalıdır.
2.4.10.2. Boru kəmərlərinin etibarlılığı və təhlükəsizliyi bütün yükləmə amillərindən statik möhkəmliyə, öz-özün
kompensəetmə və kiçikdövrilik yorğunluğunun hesabatı ilə təsdiq olunmalıdır.
2.4.10.3. Boru kəmərlərinin hesabatdan yuxarı mühit parametrləri ilə istismarına yol verilmir.
2.4.10.4. Hesabatlar nümunəvi normativ hüquqi aktlarda (NHA) təyin olunmuş dövriliklə işləmə zamanı təkrarlanır.
2.4.10.5. Boru kəmərləri və armaturlar saz vəziyyətdə və iş qabiliyyətli olmalıdır. Boru kəmərlərini yoxlamadan

keçirtmədən və ehtiyat göstəricilərinin (təyin edilmiş ehtiyat, təyin edilmiş xidmət müddəti, yolverilən qızma sürəti) uçotunu
aparmadan istismarına yol verilmir.
2.4.10.6. Enerji obyektinin texniki rəhbəri tərəfindən dövlət nəzarət orqanlarında qeydiyyatdan keçirilməli olan,
həmçinin də istismar bölməsi göstərilməklə artıq təzyiq altında işləyən avadanlığın sənaye təhlükəsizliyinin təmin edilməsi
üzrə qaydalara (müvafiq qurumların qəbul etdiyi normativ sənədlərin tələblərinə uyğun) uyğun olaraq boru kəmərinin hər
kateqoriyası üçün enerji obyekti tərəfindən ayrıca qeydiyyatdan keçirilən 0,07 MPa-dan artıq təzyiq ilə su buxarı, və ya 115 °Cdən yuxarı hərarətlə isti su daşıyan boru kəmərlərinin siyahısı təsdiq edilməlidir.
2.4.10.7. Enerji obyekti üzrə əmr ilə boru kəmərlərinin texniki vəziyyəti və onların təhlükəsiz istismarına məsul şəxslərin
siyahısı təsdiq edilməlidir.
2.4.10.8. Təhlükəli istehsalat müəssisələrinin təhlükəsiz istismarına artıq təzyiq altında fəaliyyət göstərən avadanlığın
sənaye təhlükəsizliyinin təmin edilməsi üzrə qaydalara, istismar üzrə təlimatlara dair biliklərin yoxlanmasından və təcrübə
dövründən keçmiş və və boru kəmərlərinin istismarı və xidmətinə hüquq verən vəsiqəsi olan şəxslər boru kəmərlərinin
istismarına və xidmətinə buraxılmalıdır.
2.4.10.9. Enerji obyektində qüvvədə olan normativ sənədlər əsasında və istehsalçının tələbləri nəzərə alınmaqla boru
kəmərlərinin istismarı üzrə yerli təlimat hazırlanmalı və təsdiq edilməlidir.
2.4.10.10. Bütün boru kəmərlərinin icra sxemi olmalıdır. Sxemdə aşağıdakılar göstərilməlidir (həmin kateqoriya boru
kəməri üçün qaydaların tələbləri nəzərə alınmaqla):
a) tətbiq edilən poladların markaları, boruların diametri, qalınlığı, boru kəmərinin xətti ölçüləri;
b) dayaqların, kompensatorların, asqıların, armaturun, hava xətlərinin, axıtma və üfürmə qurğularının yerləşmə yerləri;
c) aralarındakı məsafə göstərilməklə qaynaq birləşmələri;
ç) layihə istilik yerdəyişmələri göstərilməklə, istilik hərəkətlərinin yoxlanılması üçün göstəricilərin, sürüşmənin
ölçülməsi üçün qurğuların (metalda sürüşmə yaradan temperaturlarda işləyən boru kəmərləri üçün) yerləşməsi;
e) layihə cizgilərinin nömrələri, hansılarınki əsasında icra sxemləri tərtib olunmuşdu.
2.4.10.11. Qaynaq olunmuş birləşmələrin kəsilməsi və yenidən qaynaq edilməsi, boru kəmərinin elementlərinin
kəsilməsi və yenidən qaynaq edilməsi, armaturun dəyişdirilməsi, dayaq-asma sisteminin (bundan sonra - DAS) təmiri və
istilik izolyasiyasının dəyişdirilməsi ilə bağlı təmirdən, həmçinin də boru kəmərlərinin və DAS-ların sazlanmasından sonra
avadanlığın işə salınmasından öncə aşağıdakılar yoxlanmalıdır:
a) müvəqqəti quraşdırma və təmir qarmaqlarının, konstruksiyaların və ləvazimatların, taxtabəndlərin olmaması;
b) tərpənməz və sürüşkən dayaq və yaylı bərkitmələrin, boru kəmərləri və armaturlara xidmət üçün nərdivanların və
meydançaların sazlığı;
c) asma və dayaqların yaylarının soyuq vəziyyətdə uzanma ölçüsü;
ç) istilik yerdəyişmə indikatorlarının saz vəziyyətdə olması;
d) Boru kəmərlərinin onları qızdırdıqda və digər istismar rejimlərində müstəqil yerdəyişmə imkanları;
e) boru kəmərlərinə və armaturlara xidmət nərdivanlarının və meydançalarının saz vəziyyətdə olması;
ə) axıdıcıların və hava pəncərələrinin, qoruyucu qurğularının sazlığı;
f) boru kəmərlərinin üfüqi hissələrinin meyillənmə ölçüsü və onların normativ sənədlərin müddəalarına uyğunluğu;
g) armaturun hərəkətli hissələrinin hərəkət yumşaqlığı;
h) idarəetmə lövhəsindəki bağlama armaturunun son vəziyyət göstəricilərinin (açıqdır-bağlıdır) faktiki göstəricilərə
uyğunluğu;
k) təmir texnologiyasının yerinə yetirilmə tamlığı və keyfiyyəti;
l) metal və qaynaq birləşmələrinin yoxlamalarının nəticələri, onların keyfiyyətinin normativ sənədlərin tələblərinə
uyğunluğu;
m) istilik izolyasiyasının sazlığı;
n) təmir sənədlərinin tam dəstinin mövcudluğu (sxemlər, formulyarlar, qaynaq sənədləri, metaloqrafik araşdırmaların
protokolları, təmirdən sonra qəbul aktları və s.);
o) qoruyucu qurğuların sazlığı;
p) yerinə yetirilmiş iş haqqında pasporta müvafiq qeydlərin edilməsi.
Yuxarıda göstərilən yoxlamaların nəticələrinə əsasən, boru kəmərlərinin texniki vəziyyətinə və təhlükəsiz istismarına
məsul şəxs boru kəmərinin istismara hazırlığı və zərurət olduqda heyətə əlavə təlimatlar haqqında əməliyyat sənədlərinə
qeydləri daxil etməlidir.
2.4.10.12. Boru kəmərlərinin və armaturun istismarı zamanı aşağıdakılar yoxlanmalıdır:
a) boru kəmərlərinin istilik yerdəyişmələrinin miqdarları və onların isidilməsi və soyudulması zamanı istilik
yerdəyişmələri indikator göstəriciləri üzrə hesabat və ya sazlanma qiymətlərinə uyğunluğu;
b) boru kəmərlərində sıxılmaların və yüksək titrəyişlərin olmaması;
c) qoruyucu qurğuların, armaturun və flans birləşmələrinin möhkəmliyi;
ç) işəsalma və dayanma zamanı metal işinin hərarət rejimi (hərarət, qızma sürəti, axıtma şəraiti);
d) asmaların və dayaqların yaylarının iş və soyuq vəziyyətində uzanma dərəcəsi, ən azı 2 ildə 1 dəfə;
e) hər işə salma və soyumadan sonra DAS sazlığı (əyani şəkildə);
ə) boru, linzalı və kipgəc kompensatorlarının germetikliyi və iş qabiliyyəti;
g) idarəetmə lövhələrində tənzimləyici armaturun vəziyyət göstəricilərinin, onun, faktiki vəziyyətinə uyğunluğu;
ğ) yastıqların sürtgüsü, intiqal mexanizmləri düyünlərinin, vintli cütlüklərin, armaturların elektrik intiqallarının
reduktorlarında yağlanmanın olması;
j) istilik izolyasiyasının sazlığı;
k) təmirlərdən sonra izolyasiyanın səthində temperaturun yoxlanılması (pirometrik yoxlama);
l) boru kəmərinin uzunluğu və yuxarı və aşağı təşkiledicisi üzrə metal temperatu göstərişlərinin yoxlanılması (təmirdən
sonra isitmə zamanı);
m) izolyasiyanın səthinə su axmasının, həddən artıq qızdırma buxar boru kəmərlərinin armaturunun olmaması;
n) kondensat yığılıb toplanması və rejim dəyişdirildikdə onun tullanması təhlükəli durğun (sərfiyyatsız) zonaların yığım
təhlükəsi ilə durğun (xərcsiz) zonalarının istisna edilməsi;
o) ehtiyat göstəricilərinin hasilatına nəzarət.

2.4.10.13. Soyumamış buxar kəmərlərini mühitlə doldurduqda, boru kəmərlərinin divarlarının və işçi mühitin istismar
üzrə təlimatda göstərilən hesabat qiymətləri çərçivəsində saxlanılmalı olan, temperaturlar fərqinə nəzarət edilməlidir.
Metal temperaturu 100°C və ya daha çox olan boru kəmərini 100°C–dən aşağı temperaturlu mühitlə doldurulması qəti
qadağandır.
2.4.10.14. İsti su boru kəmərləri, qızdırıldıqda, soyudulduqda və boşaltma zamanı nəmliyin tamamilə aradan
qaldırılması üçün axıtma sistemi ilə təmin edilməli və onların boşaldılan tərəfə 0,002-dən az olmayan mailliyi olmalıdır.
Buxar boru kəmərləri mühitin işləmə təzyiqində doyma şəraitinə uyğun hərarətədək saxlanılan, 0,004–dən az olmayan
(mühitin hərəkətinə doğru) mailliyi olmalıdır.
Buxar boru kəmərləri qızdırıldıqda və soyudulduqda kondensatın boşaldılması və çıxarılması üçün axıtma və üfürmə
xətləri sistemi ilə təmin edilməlidir.
Üfürmə boru kəmərlərinin en kəsiyi qızdırılma zamanı doyma temperaturuna çatmadan və soyudulma zamanı doyma
temperaturuna çatdıqdan sonra kondensatın çıxarılmasını təmin etməlidir, həmçinin yolverilən sürətlə həddən artıq
qızdırılmış buxarla buxar kəmərlərinin isidilməsi üçün lazım olan buxar sərfini təmin etməlidir.
Axıtma və üfürmə boru kəmərlərinin maillikləri ən azı 0,002 olmalıdır.
Axıtma və üfürmə boru kəmərlərinin çəkilməsi zamanı boru kəmərlərinin sıxılmasından qaçınmaq məqsədilə əsas boru
kəmərlərinin və avadanlıqların istilik hərəkəti istiqamətləri nəzərə alınmalıdır. Bir neçə boru kəmərinin axıtma xətlərini
birləşdirərkən onların hər birinə bağlama armaturu quraşdırılmalıdır.
Ümumi axıtma kollektorunun en kəsiyi, ona deşərək geydirilən axıtma boru kəmərlərinin en kəsikləri cəmindən ən azı
20% artıq olmalıdır.
2.4.10.15. Boru kəmərləri və armatur quraşdırılarkən armatura xidmət və təmir imkanı təmin olunmalıdır. Armaturun və
buxar kəmərlərinin istilik dəyişmələri indikatorlarının quraşdırıldığı yerdə xidmət meydançaları quraşdırılmalıdır.
2.4.10.16. Armaturun gövdəsində və ya ona bərkidilmiş xüsusi birkada boru kəmərlərinin texnoloji sxemlərinə əsasən
armaturun adı və nömrəsi, həmçinin də şturvalın dönmə istiqamətləri göstəriciləri açılma (“A”) və bağlanma (“B”)
istiqamətləri göstərilməlidir.
Tənzimləyici klapanlar tənzimləyici orqanını açılma dərəcəsinin göstəricisi ilə, bağlama armaturu isə “Açıqdır” və
“Bağlıdır” göstəriciləri ilə təchiz edilməlidir.
2.4.10.17. Boru kəmərlərinin, armaturun və armaturu məsafədən idarəetmə elementlərinin təmiri, boru kəmərinin təmir
edilən sahəsini ayıran tıxacların quraşdırılması və sökülməsi, yalnız naryad-buraxılış üzrə yerinə yetirilməlidir.
2.4.10.18. Emalatxana şəraitində təmir edilmiş armatur, sürgünün, kipgəclərin, silfon və flans bərkitmələrinin
germetikliyinin 1,25 bərabər işçi təzyiqi ilə sınağı keçirilməlidir.
Boru kəmərindən kəsilmədən təmir edilmiş armatur avadanlıq işə salındıqda mühitin iş təzyiqi ilə sıxlığa görə sınağı
keçirilməlidir.
2.4.10.19. Boru kəmərlərinin və armaturun istilik izolyasiyası saz vəziyyətdə olmalıdır. Havanın hərarəti 25 °C olduqda
səthin üzərində temperatur 45 °C-dən çox olmamalıdır.
Vaxtaşırı yoxlamaya məruz qoyulan flans birləşmələrinin, armaturun və boru kəmərləri sahələrinin istilik izolyasiyası
(qaynaq birləşmələri, sürüşkənliyi ölçmək üçün nazik ucluq və s.) çıxarıla bilən olmalıdır.
Açıq havada və yağ çənlərinin, yağ kəmərlərinin, mazut kəmərlərinin yaxınlığında olan boru kəmərlərinin istilik
izolyasiyası nəm və ya yanıcı neft məhsullarının hopmasından qorunması üçün metal və ya digər örtüklərə malik olmalıdır.
Kabel xəttlərinin yaxınlığında yerləşən boru kəmərləri də metal örtüyə malik olmalıdır.
Ətraf mühitin hərarətindən aşağı olan, iş mühitli boru kəmərləri korroziyadan qorunmalı, su və istilik izolyasiyasına
malik olmalıdır.
İstilik izolyasiyası üçün boru kəmərlərinin metalında korroziya yaratmayan materiallardan istifadə edilməlidir.
Boru kəmərlərinin rənglənməsi və yazıları normativ sənədlərin tələblərinə uyğun olmalıdır.
2.4.10.20. Qoruyucu örtüyə malik olmayan boru kəmərlərinin izolyasiyası boyanmalıdır. Bir qoruyucu örtük olduqda
üzərinə markalama üzlükləri vurulmalıdır.
2.4.10.21. Ilkin buxarın və aralıq qızdırılmış buxarın bəsləyici boru və buxar kəmərlərində, həmçinin də armaturlarında
dəlik aşkar olunduqda qəza sahəsi aşılmalıdır.
Açılma zamanı qəza sahəsini ehtiyata çıxarmaq mümkün deyilsə, bu sahə ilə əlaqəli olan avadanlıq dayandırılmalıdır.
2.4.10.22. Armatur yalnız funksional təyinatına uyğun olaraq istifadə edilməlidir. Bağlama armaturundan tənzimləyici
kimi istifadə etmək qadağandır.
2.4.10.23. Resurs göstəricilərini (təyin olunmuş resurs, təyin edilmiş xidmət müddəti, icazə verilmiş işəsalmaların sayı)
işləyib başa vurmuş boru kəmərləri və armatur texniki vəziyyətini, təmir və sazlanmasını təyin etmək üçün istismardan
çıxarılmalıdır.
2.4.10.24. Texniki vəziyyətin müəyyən edilməsi və boru kəmərlərinin sazlanması ixtisaslaşmış təşkilat tərəfindən həyata
keçirilməlidir.
2.4.10.25. Boru kəmərlərinin gələcək istismarının mümkünlüyü barədə qərar müvafiq texniki nəticə əsasında enerji
obyektinin texniki rəhbəri tərəfindən verilir.
2.4.10.26. Boru kəmərlərini istismar edən enerji obyektində boru kəmərlərinin saz vəziyyətinə və təhlükəsiz istismarına
görə məsul şəxsin imzasının ardından, yerinə yetirilmiş təmir işləri haqqında, növbədənkənar texniki yoxlamanın gərək
olmadığı barədə məlumat daxil edilməlidir.
Boru kəmərinin növbədənkənar yoxlamasının aparılmasının gərəkliliyini doğuran təmir işləri, təmir zamanı istifadə
olunan materiallar, həmçinin qaynağın keyfiyyəti və metalın yoxlanması haqqında məlumat boru kəmərinin pasportuna
daxil edilməlidir.
2.4.11. Stansiyaların teplofikasiya qurğuları
2.4.11.1. Elektrik stansiyalarının və rayon qazanxanalarının teplofikasiya qurğularının iş rejimləri (verici və əks boru
kəmərlərində təzyiq və temperatur və verici boru kəmərlərində temperatur) istilik şəbəkəsinin dispetçerinin tapşırığına
müvafiq olaraq təşkil olunmalıdır.
Verici boru kəmərlərində şəbəkə sularının temperaturu istilik təchizatı sistemi üçün təsdiq olunmuş qrafikə uyğun

olaraq, istilik şəbəkəsinin dispetçerinin şəbəkənin uzunluğundan, iqlim şəraitlərindən və digər amillərdən asılı olaraq təyin
etdiyi, ətraf mühütün temperaturunun orta qiyməti üzrə 6 saatdan 24 saata kimi müddətdə verilməlidir.
Elektrik stansiyasının (qazanxananın) baş siyirtməsi üçün verilən rejimdən kənara çıxmalar aşağıdakılardan çox
olmamalıdır:
a) istilik şəbəkəsinə daxil olan suyun temperaturu üzrə, ± 3%;
b) verici boru kəmərlərində təzyiq üzrə ± 5%;
c) əks boru kəmərlərində təzyiq üzrə ± 20 kPa (± 0,2 kqq/ sm 2).
Əks boru kəmərlərindəki şəbəkə suyunun temperaturu, verici boru kəmərlərində suyun sərfi, verici və əks boru
kəmərlərində sərfiyyat fərqləri, istilik şəbəkələri və istilik istehlakı sistemlərinin iş rejimi ilə təmin edilir və istilik şəbəkə
dispetçeri tərəfindən nəzarət edilir. Əks boru kəmərlərində şəbəkə suyunun orta gündəlik temperaturu verilən qrafikdə qeyd
olunan temperaturun 3%-dən çox ola bilməz. Əks boru kəmərlərində şəbəkə suyunun temperaturunun qrafikdə göstərilənlə
müqayisədə azalması məhdudlaşdırılmır.
2.4.11.2. Verici boru kəmərlərində şəbəkə suyunun maksimal orta saatlıq sərfi və verici və əks boru kəmərlərində şəbəkə
sularının sərfiyyat fərqləri istilik təchizatı müqavilələrində göstərilən qiymətləri aşmamalıdır.
2.4.11.3. Verici boru kəmərlərində şəbəkə suyunun maksimal orta saatlıq sərfi, verici və əks boru kəmərlərində şəbəkə
sularının sərfiyat fərqləri, əks boru kəmərlərində şəbəkə suyunun temperaturu maksimal orta saatlıq qiymətdən yuxarı
olarsa, istilik şəbəkəsinin dispetçeri təyin olunmuş qiymətlərin bərpa olunması üçün tədbirlər görməlidir.
Elektrik stansiyasının (qazanxananın) kollektorlarında təzyiq və buxarın temperaturunun normadan kənara çıxması,
verilən parametrlərdən ± 5% -dən çox olmamalıdır.
2.4.11.4. Hər bir şəbəkə qızdırıcısı və ya qızdırıcılar qrupu üçün layihə verilənləri və sınaq nəticələri əsasında təyin
olunmalıdır:
a) hesabat istilik səmərəliliyi və qızdırıcı buxarın və şəbəkə suyunun müvafiq parametrləri;
b) temperatur basqısı və şəbəkə suyunun maksimal qızdırılma temperaturu;
c) su və buxar tərəflərindən yol verilən təzyiq;
ç) şəbəkə suyunun hesabat sərfi və ona müvafiq təzyiq itkiləri;
Bundan əlavə, bu sınaqlar əsasında suqızdırıcı qazanlarda, boru kəmərlərində və teplofikasiya qurğularının köməkçi
avadanlıqlarında şəbəkə suyunun hesabat sərfi zamanı təzyiqin itkiləri təyin olunmalıdır.
Sınaqlar yeni qurulmuş teplofikasiya qurğularında və mütəmadi olaraq (hər 3-4 ildə 1 dəfə) istismar prosesində
aparılmalıdır.
2.4.11.5. Şəbəkə qızdırıcılarından çıxışda, istilik şəbəkəsinin çıxışlarında, həmçinin istilik şəbəkəsində yerləşən
qarışdırma stansiyalarında suyun temperaturunun tənzimlənməsi, sürəti saatda 30 ° C-dən çox olmayan bərabərsürətli
olmalıdır.
2.4.11.6. Şəbəkə qızdırıcıları işləyərkən təmin edilməlidir:
a) kondensat səviyyəsinə və avtomatik səviyyə saxlama qurğusunun işinə nəzarət;
b) buxar məkanından kondensasiya olunmayan qazların çıxarılması;
c) temperatur basqısına nəzarət;
ç) şəbəkə suyunun qızmasına nəzarət;
d) şəbəkə suyunun giriş və çıxışı arasında təzyiq itkisinə nəzarət;
e) isidici buxar kondensatının keyfiyyəti üzrə hidravlik sıxlığa nəzarət.
İstilik mübadiləsi aparatlarının boru sistemi çirkləndikcə mütəmadi olaraq təmizlənməlidir, lakin ildə ən azı 1 dəfə
(istilik mövsümündən əvvəl) yerinə yetirilməlidir.
2.4.11.7. Avtomatik ehtiyatı qoşan qurğular daim fəaliyyət göstərməyə hazır olmalıdırlar və mütəmadi olaraq enerji
obyektin texniki rəhbərinin təsdiqlədiyi qrafik üzrə yoxlanmalıdırlar.
2.4.11.8. İstilik şəbəkələrinin bəslənməsi üçün qurğular, onları iş rejimində kimyəvi təmizlənmiş və dearasiya olunmuş
su ilə qidalanmasını və təsərrüfat-içməli sistemindən və ya istehsalat boru kəmərlərindən elektrik stansiyalarının texnoloji
layihələndirmə normaları ilə təyin olunmuş həcmlərdə qəza qidalanması ilə təmin etməlidir.
Bəsləyici qurğuların boru kəmərləri, texniki boru kəmərləri və ya su kəmərinin birləşmələrində iki bağlanmış və
plomblanmış siyirtmələr arasında nəzarət klapanı nəzərdə tutulmalıdır.
İstilik şəbəkələrinin normal iş rejimi zamanı nəzarət klapanı açıq vəziyyətdə olmalıdır.
2.4.11.9. Qoyulan tələblərə cavab verməyən istilik şəbəkəsini qidalandırmaq üçün hər bir su verilişi halı, enerji obyektin
texniki rəhbərinin icazəsilə yerinə yetirilir və əməliyyatjurnalda verilmiş suyun miqdarını və su təchizatı mənbəyi
göstərilməklə qeyd olunmalıdır.
Hər bir teplofikasiya çıxışının verici və əks boru kəmərindəki şəbəkə suyunun keyfiyyətinin yoxlanılması xüsusi nümunə
götürənlər vasitəsilə yerinə yetirilməlidir.
Bəsləyici qurğuların boru kəmərləri, texniki boru kəmərləri və ya su kəmərinin birləşmələrində iki bağlanmış və
plomblanmış sürgülər arasında nəzarət klapanı nəzərdə tutulmalıdır.
İstilik şəbəkəsi normal işlədikdə nəzarət klapanı açıla bilər.
2.4.11.10. Bəsləyici-tullayıcı qurğular istilik şəbəkəsinin iş rejimində və şəbəkə nasosları dayandıqda şəbəkə
nasoslarının sovurma tərəfində verilən təzyiqi saxlamalıdır.
2.4.11.11. Əks boru kəmərlərinin qəfil təzyiq artmasından mühafizəsi nəzərdə tutulmalıdır.
Teplofikasiya qurğusunda, istilik şəbəkəsinin verici boru kəmərlərində və istilik istehlakı sistemlərində şəbəkə sularının
təzyiqinin qəza azalması mümkün olduqda istilik təchizatı sisteminin bütün nöqtələrində şəbəkə sularının qaynamasından
mühafizə nəzərdə tutulmalıdır.
Şəbəkə sularının qaynamaması üçün şəraitlərin təmin olunması mümkün olmadıqda ehtiyat şəbəkə və ya bəsləyici
nasosların özbaşına və qəza qoşulmasına icazə verilmir.
2.4.11.12. Bəsləyici suyun çən-akkumulyatorları yalnız kimyəvi təmizlənmiş dearasiya olunmuş temperaturu 95°С-dən
yuxarı olmayan su ilə doldurulmalıdır. Siqnallayıcı borunun buraxılış qabiliyyəti çənlərin doldurulması və boşaldılmasının
maksimal sürətinə uyğun olmalıdır.
İstilik izolyasıyası olmadan layihələndirilmiş çən-akkumulyatorların və ehtiyat tutumların sərhəd doldurulma səviyyəsi
izolyasiya yerinə yetirilərkən istilik izolyasiyasının kütləsinə ekvivalent olaraq aşağı salınmalıdır.

Əgər çən-akkumulyatorlar və ehtiyat tutumlar qismində 0,9 t/m 3 məhsul sıxlığına hesablanmış neft məhsulları üçün
çənlər istifadə olunursa, çənin doldurulma səviyyəsi 10% aşağı salınmalıdır.
2.4.11.13. Çənlərin korroziya əleyhinə mühafizəsi çən-akkumulyatorların korroziyadan və onlarda olan suyun
aerasiyadan mühafizəsi üzrə normativ sənədlərin müddəalarına uyğun olaraq yerinə yetirilməlidir.
Çən-akkumulyatorları çən uçquna bənzər dağılmasının qarşısını alan xaricdən gücləndirmədən və daxili səthini
korroziya əleyhinə mühafizə etmədən istismar edilməsinə icazə verilmir.
Çən-akkumulyatorların və ehtiyat tutumların vəziyyətinin qiymətləndirilməsi, onların bundan sonra istismara yararlı
olmasının təyin olunması, enerji obyektin texniki rəhbəri tərəfindən təsdiqlənən akt tərtib etməklə, hər il isti su təchizatı
qurğularının açılması dövründə, konstruksiyalara və çənlərin bünövrələrinə, boru kəmərlərinin kompensəedici qurğularına,
həmçinin siqnallayıcı borularına vizual müayinə vasitəsilə aparılmalıdır.
Çən-akkumulyatorların divarlarının və dibinin qalınlığının və vəziyyətinin instrumental müayinəsi ən azı 5 ildə 1 dəfə
yerinə yetirilməlidir.
Çən-akkumulyatorların metalının korroziyadan və onlardakı suyun aerasiyadan mühafizəsi zamanı hermetikləşdirici
maye ilə daxili müayinə hermetiklər dəyişdirilən zaman aparılır.
Çənin divarları və dibi layihə qalınlığının 20% və daha çox korroziyadan aşındıqda aşınmanın xarakterindən və
korroziyaya uğrayan sahənin ölçülərindən asılı olmayaraq çənin sonradan istismarı qadağandır.
2.4.11.14. Çən-akkumulyatorların və ehtiyat tutumların quraşdırılması və təmiri başa çatdıqdan sonra çənakkumulyatorların, metal konstruksiyaların istehsalı və qəbulu qaydalarını təyin edən tikinti normaları və qaydalarının
müddəalarına uyğun olaraq sınaqları aparılmalıdır.
Hər bir istismara qəbul olunan çən-akkumulyatorlar və ehtiyat tutumlar üçün pasport tərtib olunmalıdır.
2.4.11.15. Çən-akkumulyatorların və ehtiyat tutumların istismarına icazə verilmir:
a) su yuxarı sərhəd səviyyəsinə çatdıqda onun çənə verilişinin tam kəsilməsini, həmçinin onun aşağı sərhəd səviyyəsinə
çatdıqda boşaldıcı nasosların açılmasını təmin edən bloklayıcılar olmadıqda;
b) əgər çənlər suyun səviyyəsinə nəzarət üçün və sərhəd səviyyəsini siqnallayan aparatla, yol verilən sərhəd
səviyyəsində quraşdırılan axıdılma borusu və siqnallayıcı boru ilə təchiz olunmayıbsa.
Siqnallamanın elektrik sxemi əməliyyatjurnalda qeyd olunmaqla növbə ərzində 1 dəfə yoxlanılmalıdır.
2.4.11.16. Stasionar teplofikasiya boru kəmərlərinin istismarı bu Qaydanın 2.4.12-ci yarımbəndinin müddəalarına uyğun
olaraq təşkil olunmalıdır.
Stasionar teplofikasiya boru kəmərlərinin korroziya əleyhinə örtükləri və istilik izolyasiyası qənaətbəxş vəziyyətdə
olmalıdır.
Teplofikasiya boru kəmərlərinə ayda 1 dəfədən az olmayaraq boru kəmərlərinin təhlükəsiz istismarına cavabdeh olan
elektrik stansiyasının (qazanxananın) işçiləri tərəfindən baxış keçirilməlidir və hər il hidravlik kipliyə görə yoxlanmalıdır.
Şəbəkə stansiya boru kəmərlərini açan və seksiyalayıcı armaturla yerli və məsafədən (subasmalar üçün əlçatan olmayan
nöqtələrdən) idarəetmə sistemləri saz vəziyyətdə olmalıdır.
2.4.11.17. Əgər istilik şəbəkəsini istismar edən təşkilatlarla digər sənədlərlə rəsmiləşdirilmiş müqavilə yoxdursa, elektrik
stansiyalarının (qazanxanaların) teplofikasiya avadanlıqlarının sərhədləri ilə onun ərazisi çəpərlənməlidir.
Stasionar NÖC – sərfiyyat ölçən ölçü qurğusu, bu cihazların vericiləri, birinci bağlayıcı klapanlar, impuls xətləri və
cihazların özləri onların quraşdırılma yerlərindən asılı olmayaraq, enerji obyektin idarəçiliyinə aid edilirlər və onların heyəti
tərəfindən xidmət olunurlar.
2.4.11.18. Teplofikasiya avadanlığı istismarçı təşkilatla razılaşdırılmış qrafikə uyğun olaraq təmir olunmalıdır.
2.4.12. İstilik şəbəkələri
2.4.12.1. İstilik şəbəkələrinin istismarı zamanı istilik təchizatı müqavilələri ilə müəyyən edilmiş parametrlərdə istilik
daşıyıcısının (su və buxarın) istehlakçılara verilməsi təmin edilməlidir:
a) təyin edilmiş qrafikə uyğun olaraq ötürücü boru kəmərlərində şəbəkə suyunun hərarəti;
b) ötürücü və əks boru kəmərlərində şəbəkə suyunun təzyiqi;
c) buxarın temperaturu və təzyiqi.
İstilik enerjisinin, istilik daşıyıcılarının itirilməsi, istilik enerjisinin saxlanması, ötürülməsi və paylanması zamanı enerji
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resurslarının xərcləri istilik şəbəkələrinin normativ enerji xüsusiyyətləri üzrə qiymətlərindən artıq olmamalıdır.
İstilik qaynaqlarının faktiki gücü və istilik şəbəkəsinin ana xətlərinin buraxılış qabiliyyətləri tükəndikdə yeni
istehlakçıların qoşulmasına yol verilmir.
2.4.12.2. Maraqlanan təşkilatların sənədlə rəsmiləşdirilmiş başqa bir sazişi yoxdursa, istilik şəbəkələrinin xidmət
hüdudları aşağıdakılar olmalıdır:
a) istilik mənbəyi tərəfindən bu Qaydanın 2.4.11.17-ci yarımbəndinin müddəalarına uyğun olaraq müəyyən edilmiş
hüdudları;
b) istilik istehlakçısı və ya daşıyan təşkilat tərəfindən içinə enerji obyektinə aid bağlayıcı armatur quraşdırılmış
kameranın xarici divarı.
İstilik şəbəkələrinin xidmət hüdudları istilik şəbəkələrinin balans aidiyyətinin və enerji təchiz edən təşkilat ilə istehlakçı
və ya daşıyan təşkilat arasında tərəflərin istismar məsuliyyəti ayırmanın iki tərəfli aktı ilə rəsmiləşdirilir (istilik təchizatı ya da
istilik daşıyıcının nəqli müqaviləsinə qoşma).
2.4.12.3. İstilik şəbəkəsini istismar edən təşkilat istehlakçıların təyin edilmiş istilik istifadəsinə riayət etməsinə və istilik
enerjisinin və istilik daşıyıcılarının uçotunun vəziyyətinə nəzarət etməlidir.
2.4.12.4. İstilik şəbəkələrini istismar edən təşkilat şəbəkə obyektlərinə yanaşma yollarının, eləcə də yol örtüklərinin
lazımi qaydada saxlanılmasına nəzarəti və yeraltı tikililərin üzərində səthlərin planlaşdırılmasını təşkil edilməlidir.
İstilik şəbəkəsi yolunda yer səthinin planlaşdırılması səth sularının istilik ötürücülərinə düşməsinin qarşısını almalıdır.
İstilik boru kəmərlərinin hər bölünən sahədən suyun buraxılması və çəkilməsi üçün qurğular olmadan istismara
verilməsinə yol verilmir.
2.4.12.5. İstilik şəbəkələrini istismar edən təşkilat, kənar şəxslərin avadanlıqlara və bağlayıcı-tənzimləyici armaturlara
girişə mane olan qapalı strukturların sazlığını təmin etməlidir.

2.4.12.6. İstilik şəbəkələrinin boru kəmərlərinin marşrutunun qazılmasına və ya kənar təşkilatlar tərəfindən onların
yaxınlığında işlərin görülməsinə icazə yalnız istilik şəbəkələrini istismar edən təşkilatın icazəsi ilə xüsusi təyin edilmiş şəxsin
nəzarəti altında verilir.
2.4.12.7. İstilik şəbəkələrini istismar edən təşkilatda aşağıdakılar tərtib olunmalıdır: istilik şəbəkəsinin planı (geniş
miqyaslı); əməliyyat və istismar (hesabat) sxemi; hər bir ana xətt üçün istilik profilləri.
Hər il plan, sxem və profillər bu Qaydanın 2.1.7.7-ci yarımbəndinin müddəalarına uyğun olaraq istilik şəbəkələrinin
faktiki vəziyyətinə uyğun olaraq yenilənməlidir.
2.4.12.8. İstilik şəbəkələrinin əməliyyat sxemi, o cümlədən avtomatlaşdırma və texnoloji mühafizə vasitələrinin
tənzimlənməsi aşağıdakıları təmin etməlidir:
a) istilik enerjisindən istifadəyə dair müqavilələrə uyğun qeyd olunmuş parametrlərdə istilik daşıyıcılarının
istehlakçılara çatdırılması;
b) istilik şəbəkələrində istilikaxın daşıyıcılarının optimal bölüşdürülməsi;
c) istilik şəbəkələrinin işinin ehtiyata çıxarılması;
d) kombinə edilmiş istilik şəbəkələrində bir neçə istilik mənbələrinin birgə istismarının (istehlakçıların yol verilən
hidravlik parametrləri təmin edilməklə) və zərurət olduqda fərdi mənbələrin istifadəsi üçün keçidin mümkünlüyü;
e) iqtisadi cəhətdən daha səmərəli mənbələrə üstünlük verilməklə istifadəsi.
2.4.12.9. Bütün istilik anaxətlərinə, kameralara (budaqlanma düyünlərinə), çəkib-vurma, qidalandırma və axıtma
nasoslarına, avtomatik tənzimləmə düyünlərinə, tərpənməz dayaqlara, kompensatorlara və istilik şəbəkələrinin digər
qurğularına planlarda, sxemlərdə və piezometrik qrafiklərdə ifadə olunan istismar nömrələri verilməlidir.
İstismar (hesabat) sxemlərində şəbəkəyə qoşulmuş bütün abunəçi sistemləri, əməliyyat sxemlərində isə bundan əlavə
seksiyalayıcı və bağlayıcı armaturlar da nömrələnməlidir.
Verici borularında (buxar borularında) quraşdırılan armatur tək ədədlə, əks boru (kondensat borusu) üzərində olan
müvafiq armatur növbəti cüt ədədlə nömrələnməlidir.
2.4.12.10. Hər bir istilik şəbəkəsi rayonunda qaz-təhlükəli kameraların və keçid kanallarının siyahısı olmalıdır. İşə
başlamazdan əvvəl belə kameralar qaz aşkarlanması üçün yoxlanılmalıdır.
Qaz təhlükəli kameraların xüsusi işarələri, lyukları rəngli olmalı və etibarlı bağlanma altında saxlanmalıdır. Bütün qaz
təhlükəli kameralar və xətlərin sahələri istilik şəbəkələrinin əməliyyat sxemində qeyd edilməlidir.
Qaz təhlükəli kameralarına nəzarət müvafiq qurumların qəbul etdiyi normativ sənədlərin tələblərinə uyğun olaraq
həyata keçirilməlidir.
2.4.12.11. İstilik şəbəkələrini istismar edən təşkilat istehlakçıya aid olan istilik şəbəkələrini, istilik məntəqələrini və istilik
istehlakçı sistemlərini, quraşdırma və ya təmirdən sonra texniki qəbulunu həyata keçirməlidir və istehlakçı öz
avadanlıqlarının möhkəmliliyini və sıxlığını istilik qurğuları və istilik şəbəkələrinin istismar qaydalarına uyğun olaraq hazırki
şəbəkə, armatur və qızdırıcı cihazlar üçün maksimal sınaq təzyiqi ilə sınaqdan keçirməlidir.
2.4.12.12. İstilik şəbəkələrini istismar edən təşkilat əks boru kəmərlərində şəbəkə suyunun keyfiyyətinə daimi nəzarət
təşkil etməlidir və şəbəkə suyunun keyfiyyətini zəiflədən abonentləri aşkarlamalıdır.
2.4.12.13. Quraşdırma və yenidənqurmadan sonra istismara vermədən öncə istilik şəbəkələrinin boru kəmərləri
təmizlənməlidir:
a) buxar boru kəmərlərində - buxarın atmosferə atılması ilə üfürülməsi;
b) qapalı istilik təchizatı sistemlərinin su və kondensat boru kəmərlərində – hidropnevmatik yuyulma;
c) açıq istilik təchizatı sistemlərində su şəbəkələri – sonradan içməli su ilə təkrar yuyulmaqla hidropnevmatik yuyulma
və dezinfeksiya.
Dezinfeksiya aparıldıqdan sonra təkrar yuma içməli suyun sanitar normalarına uyğun olan göstəricilər əldə olunana
qədər yerinə yetirilməlidir.
İstilik şəbəkəsinin boru kəmərlərinin dezinfeksiyası müvafiq qurumların qəbul etdiyi normativ sənədlərin tələblərinə
uyğun həyata keçirilməlidir.
2.4.12.14. Hidropnevmatik yuyulmadan, açıq istilik təchizatı sistemlərində isə həm də dezinfeksiyadan keçməyən
istehlakçı, istilik şəbəkələrinə və istilik təchizatı sistemlərinə qoşulmasına buraxılmır.
2.4.12.15. İstismara verilməmişdən əvvəl istilik şəbəkələrinin bütün yenidən quraşdırılmış boru kəmərləri buxar və isti
su boru kəmərlərinin quraşdırılması və təhlükəsiz istismarı qaydalarına uyğun olaraq sıxlığa və dayanıqlığa görə hidravlik
sınaqdan keçirilməlidir (müvafiq qurumların qəbul etdiyi normativ sənədlərin tələblərinə uyğun).
2.4.12.16. İstismarın birinci ilində istilik mənbəyindən istiqamətlənən yeni istilik ana xətləri istilik daşıyıcısının yüksək
temperaturuna görə sınaqdan keçirilməlidir.
2.4.12.17. Şəbəkə borularının doldurulması, yuyulması və təkrar yuyulması, dezinfeksiya edilməsi (açıq istilik təchizatı
sistemləri üçün) sirkulyasiya sisteminin işə qoşulması, buxar borularının təmizlənməsi və qızdırılması və su və ya buxar istilik
şəbəkələrinin işə qoşulması üzrə əməliyyatlar, həmçinin şəbəkənin və ya fərdi elementlərin və qurğuların sınağı istilik
mənbəyi – enerji obyektinin rəhbərliyi tərəfindən razılaşdırılmış, istilik şəbəkələrini istismar edən təşkilatın rəhbərliyi
tərəfindən təsdiq edilmiş xüsusi texniki proqram əsasında hazırlanmış bu işlər məsul şəxsin nəzarəti altında yerinə
yetirilməlidir.
2.4.12.18. İstilik istehlakı sistemlərinin açılması zamanı istilik şəbəkələrinin boru kəmərləri 70 °C-dən yuxarı olmayan
temperaturda su ilə doldurulmalıdır.
2.4.12.19. Boru kəmərləri və istilik şəbəkələrinin metal konstruksiyalarının xarici səthi (tirlər, dayaqlar, dirəklər,
estakadalar və s.) davamlı pas əleyhinə örtüklər ilə mühafizə olunmalıdır.
Boruların və metal konstruksiyaların xarici səthlərinin pas əleyhinə örtükləri olmadan, tikintinin başa çatmasından və
yenidənqurmasından sonra istismara verilməsinə icazə verilmir.
İşləməyən məsafədən nəzarət sistemli, öncədən izolyasiya olunmuş boru kəmərlərini tikinti başa çatdıqdan sonra
istismara daxil etməyə və istilik şəbəkələrinin təmir və yenidənqurma işlərindən sonra işə qoşulmasına icazə verilmir.
2.4.12.20. İstilik şəbəkələrinin boru kəmərləri, armaturları, kompensatorları və flans birləşmələri layihəyə uyğun olaraq
istilik izolyasiyası ilə örtülməlidir.
İstilik şəbəkələrində hidrofil tökmə izolyasından, boru kəmərlərini gilizlərin içində (futlyarlarda) döşənərkən basma
izolyasiyadan istifadəyə yol verilmir.

2.4.12.21. Tikinti işləri tamamlandıqdan və təmirdən sonra drenajı işləməyən kanallarda yerləşdirilmiş istilik
şəbəkələrinin istismara verilməsi yol verilmir.
2.4.12.22. Elektrik avadanlıqları quraşdırılmış keçid kanallarının, həmçinin böyük düyün kameralarının “Elektrik
qurğularının quraşdırılmsı Qaydaları”na uyğun olaraq elektrik işıqlanmaları olmalıdır.
Keçid kanallarının axın-sovurucu havalandırma sistemləri saz vəziyyətdə olmalıdır.
2.4.12.23. Flanslı armaturların istifadəsi istisna olmaqla, bütün istilik borularının birləşmələri qaynaqlı olunmalıdır.
Tam keçməyən bağlayıcı armaturların istilik şəbəkələrində istifadəsinə yol verilmir.
Kompensator və armaturlar üçün pambıq-kətan və köpük dolğularından istifadə edilməsinə yol verilmir.
2.4.12.24. İstilik şəbəkələrinin yerüstü döşəməsi zamanı armatur və elektrik verilişlərini atmosfer çöküntülərindən və
kənar şəxslərin girişindən mühafizə üçün elektrik sürgüləri tikililərin içərisinə yerləşdirilməli və ya örtüklərlə bağlanmalıdır.
2.4.12.25. Müvafiq qurumların qəbul etdiyi normativ sənədlərin tələblərinə uyğun olaraq tənzimləyici və mühafizə
vasitələri ilə, habelə müvafiq qurumların qəbul etdiyi normativ sənədlərin tələblərinə əsasən istilik enerjisi və istilik
daşıyıcılarının uçotunu aparan cihazlarla təchiz olunmayan istilik istehlakı qurğularının istilik şəbəkələrinə qoşulmasına yol
verilmir.
2.4.12.26. İstilik şəbəkəsinin avadanlıqlarının vəziyyətinə və onların iş rejiminə nəzarət etmək üçün istilik borularını və
istilik məntəqələrini müntəzəm qrafikə uyğun olaraq yoxlamaq lazımdır.
2.4.12.27. İstilik şəbəkələrini istismar edən təşkilat, istilik şəbəkəsi tikinti konstruksiyalarının, boru kəmərlərinin və
avadanlıqlarının qüsurlarını müəyyənləşdirməli və müasir cihazların və diaqnostik metodların tətbiqi ilə onların vəziyyətləri
və istilik izolyasiya və paslanma əleyhinə örtüklərin vəziyyətinə, həmçinin, müayinə, presləmə, istilik daşıyıcısının
maksimum temperatur sınağı, plan üzrə profilaktik şurflama və digər metodların tətbiqi ilə nəzarət etməlidir.
İstilik şəbəkəsini istismar edən təşkilat tərəfindən bütün növ avadanlıqlar üzrə zədələrin və aşkar edilmiş qüsurların
uçotu və onları doğuran səbəblərin təhlili aparılmalıdır.
Boru kəmərlərinin və istilik şəbəkəsinin avadanlıqlarının vəziyyətinin yoxlanılması müvafiq qurumların qəbul etdiyi
normativ sənədlərin tələbləri nəzərə alınmaqla aparılmalıdır.
İstilik şəbəkəsinin avadanlıqlarının vəziyyətinin yoxlanılması üzrə işlərin dövrüliyi istilik şəbəkələrini istismar edən
təşkilatın texniki rəhbəri tərəfindən müəyyən edilir.
Şurflama yerlərində açılıb üzəçıxarmadan sonra istilik şəbəkəsinin inşaat və istilik izolyasiya konstruksiyaları bərpa
edilməli və istilik kəmərinə rütubətin daxil olmasından mühafizə olunmalıdır.
2.4.12.28. Su istilik şəbəkələrində və kondensat xətlərində boru kəmərlərinin daxili korroziyasına şəbəkə suyunun və
kondensatın təhlili ilə, həmçinin, xarakterik nöqtələrdə quraşdırılmış indikatorların (İES-lərin və qazanxanaların çıxışlarında,
son sahələrində, ana xəttin iki-üç aralıq düyünlərində), habelə boru kəmərlərində hidravlik itkilərə görə sınaqlarının
nəticələri üzrə sistematik nəzarət təşkil olunmalıdır.
İşləməyən istilik şəbəkələri yalnız kimyəvi yolla təmizlənmiş, deaerasıya olunmuş su ilə doldurulmalıdır.
2.4.12.29. Doymuş buxar borularından kondensat kondensatayırıcılar vasitəsilə davamlı şəkildə çıxarılmalıdır.
Əks klapanlar quraşdırılmadan ümumi kondensat kəmərlərində kondensatayırıcıların işinə icazə verilmir.
2.4.12.30. Seksiyalayıcı və bağlayıcı armaturları normal rejimdə tam açıq və ya tam qapalı vəziyyətdə olmalıdır; istilik
daşıyıcısının sərfini onlar vasitəsilə tənzimlənməsinə icazə verilmir.
2.4.12.31. İstilik daşıyıcısının su istilik şəbəkələrində orta illik itkisi quraşdırılma sxemindən asılı olmayaraq (su
qızdırıcıları vasitəsilə birləşdirilən isti su təchizatı sistemi istisna olmaqla) isitlik şəbəkəsi və ona qoşulan sistemlərdə bir
saatlıq istilik istehlakı üçün lazım olan suyun orta illik həcminin 0,25%-dən çox olmamalıdır.
İstilik daşıyıcısının mövsümi sızma dərəcəsi orta illik qiymət hüdudunda təyin edilir.
İstilik daşıyıcısının sızmaları təyin edilərkən, boru kəmərlərinin və istilik sistemlərinin planlı təmiri, yeni şəbəkə
sahələrinin və istehlakçıların qoşulması, yuyulma, dezinfeksiya və yenidən yuyulma (açıq istilik təchizatı sistemləri üçün),
boru kəmərlərinin və istilik şəbəkəsinin avadanlıqlarının müntəzəm sınaqları üçün su ilə doldurulması nəzərə alınmamalıdır.
2.4.12.32. İsitmə mövsümü başa çatdıqdan sonra qüsurlar müəyyənləşdirilməli, istilik şəbəkələrinin təmir işləri zamanı
aradan qaldırılmalıdır.
Təmirdən sonra isitmə mövsümü başlamazdan əvvəl istilik şəbəkələrinin buxar və isti su borularının quraşdırılması və
təhlükəsiz istismarı qaydalarına uyğun olaraq boru kəmərlərinin və quraşdırılmış bağlayıcı və tənzimləyici armaturların
möhkəmliyi və dayanıqlığını yoxlamaq məqsədilə hidravlik sınaqlar aparılmalıdır (müvafiq qurumların qəbul etdiyi normativ
sənədlərin tələblərinə uyğun).
Minimum sınaq təzyiqi 1,25 işçi təzyiqinə bərabər olmalıdır, lakin verici və əks boru kəmərləri üçün 1,6 MPa-dan (16
kq/sm2) az olmamalıdır. İşçi təzyiqinin qiyməti müvafiq qurumların qəbul etdiyi normativ sənədlərin müddəalarına uyğun
olaraq istilik şəbəkəsini istismar edən təşkilatın texniki rəhbəri tərəfindən təyin edilir.
Verici və əks boru kəmərləri ayrı-ayrılıqda sınaqdan keçirilməlidir (tərpənməz dayaqların möhkəmlik şərtlərinə görə).
Sınaq təzyiqinin maksimal qiyməti tərpənməz dayaqlar tərəfindən qəbul edilə bilən maksimal yüklənmə nəzərə
alınmaqla müvafiq qurumların qəbul etdiyi normativ sənədlərin tələblərinə uyğun təyin edilir.
Hər bir konkret halda, sınaq təzyiq qiyməti yuxarıda göstərilən yol verilənlər hüdudunda istilik şəbəkəsini istismar edən
təşkilatın texniki rəhbəri tərəfindən təyin edilir.
İstilik şəbəkələrində möhkəmlik və sıxlıqla əlaqədar sınaqlar ilə eyni vaxtda istilik daşıyıcısının maksimal temperatur
sınaqlarının keçirməsinə icazə verilmir.
2.4.12.33. Möhkəmlik və sıxlığa görə hidarvlik sınaqlar üçün istilik şəbəkələrinin boru kəmərləri temperaturu 5°C-dən az
və 40°C-dən yüksək olmayan su ilə doldurulmalıdır.
İstilik şəbəkələrinin sınaq təzyiqi ilə sınaqdan keçirmə müddətində istilik məntəqələri və istilik istehlakı sistemləri
etibarlı şəkildə açılmalıdır.
2.4.12.34. İstilik şəbəkələrində istilik və hidravlik itkilərin təyin edilməsi istilik şəbəkələrini istismar edən təşkilatın
texniki rəhbəri tərəfindən təsdiqlənən qrafikə uyğun olaraq 5 il ərzində 1 dəfə qüvvədə olan metodiki göstərişlərə uyğun
olaraq yerinə yetirilməlidir.
Hidrodinamik sınaqlar bütün istilik sistemləri üçün müvafiq qurumların qəbul etdiyi normativ sənədlərin tələblərinə
uyğun olaraq həyata keçirilməlidir. Hidravlik rejiminə təsir edən istilik sistemlərində dəyişikliklər olduqda (istilik
şəbəkələrinin sxemində dəyişiklik, şəbəkə və çəkib-vurma nasoslarında tənzimləyici intiqalların quraşdırılması, istilik

şəbəkələrində yol verilməyəm təzyiq dəyişikliklərindən mühafizə qurğularının quraşdırılması və s.) hidrodinamik sınaqlar
təkrarlanır. Bütün sınaqlar isitilik şəbəkəsini istismar edən təşkilatın texniki rəhbəri tərəfindən təsdiq edilmiş qrafikə uyğun
həyata keçirilir.
2.4.12.35. Yeraltı istilik şəbəkələrinin boru kəmərlərinin xarici korroziya təhlükəsini müəyyən etmək üçün mütamadi
olaraq onlara baxışlar keçirməli və quruntun korroziyaya görə aqressivliyini aşkar etmək üzrə və istilik şəbəkələrinin
nümunəvi təlimatlarına uyğun olaraq xarici korroziyadan mühafizəsi üzrə təhlükəli azan cəryan təsirləri aşkar edilməlidir.
2.4.12.36. Texnoloji mühafizələr istismara daim qoşulmuş olmalıdır. İstilik şəbəkələri işləyən zaman texnoloji mühafizə
qurğularının açılması istilik şəbəkəsini istismar edən təşkilatın texniki rəhbərinin icazəsilə əməliyyat sənədlərində
sənədləşdirməklə yerinə yetirilir.
Texnoloji mühafizə qurğuları aşağıdakı hallarda işdən çıxarıla bilər:
a) istilik şəbəkələrində çevirmələr və işləyən avadanlıqların tərkibində hidravlik rejimdə dəyişikliklərə gətirib çıxara
bilən dəyişikliklər zamanı (mühafizənin işədüşmə qoyuluşlarına çatması mümkünlüyü zamanı);
b) mühafizənin aydın görünən nasazlığı zamanı ;
c) qəzaların aradan qaldırılması zamanı;
ç) avadanlıqların təmiri müddətində;
Texnoloji mühafizə qurğularının iş qabiliyyəti yerli təlimatda göstərilən müddətdə və həcmdə mütəmadi olaraq
yoxlanılmalıdır.
Mühafizə mexanizmlərinin intiqalları üçün enerji mənbəyi elektrik enerjisi olan texnoloji mühafizə qurğularının,
avtonom kəsilməz ehtiyat qidalanması olmalıdır. Kəsilməz avtonom qida mənbələrinin gücü, texnoloji mühafizə
qurğularının və onları idarəetmə sisteminin (vericilər, kontrollerlər və s.) ştatdankənar hallar aradan qaldırana kimi bütün
müddət ərzində işləməsini təmin etməlidir.
2.4.12.37. Su istilik təchizatı sistemində istiliyin ötürülməsi rejimi əsasında mərkəzi keyfiyyətli tənzimləmə qrafiki
qoyulmalıdır.
2.4.12.38. İstilik enerjisi mənbələrini, istilik şəbəkələrini və istilik istehlakı sistemlərini avtomatik tənzimləmə vasitələri,
müvafiq hidravlik rejimlərin işlənilməsi ilə zəruri səviyyədə təchiz etdikdə, istilik buraxılışının keyfiyyət-kəmiyyət və kəmiyyət
tənzimlənmə qrafiklərinin tətbiqinə yol verilir.
İsti su təchizatı olduğu zaman şəbəkənin verici boru kəmərində suyun minimal temperaturu olmalıdır:
a) qapalı sxemlər üçün - 70°C-dən aşağı olmayaraq;
b) açıq sxemlər üçün isti su təchizatı - 60°C-dən aşağı olmayaraq.
2.4.12.39. İsti su şəbəkələri üçün istismar, perspektivli, qəza hidravlik rejimləri və istilik buraxılışı istismar temperatur
qrafikləri işlənməlidir.
İstismar hidravlik rejimlər hər il isitmə və isitmələrarası dövrlər üçün işlənir. İsitmə dövrü üçün rejimlər işlənməlidir:
qapalı istiliktəchizatı sistemləri üçün ortagünlük və minimal yüklü isti sutəchizatı və qızdırılmağa minimal dövretmə üçün
(txar=8°C), açıq istiliktəchizatı sistemləri üçün verici və əks boru kəmərlərindən maksimal suyığımı zamanı və suyığımı
olmadıqda. Rejimlər avadanlıqların faktiki tərkibi və vəziyyətləri nəzərə alınmaqla, həmçinin istilik mənbələrinin, istilik
şəbəkələrinin, nasos stansiyalarının və istilik istehlakçılarının avtomatlaşdırma vasitələrinin işləri nəzərə alınmaqla
işlənilməlidir.
Hidravlik istismar rejimlərinin bazasında hər bir isitmə mövsümü üçün suyun sərfinin tənzimlənməsi üzrə tədbirlər
işlənir.
İstilik təchizatı sisteminin perspektivli hidravlik rejimləri yaxın 3-5 il üçün təsdiq olunmuş şəhərlərin istilik təchizatı
sxemləri bazasında işlənilir. Perspektivli hidravlik rejimlər qoşulacaq istilik yüklərinin böyüməsi nəzərə alınmaqla istilik
şəbəkələrinin və nasos stansiyalarının inşa olunma növbəliyini təyin etmək üçün zəruridir.
İstilik təchizatı sistemlərinin qəza hidravlik iş rejimləri mümkün qəza yerləri və avadanlıqların işində imtinalar nəzərə
alınmaqla işlənilməlidir. Qəza hidravlik rejimlər istilik təchizatı sisteminin istismar hidravlik rejimlər bazasında işlənilir və
“Təşkilatın istilik təchizatı sisteminin əməliyyat-dispetçer idarəçiliyi üzrə təlimat”ında heyətin ştatdankənar hallarda
hərəkətlərini konkretləşdirmək üçün, həmçinin əsas magistral və nasos stansiyaların ayrıca sahələrinin sıradan çıxdığı
hallarda tədbirlər işləmək üçün istifadə olunur.
İstilik buraxılışı üçün istismar temperatur qrafikləri hər il hazırlanmalıdır və müəyyən edilmiş qaydada təsdiq
edilməlidir. İstilik buraxılışı üçün istismar temperatur qrafikləri işlənərkən iqlim amilləri, istilik şəbəkələrinin buraxılış
qabiliyyəti, istilik istehlakı sistemlərinin avtomatlaşdırılma səviyyəsi, istilik yükünün istilik istehlakı növləri üzrə nisbəti və s.
nəzərə alınmalıdır.
Su istilik şəbəkələrinin verici xətlərinin ixtiyari nöqtələrində, boru kəmərlərində və istilik enerjisi mənbələrinin, istilik
şəbəkələrinin və istilik məntəqələrinin avadanlıqlarında və bilavasitə istilik istehlakı sisteminə birləşdirilmiş yuxarı
nöqtələrdə suyun təzyiqi, şəbəkə nasosları işləyərkən suyun maksimal temperaturunda onun qaynamaması üçün ən azı 50
kPa (0,5 kqq/sm2) etiyatla təmin etməlidir.
100°C-dək maksimal temperaturda təzyiq 50 kPa (0,5 kq/sm 2) aşağı olmamalıdır.
Şəbəkə nasosları işləyərkən isti su şəbəkələrinin əks xəttindəki su təzyiqi ixtiyari nöqtədə 50 kPa (0,5 kq/sm 2) aşağı
olmamalıdır. Əks xətlərdə suyun təzyiqi istilik enerjisi mənbələrinin, istilik şəbəkələri və istilik mənbələrinin boru kəmərləri
və avadanlıqları üçün və istilik istehlakı sisteminə bilavasitə qoşulanlar üçün yol verilən səviyyədən yüksək olmamalıdır.
2.4.12.40. İstilik təchizatı sistemlərində statik təzyiq elə olmalıdır ki, istilik şəbəkələrinin, həmçinin bilavasitə qoşulmuş
istilik istehlakı sistemlərinin boru kəmərlərini su ilə doldurulmasını təmin etmiş olsun. Statik təzyiq istilik mənbələrinin,
istilik şəbəkələrinin və istilik məntəqələrinin boru kəmərləri, avadanlıqları və istilik istehlakçı sistemlərinə bilavasitə
qoşulmuş boru kəmərləri və avadanlıqlar üçün yol veriləndən yüksək olmamalıdır.
Statik təzyiq, şərti olaraq suyun temperaturu 1 ilə 100°C arası üçün təyin edilməlidir.
Yüksək temperaturla şəbəkə suyu ilə işləyən su təchizatında uzaq məsafəli istilik magistralları üçün statik təzyiq,
magistrallarda suyun hesabat temperaturu əsasında təyin edilməlidir.
Əgər statik təzyiq şəbəkənin bəzi nöqtələrində, istilik istehlakı mənbələrinin və ya sistemlərinin avadanlıqları üçün yol
verilənləri aşırsa, şəbəkənin avtomatik olaraq hər biri yol verilən təzyiqi saxlayan hidravlik izolə olunmuş zonalara
bölünməsini təmin etmək lazımdır.

2.4.12.41. Şəbəkənin və çəkib-vuran nasosların qəza açılması zamanı istilik şəbəkələrini istismar edən müəssisə istilik
şəbəkələrində və istilik istehlakı sistemlərində olan şəbəkə suyunun təzyiqinin yol verilən səviyyədə olmasını təmin
etməlidir.
Şəbəkə suyunun təzyiqinin yol verilən hədd civarından kənara çıxan mümkün qəza dəyişmələri hallarda, istilik enerjisi
mənbələrinin, istilik şəbəkələrinin, istilik istehlakı sistemlərinin avadanlıqlarının mühafizəsi təmin olunmalıdır, həmçinin
şəbəkə suyunun istilik istehlakı sisteminin bütün nöqtələrində qaynamaması təmin olunmalıdır. Şəbəkə suyunun qaynaması
mümkün olduqda ehtiyat nasosların öz-özünə işə düşməsinə, qəza qoşulmasına yol verilmir.
2.4.12.42. İstilik şəbəkələrinin, nasos stansiyalarının boru kəmərləri və avadanlıqları, hidravlik izolə edilmiş zonalara aid
şəbəkə kəsmə məntəqələri, həmçinin istilik məntəqələri normativ sənədlərə müvafiq texnoloji nəzarət, avtomatik idarəetmə
və mühafizə vasitələri ilə təchiz olunmalıdır (müvafiq qurumların qəbul etdiyi normativ sənədlərin tələblərinə uyğun).
İstilik təchizatı mənbələri, nasos stansiyaları və istilik şəbəkələri üçün texnoloji prosesslərin avtomatik idarəetmə
sistemləri, teplofikasiya və şəbəkə avadanlıqlarının xüsusiyyətlərini və tərkibini nəzərə alaraq, bütün istilik təchizatı sistemi
üçün işlənilmiş tənzimləmə və mühafizə sistemləri ilə hidravlik əlaqəli qarşılıqlı fəaliyyət qaydasına uyğun fəaliyyət
göstərməlidir.
TP AİS avadanlıqların həm normal, həm də ştatdankənar istismar rejimində qəzasız, optimal işləməsini təmin etməlidir.
2.4.12.43. Bir şəbəkə nasos qrupunda müxtəlif tənzimlənən şəbəkə nasosları intiqallarından (hidromufta və tezliyin
tənzimləmə intiqalı (TTİ) istifadə etdikdə, intiqalların lokal kontrollerlərinə qarşılıqlı təsirli, yuxarı səviyyə tənzimləmə
sisteminin işlənilməsi zəruridir.
Şəbəkə və çəkib-vurucu nasoslarda TTİ-dən istifadə edildikdə TTİ-lər ”fırlanmanı tutmaqla” öz-özünə işəsalmanı təmin
etməlidir, amma elektrik qidalanmasında qısamüddətli fasilələr zamanı dayandıqdan sonra yolverilməzdir.
2.4.12.44. Şəbəkə və çəkib-vurucu nasoslarda EAQ (Ehtiyatın avtomatik Qoşulması) işləyən nasosun "mühərrikin
açılması faktı" üzrə yerinə yetirilməlidir. Istilik şəbəkəsində baş vermiş qırılmalar zamanı əlavə nasosun işə qoşulmasına yol
verməmək üçün "təzyiq borusunda təzyiqin azalması" siqnalından sonra şəbəkə və çəkib-vurucu nasosların avtomatik
qoşulmasından istifadə etmək qadağandır.
EAQ üzərinə zəruri parametrədək sürətyığma müddəti 2,5 saniyədən çox TTİ ilə olan şəbəkə və çəkib-vurucu nasosların
qoyulması qadağandır.
TTİ-nin 100% şəbəkə və çəkib-vurucu nasoslarla təchiz olunduqda və EAQ mümkün olmadıqda bir nasosu açdıqda
işləylən digər nasosların sayı verilmiş tənzimləmə parametrlərinin saxlanmasını təmin etməlidir.
Öz-özünə işədüşmə və şəbəkə EAQ-ların, çəkib-vurucu və bəsləyici nasosların işləmə şərtləri, həmçinin, şəbəkə
suyunun təzyiqinin qəfil artmasından mövcud və əlavə mühafizənin səmərəliyi, hidrodinamik sınaqlardan sonra müəyyən
edillir.
2.4.12.45. İstilik şəbəkələrinin təmiri aşkar edilmiş qüsurların, zədələnmələrin, dövri müayinələrin, sınaqların,
diaqnostikaların və hər il suyun şirinləşdirilməsi nəticələrinin təhlilləri əsasında təsdiq edilmiş qrafikə (plana) uyğun olaraq
yerinə yetirilməlidir.
Təmir işlərin qrafiki istilik şəbəkələrinin və istilik məntəqələrinin boru kəmərlərinin təmiri ilə eyni vaxtda yerinə
yetirilmə şərtinə əsaslanaraq tərtib edilməlidir.
İstilik şəbəkəsini istismar edən müəssisələr istismarın səviyyəsinin qaldırılmasına, avadanlıqların və şəbəkələrin
istismarının, etibarlılığının, təhlükəsizliyin və səmərəliliyin səviyyəsinin yüksəltməsinə, istilik enerjisi və istilik daşıyıcılarında
itkilərin azaldılmasına, enerjinin saxlanması, ötürülməsi və paylanmasında xərclərin azaldılmasına yönəlmiş işlər
görməlidir.
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2.4.13. Metalın vəziyyətinə nəzarət
2.4.13.1. Istilikenerji avadanlıqlarının təhlükəsiz istismarını təmin etmək məqsədilə, detal, hissə istehsalı, quraşdırma və
təmir zamanı qüsurlu hissələrin yaranmasına səbəb ola biləcək zədələrin qarşısını almaq üçün, istismar zamanı sürüşmə,
eroziya, korroziya, metalın möhkəmlik və plastik xüsusiyyətlərində yolverilməz dəyişikliklər proseslərin inkişafının qarşını
almaq məqsədilə əsas və əridilmiş metalın vəziyyətinə nəzarət təşkil olunmalıdır.
2.4.13.2. Metalın vəziyyətinə nəzarət normativ sənədlərdə nəzərdə tutulmuş müddət və həcmdə stansiyanın texniki
rəhbəri tərəfindən təsdiq edilmiş planlar üzrə yerinə yetirilməlidir.
2.4.13.3. Normativ xidmət müddəti (park resursu, təyin edilmiş və ya qiymətləndirilmiş xidmət müddəti) normativ
sənədlərlə müəyyən edilir.
2.4.13.4. Metala nəzarət edilməsi istifadəsində müvafiq avadanlıqları olan enerji obyektləri üzrə ixtisaslaşdırılmış
laboratoriyalar tərəfindən həyata keçirilməlidir
Metalın yoxlanılması və sınaqdan keçirilməsi üzrə işləri yerinə yetirməyə müvafiq sahədə müvəkkil olunmuş
ixtisaslaşdırılmış müəssisələr cəlb oluna bilərlər.
Enerji avadanlıqlarının metalının yoxlanılması naryad-buraxılış sistemi əsasında yerinə yetirilməlidir.
2.4.13.5. Elektrik stansiyasında avadanlıqların etibarlılığını artırmaq məqsədilə tədbirlərin işlənilməsi üçün, metalın
yoxlanılmasının nəticələri və zədələnmələr haqqında məlumatların yığılması və təhlili təşkil edilməli, müvafiq tədbirlər planı
hazlırlanmalıdır.
Təyinatından asılı olmayaraq avadanlıqların son həddə qədər istismarı ərzində aşağıdakı nəzarət növləri tətbiq
edilməlidir:
a) giriş;
b) mütəmadi (vaxtaşırı);
c) növbədən kənar;
d) təyin edilmiş istismar müddətini başa vurduqdan sonar nəzarət.
2.4.13.6. İstilik mexaniki avadanlığın elementlərinin və düyünlərinin metalının giriş nəzarətini, quraşdırma
meydançasında istismara verilməmişdən əvvəl keçirmək zəruridir, istisna hallarında avadanlığın quraşdırılması zamanı
həyata keçirilməsinə icazə verilir.
2.4.13.7. Giriş yoxlanılması yeni istismara daxil edilmiş avadanlıqların metalları üçün, həmçinin istismar olunan
avadanlıqların təmiri zamanı yeni düyünlərin və hissələrin metalı üçün də keçirilməlidir.

Metalın giriş yoxlanılması üsulları və həcmi normativ sənədlərlə müəyyənləşdirilməlidir.
2.4.13.8. Giriş nəzarəti aşağıdakı məqsədlər üçün həyata keçirilməlidir:
a) əsas metal və qaynaqlı birləşmələrin keyfiyyətinin yoxlanılması və onların bu bölmənin tələblərinə uyğunluğunun
qiymətləndirilməsi;
b) sonrakı əməliyyat yoxlamalarının nəticələrinə əsasən metalın vəziyyətinin müqayisəli qiymətləndirilməsi (və
dəyişikliklərin təhlili) üçün əsas məlumatların alınması.
2.4.13.9. Giriş nəzarətin vaxtında keçirilməsinə məsuliyyəti istismarçı müəssisə, giriş nəzarətinin keyfiyyətinə və
tamlığına məsuliyyəti isə nəzarəti yerinə yetirən müəssisə daşıyır.
2.4.13.10. İstismarçı müəssisənin texniki rəhbərliyi giriş nəzarətini həyata keçirən icraçıları lazımi inventar və
avadanlıqlarla təchiz edilmiş meydançalarla, texniki sənədlərlə təmin etməli, həmçinin, hazırlıq işlərinin aparılmasını təşkil
etməlidir (avadanlığın yerləşdirməsi, bağlamadan çıxıarılması, metalın təmizlənməsi, takelaj işləri və s.).
2.4.13.11. İstismarçı müəssisə aşağıdakılar da daxil olmaqla, metalın giriş nəzarətinin koordinasiyasını keçirməlidirlər:
a) avadanlıqların mövcud texniki tələblərə uyğun olaraq qəbul edilməsi və saxlanılması;
b) yoxlamada iştirak edən müəssisələrin işinin koordinasiyası;
c) zay məhsula yol vermiş müəssisələr qarşısında tələblər barədə sənədlərin hazırlanması;
ç) giriş yoxlaması nəticələrinə dair hazırlanmış sənədlərin qəbul edilməsi və tərtibi;
d) metalın giriş yoxlanması üçün texniki qərarların hazırlanması;
e) giriş yoxlanması sənədlərinin arxivləşdirilməsi.
2.4.13.12. Qüsurlu hissələr və ya birləşmələr yenisi ilə əvəz edilməli və ya avadanlığın sifarişçisi ilə razılaşdırılmış
texnologiya əsasında təmir edilməlidir.
2.4.13.13. Giriş yoxlamasından keçməmiş hissələri və ya yol verilməz qüsurları olan hissələrlə avadanlığın düyünlər üzrə
istismara qəbulu qadağandır.
2.4.13.14. İstismar (dövri) nəzarəti avadanlıqların elementlərinin metalının struktur vəziyyətinin və xassələrinin
dəyişməsinin qiymətləndirilməsi və onun normativ xidmət müddətində gələcək istismara yararlı olmasını təyin etmək üçün
təşkil edilməlidir.
2.4.13.15. Avadanlığın metalının istismar nəzarəti təyin olunmuş vaxtda planlaşdırılmış şəkildə həyata keçirilməlidir və
işə salındığı müddətdən (təyin edilmiş resurs) təyin olunmuş istismar dövrü başa çatana kimi istismar olunmalıdır.
2.4.13.16. Metalın istismar nəzarəti aparılarkən qalıq deformasiya ölçülməli, əsas və qaynaqedilmiş metalın xassələri və
bütövlüyü, korroziya mühitində və ya eroziya proseslərinin təsiri altında işləyən hissələrin divar qalınlığı müəyyən
edilməlidir.
Lazım olduqda və ya normativ sənədlərin tələblərinə uyğun əsas və ya qaynaqedilmiş metalın, mikrostrukturlarının
faktiki xassələrini aydınlaşdırmaq üçün, hesabat temperaturda metalın qısa müddətli və (və ya) uzunmüddətli mexaniki
xüsusiyyətlərini təyin etmək üçün çərtmələr də aparıla bilər.
2.4.13.17. Avadanlıqların elementlərinin metalının növbədənkənar yoxlanması aşağıdakı hallarda aparılır:
a) elementinin zədələnməsi səbəbindən, avadanlığın imtinası zamanı;
b) dövri yoxlama aparılarkən avadanlıqların metalında yolverilməz qüsurların aşkar edilməsi zamanı;
c) İstehsalçının texniki sənədlərinə və (və ya) yerli istismar təlimatlarına uyğun olaraq temperaturun maksimal yol
verilən həddən yuxarı olduğu zaman;
ç) normal istismar şəraitində digər pozuntular zamanı;
d) dövlət nəzarəti orqanının və ya istismarçı təşkilatın qərarı üzrə.
2.4.13.18. Növbədənkənar yoxlamaları istismar yoxlamaları keçirilən normativ sənədlərin tələblərinə müvafiq və ya
ixtisaslaşdırılmış təşkilatların təklif etdiyi həcmdə və müddətdə aparmaq lazımdır.
2.4.13.19. Müəyyən edilmiş xidmət müddəti (təyin edilmiş resurs) başa çatdıqdan sonra metal yoxlanılması normativ
sənədlərə uyğun olaraq həyata keçirilməlidir və təhlükəsizlik baxımından avadanlıqların digər texniki diaqnostikası
nəticələrinə əsasən vəziyyət dəyişikliyinə dair təhlili aparılmalıdır.
2.4.13.20. Avadanlıqların metalının yoxlanılması qanunvericilik və normativ sənədlərin tələblərinə uyğun olaraq bu işi
yerinə yetirmək hüququ olan elektrik stansiyalarının, təmir və ixtisaslaşmış təşkilatların mütəxəssisləri tərəfindən yerinə
yetirilməlidir.
2.4.13.21. Yoxlama nəticələrinə əsasən, əsas və qaynaq edilmişlə metalın vəziyyəti normativ sənədlərin tələblərinə cavab
verdiyi təqdirdə avadanlığın elementlərinin istismarının davam etdirilməsinə icazə verilir.
2.4.13.22. Əsas hissələrin və düyünlərin metalının vəziyyətinin yoxlanma nəticələri qeyri-qənaətbəxş olduqda (boru
kəmərlərində, barabanlarda, qazan kollektorlarında, baş buxar kəmərlərində, qablarında, silindrlərin gövdələrində,
klapanlarda, turbin rotorlarında və s. əyilmələr) və ya onlar normativ xidmət müddətini işləyib başa vurduqda, bütün
istismar müddətində metalın vəziyyətinə yoxlamaların nəticələrini, avadanlıqların texniki diaqnostikasını keçirən ekspert
təşkilatlarının qərarlarını, digər zəruri sənədləri araşdıran və bu düyünlərin və hissələrin təmiri və onların işdə saxlanılması
ya da onların sökülməsi və ya bərpaedici termik emal aparılması barədə qərar qəbul edən texniki-ekspert komissiyası (TEK)
yaradılır.
2.4.13.23. Metalın xassələri normativ sənədlərin tələblərinə cavab verirsə və ixtisaslaşdırılmış təşkilatın qərarı əsasında
digər məhdudiyyətlər yoxdursa, texniki-ekspert komissiyası əlavə xidmət müddəti təyin edə bilər, lakin bu 50 min saatdan
çox olmamalıdır.
2.4.13.24. Metalların yoxlamaları əsasən avadanlıqların plan üzrə dayanması zamanı aparılmalıdır. Yoxlama müddətini
park resursu dövründən çox və ya az tərəfə 5% -dən çox olmamaqla və ya avadanlıqların təyin olunmuş xidmət müddətindən
yarım il sürüşdürülməsinə yol verilir.
2.4.13.25. Yoxlama müddətinin böyüdülmə tərəfə sürüşdürülməsinə və ya yoxlanma həcminin qısaldılmasına qərar
qəbul etməyə ixtisaslaşdırılmış təşkilatın yekun nəticələri əsasında təşkilatın texniki rəhbərinə icazə verilir.
2.4.13.26. Yoxlama müddətinin artım və ya azalması istiqamətləri üzrə sürüşdürülməsinə qərarı ixtisaslaşdırılmış
təşkilatın yekun nəticələrinə əsasən təşkilatın texniki rəhbəri verir.
Sonrakı sürüşmə surətini hesablamaqla qalıq deformasiyasının ölçülməsi 450°C-dən yüksək temperaturda işləyən
hissələrdə təşkil edilməlidir.
2.4.13.27. Normativ sənədlərdə metalın göstərilən həcmlərdə və müddətlərdə yoxlanmalarının keçirilməsinə görə

məsuliyyəti enerji obyektinin texniki rəhbəri daşıyır.
2.4.13.28. Enerji obyektinin texniki rəhbəri istilik enerji avadanlıqların temperatur işləmə rejiminin uçotunu və
qızmayan sahədə buxar qızdırıcılarının hər bir pilləsindən çıxışda boruların metalının gündəlik temperatur qrafikinin və
qazandan çıxan buxar xətlərində buxar temperaturunun sistematik emalını təşkil etməlidir. 450°C və daha yuxarı buxar
temperaturda hər bir buxar xətti üzrə metalın və ya buxarın hər 5°C nominaldan yuxarı böyümə yekunu ilə temperatur
qalxmasının davamiyyət müddəti və qiymətləri nəzərə alınmalıdır.
2.4.13.29. Enerji obyektinin texniki rəhbəri metalın vəziyyətinin yoxlanma nəticələri və elektrik avadanlıqlarının
istismarı parametrlərinin, avadanlıqların elementlərində aparılan təmirlər və dəyişdirilmələr üzrə elektron məlumat
bazasının formalaşdırılmasını təşkil etməlidir.
2.4.13.30. Enerji obyektində qəza dayanmalarını və avadanlıqların imtinasını istisna edən tədbirlərin işlənilməsi üçün
yoxlamaların nəticələri və metalların zədələri haqqında məlumatların toplanması və təhlili təşkil edilməlidir.
2.4.13.31. Əsas və qaynaq edilmiş metalın vəziyyətini qiymətləndirmək üçün bir qayda olaraq normativ sənədlərin
müddəalarına uyğun, qeyri-dağıdıcı yoxlama metodları tətbiq edilməlidir.
2.4.13.32. Texniki diaqnostikada metalın faktiki vəziyyətinin qiymətləndirilməsi, bir qayda olaraq kəsiklə aparılır.
2.4.13.33. Yoxlanma nəticələrinin qeyd edildiyi texniki sənədlər, avadanlığın silinməsinə kimi saxlanmalıdır.
2.5. Elektrik stansiyalarının və elektrik şəbəkələrinin elektrik avadanlıqları
2.5.1. Generatorlar və sinxron kompensatorlar
2.5.1.1. Generatorların və sinxron kompensatorların istismarı zamanı onların yol verilən rejimlərində fasiləsiz işləməsi,
təsirlənmə, soyutma, yağlama sistemləri, nəzarət, mühafizə, avtomatlaşdırma və diaqnostika qurğuları etibarlı fəaliyyəti
təmin edilməlidir.
2.5.1.2. Yüklər, gərginliklər səviyyəsi, mühiti soyudan temperaturlar, yağlar, izolyasiya parametrləri təyin olunmuş
normaların yol verilən hədlərində olmalıdır.
2.5.1.3. Təsirlənmələrin gücləndirmə və təsirləndirmə cərəyanlarının maksimal və minimal məhdudlaşdırma qurğuları
da daxil olmaqla, təsirlənmələrin avtomatik tənzimləyiciləri (TAT), daim işə qoşulmuş olmalıdır.
2.5.1.4. TAT-lərin və ya onların bəzi elementlərinin (minimal təsirlənmələrin məhdudlaşdırılması və s.) açılmasına
yalnız təmir və yoxlama üçün icazə verilir.
TAT-ın sazlanması və fəaliyyəti generatorların (sinxron kompensatorların) yol verilən iş rejimləri, ümumistansiya və
sistem avomat qurğuları ilə əlaqəli olmalıdır.
Elektrik stansiyalarında və enerji sistemlərində TAT-ın əsas parametrləri barədə məlumatlar olmalıdır.
Ehtiyat təsirləndiricilərdə qurğularında rotorun nominal gərginliyindən 1,3 -dən aşağı olmayan dəfəliklə təsirlənmənin
gücləndirilməsi təmin edilməlidir.
Enerji obyektinin təkmilləşdirilməsi və yeni tikilmiş enerji obyektlərində ehtiyat təsirlənmə sistemləri TAT ilə təchiz
edilməlidir.
2.5.1.5. Avtomatik təsirlənmələrin tənzimləyiciləri və işçi tənzimlənmənin gücləndirilməsi qurğuları elə sazlanmalıdırlar
ki, şəbəkədə gərginliyin verilmiş azalmaları zamanı aşağıdakı təmin olunsun:
a) əgər bəzi köhnə maşın növləri üçün normativ sənədlərdə məhdudiyyət yoxdursa, işçi rejimindən 2 dəfədən az
olmayan, təsirlənmə gərginliyinin qərarlaşmış sərhəd həddi;
b) təsirlənmə gərginliyinin nominal artma sürəti;
c) gücləndirmənin verilmiş davamiyyət müddətinin avtomatik məhdudlaşdırılması.
2.5.1.6. Generatorlar istismara əsas təsirlənmə zamanı daxil edilməlidir.
Enerji obyektinin texniki rəhbərinin qərarına əsasən generator istismara ehtiyat təsirlənmə ilə daxil edilə bilər.
İstismar şəraitlərində əsas təsirlənmədən ehtiyata və əks keçidlər generatorları şəbəkədən açmadan yerinə yetirilməlidir.
Təsirlənmələrin tənzimlənməsi işçi kanalından ehtiyat və əks keçidləri bir qayda olaraq, generatorların iş rejimini
dəyişdirmədən yerinə yetirilməlidir.
2.5.1.7. Tiristor təsirlənmə sistemləri çeviriciləri inventor rejiminə keçirməklə generatorlar və sinxron kompensatorların
sahəsini söndürmək imkanını təmin etməlidir.
Özünü təsirləndirmə sxemi üzrə yerinə yetirilmiş, statik çeviricili təsirlənmə sistemlərində, həmçinin elektrik maşınlarlı
təsirlənmə sistemlərində sahənin avtomatik söndürülməsi (SAS) cihazı istifadə edilməlidir.
2.5.1.8. Rotor dövrəsinin qırılması ilə SAS qurğusundan istifadə edərkən, həmçinin çeviricili statik təsirləndiricilərin
istifadəsi zamanı rotor dolaqları çoxdəfəli təsirə malik boşaldıcılarla mühafizə olunmalıdır.
Bir dəfəlik boşaldıcıların istifadəsinə icazə verilir. Boşaldıcı onun nominal gərginliyinin 110%-nə bərabər rejimində,
uzunmüdətli işləməyə hesablanmış aktiv müqavimət vasitəsilə rotorun dolağına paralel qoşulmalıdır.
Boşaldıcıların işədüşmə siqnallanması olmalıdır.
2.5.1.9. Turbogeneratorların vallarının bərkidicilərinin və hidrogen soyuduculu sinxron kompensatorların yastıqlarının
ehtiyat yağ təchizatı mənbələri işçi mənbə açıldıqda və yağ təzyiqi (sərfi) təyin olunmuş sərhəd həddindən aşağı düşdükdə
avtomatik olaraq işə qoşulmalıdır.
60 MVt və daha güclü generatorların bərkidiciləri üçün əsas yağtəchizatı mənbələrinin ehtiyat saxlanması üçün
dampfer çənləri daim qoşulu olmalıdır.
Dempfer çənlərində yağ ehtiyatları bütün yağ təchizatı mənbələrinin imtinası halında turboaqreqatın bütün vakuumun
pozulması ilə nəticələnən dayanma müddəti ərzində yağın verilməsini və valın bərkidiricilərində “yağ-hidrogen” təzyiqin
müsbət fərqini təmin etməlidir.
2.5.1.10. Quraşdırma və tam təmirdən sonra turbogeneratorlar və hidrogenlə soyudulan sinxron kompensatorlar
hidrogenin nominal təzyiqində istifadəyə verilməlidir.
Aktiv hissələri bilavasitə hidrogen və ya hidrogen-su soyuducusu olan turbogeneratorlar üçün yük altında hava
soyutması ilə işləməsinə yol verilmir.
Belə maşınların hava soyutması ilə işləməsinə, yalnız təsirlənmə olmadan boşuna rejimdə zavod təlimatında
göstərilmiş temperaturdan çox olmayan temperaturla işləməsinə yol verilir. TVF seriyalı turbogeneratorlarda şəbəkədən

açılmış maşınların qısamüddətli təsirlənməsinə icazə verilir.
2.5.1.11. Generatorların və sinxron kompensatorların yanğın söndürmə üçün qurğuları daim hazır vəziyyətdə olmalı və
onların təcili işə qoşulmasının mümkünlüyünü təmin etməlidirlər.
2.5.1.12. Generatoru və sinxron kompensatorları işə salarkən və istismar edərkən yoxlanılmalıdır:
a) stator, rotor və təsirlənmə sisteminin elektrik parametrləri;
b) təsirlənmə dövrəsinin izolyasiyası;
ç) soyuducu mühitin statorunun dolaqları və poladları,(o cümlədən təsirlənmə sisteminin avadanlıqları), valın
kipcəkləri, yastıqlar və dabanaltıların temperaturları;
d) süzgəclərdə təzyiq, o cümlədən təzyiqlər fərqi, xüsusi müqavimət və sarğılardan keçən distilə sərfi və digər aktiv və
konstruktiv hissələr;
e) hidrogenin təzyiqi və təmizliyi;
ə) yağın təzyiqi və temperaturu, eləcə də valın kipcəklərində “yağ-hidrogen”in təzyiqlər fərqi;
f) maye soyutma sistemlərinin germetikliyi;
g) turbogeneratorların gövdəsini dolduran qaz mühitinin nəmliyi;
h) Turbogeneratorların dempfer çənlərində və üzgəcli hidrosiyitmələrində, yastıqların yağ vannalarında və
hidrogeneratorların dabanaltılarında, yağın səviyyəsi;
j) Turbogeneratorların yastıqlarının və kontakt halqalarının, hidrogeneretorların çarpazlarında və yastıqlarında
titrəyişlər.
2.5.1.13. İşdə və ya ehtiyatda olan qaz-yağ və su sistemli generator və sinxron kompensatorların iş göstəricilərinin təyin
olunmasının dövriliyi:
a) turbogeneratorun gövdəsində qazın şeh (nəmliyi) temperatur nöqtəsi - ən azı həftədə 1 dəfə, qazın və ya nəmliyin yol
veriləni aşan fərdi qurutma sistemi nasaz olduqda - ən azı gündə 1 dəfə;
b) maşın gövdəsinin qaz sıxlığı (gündəlik hidrogen sızması) - ayda ən azı 1 dəfə;
c) maşın gövdəsində hidrogenin təmizliyi – həftədə ən azı 1 dəfə, kimyəvi təhlil yoxlaması və avtomatik qazanalizator
vasitəsilə fasiləsiz, avtomatik qazanalizatorun işləmədiyi halda – növbə ərzində ən azı 1 dəfə;
d) statorun dolaqlarında və hidrogen-su soyuducusu olan turbogeneratorların qaz soyuducularında, yastıqların
karterlərində, val kipcəklərinin (hava tərəfində) yağ axıtma xəttlərində, ekranlaşmış cərəyan xəttlərində, siqnala işləyən xətt
və sıfır çıxışlarının örtüklərində fasiləsiz avtomatik qaz analizatorlarında, sıradan çıxdığı və ya olmadığı halda daşınıan qaz
analizatorları və ya indikatorları vasitəsilə hidrogenin miqdarı - ən azı gün ərzində 1 dəfə;
f) maşın gövdəsinin daxilində hidrogenin tərkibindəki oksigenin miqdarı, üzgəcli hidrosiyirtmədə, generatorun yağ
təmizləyici qurğusunun çəninin hidrogenayrıcı və təmizləyici çənlərinin – kimyəvi məlumatların nəticələrinə uyğun olaraq
təsdiq edilmiş qrafikə əsasən;
e) sarğıların su soyutma sistemində və generatorun digər hissələrində distillatın keyfiyyət göstəriciləri - generatorların
istismarında normativ təlimata uyğun olaraq.
2.5.1.14. Generator gövdələrindəki hidrogenin təmizliyi aşağı olmamalıdır:
a) bilavasitə hidrogen soyutma və bütün növ sinxron kompensatorları ilə - 98%;
b) hidrogenin artıq təzyiqi 50 kPa (0,5 kq/sm 2) və daha yüksək olduqda dolayı hidrogenli soyutma ilə - 97%;
c) hidrogenin artıq təzyiqi 50 kPa-dək (0,5 kq/sm 2) olduqda - 95%.
Turbogeneratorun gövdələrində işçi təzyiq zamanı hidrogenin və ya havanın şeh nöqtəsinin temperaturu 15°C-dən
yuxarı olmamalıdır və qaz soyuducularına girişdə suyun temperaturundan həmişə aşağı olmalıdır.
Tam su soyudulması ilə generatorun gövdəsindəki hava şeh nöqtələrinin temperaturu zavod təlimatı ilə təyin olunmuş
qiymətdən yuxarı olmamalıdır.
2.5.1.15. Generatorun (sinxron kompensatorun) gövdəsində hidrogendə oksigenin miqdarı 0,8%-dən çox olmamalı,
üzgəcli hidrobağlayıcılarda, generator qurğusunun yağ təmizləyici çəninin hidrogenayırıcı və üfürmə çənlərində isə 2%-dən
çox olmamalıdır.
2.5.1.16. Val kipkəclərində (hava tərəfində) yağ xəttlərindəki boşaldıcılarda, ekranlaşdırılmış cərəyan daşıyıcılarında,
xətti və sıfır çıxışlarının örtüklərində yastıqların karterlərində hidrogenin miqdarı 1%-dən az olmamalıdır.
Xətti və sıfır çıxışların örtüklərində, turbogeneratorun işi zamanı cərəyan keçiricilərdə hidrogenin miqdarı 1% və daha
çox, ancaq yastıqların karterlərində, val kipkəclərində (hava tərəfdən) yağ xətlərindəki boşaldıcılarada 2%-dən çox icazə
verilmir.
2.5.1.17. Hidrogenin nominal artıq təzyiqi 100 kPa-dək (1 kqq/sm 2) olan generatorun (sinxron kompensatorun)
gövdəsində hidrogen təzyiqinin rəqsi 20% -dən çox, daha yüksək artıq təzyiqdə isə ± 20 kPa–dən (± 0,2 kqq/sm 2) çox
olmamalıdır.
2.5.1.18. Sinxron kompensatorların yağ nasoslarının sorucu magistrallarında hidrogen soyuducularda işləyərkən yağın
artıq təzyiqi ən azı 20 kPa (0,2 kqq/sm2) təmin edilməlidir.
2.5.1.19. Generatorun rotoru tərpənməz və fırlanan olduqda kipkəclərdə yağın təzyiqi maşın gövdəsindəki hidrogen
təzyiqindən artıq olmalıdır.
Təzyiqin ən aşağı və ən yuxarı sərhəd hədləri arasınakı fərq istehsalçının təlimatında göstərilməlidir.
2.5.1.20. Turbogeneratorların valının kipcəklərinin yağ təchizatı sistemində yağ təzyiq tənzimləyiciləri
(kipkəcləşdiricilər, sıxıcılar, kompensə edənlər) daim işə qoşulu olmalıdır.
Generatorun yağlama, tənzimləmə və kipkəclər sisteminin xəttlərində quraşdırılmış, həmçinin səhv çevrilməsi
avadanlığın dayanmasına və ya zədələnməsinə gətirib çıxara bilən turbinin yağ çənindən qəza yağ axıdılması boru
kəmərində quraşdırılmış bağlayıcı armaturlar işçi vəziyyətində plomblanmalıdır.
2.5.1.21. Generatorda gündəlik hidrogen sızması 5%-dən çox olmamalı və üfürmələr nəzərə alınmaqla gündəlik sərf isə
işçi təzyiqində qazın ümumi miqdarının 10% -dən artıq olmamalıdır.
Sinxron kompensatorda gündəlik hidrogen sərfi onda olan qazın ümumi miqdarının 5%-dən çox olmamalıdır.
2.5.1.22. Generatorlar avtomatik və ya yarı avtomatik sinxronlaşdırma üsulu ilə şəbəkəyə qoşulmalıdırlar.
Dəqiq sinxronlaşdırmadan istifadə edərkən, qeyri-sinxron qoşulmadan bloklama daxil edilməlidir. Əgər texniki şərtlərlə
tədarükdə nəzərdə tutulubsa və ya istehsalçı ilə xüsusi razılaşdırılıbsa, şəbəkəyə qoşulduqda özünü sinxronlaşdırma

metodundan istifadə etməyə icazə verilir.
Enerji sistemində qəzaların aradan qaldırılma prosesində 220 MVt-dək gücdə olan turbogeneratorların hamısı daxil
olmaqla bütün hidrogeneratorların özünü tənzimləmə üsulu ilə paralel işə qoşulmasına icazə verilir.
Böyük gücə malik turbogeneratorların bu üsulla işə salınmasına bir şərtlə icazə verilir ki, blok transformatorların və
şəbəkənin induktiv müqavimətləri nəzərə alınmaqla ifrat keçid cərəyanının təyin olunmuş nominaldan 3 dəfədən artıq
olmasın.
2.5.1.23. Aqreqatın zədələnməsi və ya turbini tənzimləmə sistemin nasaz işləməsi ilə müşaiyət olunmayan yükünün
atılması və açılması zamanı generatorları baxış keçirmədən və təftiş etmədən şəbəkəyə qoşmağa icazə verilir.
2.5.1.24. Generatorlarda və sinxron kompensatorlarda gərginliyin artması sürəti məhdudlaşdırılmır.
Bütün generatorlar üçün aktiv yükün toplanması və dəyişdirilməsi sürəti turbinin və ya qazanın iş şəraiti ilə müəyyən
edilir.
Dolaqları dolayısıyla soyudulan generatorların və sinxron kompensatorların, QTA turbogeneratorlarının, həmçinin
dolaqları bilavasitə soyudulan hidrogeneratorların reaktiv yükünün dəyişmə sürəti məhdudlaşdırılmır; dolaqları bilavasitə
soyudulan turbogeneratorlarda bu sürət normal rejimdə aktiv yük yığımı sürətindən yüksək olmamalıdır, qəzalı şəraitdə isə
məhdudlaşdırılmır.
2.5.1.25. Nominal güc əmsalında generatorların nominal gücü (gücü 30 MVt və daha çox olan bütün turbogeneratorlar
və qaz-turbin və buxar-qaz qurğulu turbogeneratorlar üçün, həmçinin güc əmsallarının və soyutma parametrlərinin
qoyulmuş qiymətlərində uzunmüddətli maksimal gücü) və sinxron kompensatorların nominal gücü eyni zamanda gərginlik
nominal qiymətin ±5% -dək və tezlik ±2,5%-dək meyilləndikdə saxlanılmalıdır, bir şərtlə ki, əgər standartlarda ayrıca maşın
növləri üçün gərginlik və tezliyin meyillənməsi üzrə digər şərtlər qoyulmayıbsa, yüksəldilmiş gərginliklə və alçaldılmış
tezliklə işləyərkən, gərginliyin və tezliyin meyillənmələrinin mütləq qiymətlərinin cəmi 6%-i aşmasın.
Soyuducu mühitin nominal parametrində nominal güclə və gərginlik ±5% civarında meyl etdikdə rotorun ən böyük
cərəyanla uzunmüddətli işləməsinə yol verilir, bir şərtlə ki, rotorun, statorun və stator dəmirinin temperatur yüksəlməsi
buraxıla bilən qiymətləri aşmır. Rotorun yolverilən uzunmüddətli cərəyanı generatorların istilik sınaqlarının keçirildiyi
zaman təyin olunur.
Bütün generator və sinxron kompensatorlar üçün ən böyük iş gərginliyi nominal gərginliyin 110%-dən artıq
olmamalıdır. Gərginlik 105%-dən yuxarı olduqda generatorun və sinxron kompensatorun yolverilən tam gücü istehsalçının
təlimatlarında göstərilənlərə müvafiq və ya sınaqların nəticələri üzrə müəyyən olunmalıdır.
Generatorda və ya sinxron kompensatorda gərginlik nominal gərginliyin 95%-dən aşağı olduqda statorun cərəyanı uzun
müddətli yolverilənin 105%-dən artıq olmamalıdır.
2.5.1.26. Generatorların və sinxron kompensatorların soyuducu mühitin temperatur və təzyiqin yolverilən
qiymətlərindən yuxarı cərəyanla uzunmüddətli ifrat yüklənməsinə yol verilmir.
Qəza şəraitində generatorların və sinxron kompensatorların stator və rotor cərəyanları ilə qısa müddətli yüklənməsinə
istehsalçının göstərişlərinə, texniki şərtlərə və dövlət standartlarına uyğun olaraq icazə verilir. Sadalanan təlimatlarda
müvafiq göstərişlərin olmadığı təqdirdə, enerji sistemlərində baş verən qəzalar zamanı generatorların və sinxron
kompensatorların stator cərəyanı Cədvəl 4-də göstərilmiş nominal cərəyan əmsalı ilə qısamüddətli təkrar yüklənməsinə yol
verilir.
Cədvəl 4
Generatorların və sinxron kompensatorlarının stator cərəyanı ilə
yolverilən təkrar yüklənmə əmsalı
İfrat yükləmənin
minimal müddəti,
dəq, az olmayaraq
60

Statorun sarğısının
dolayı soyudulması

15

1,15

1,15

-

10

-

-

1,1

6

1,2

1,2

1,15

5

1,25

1,25

-

4

1,3

1,3

1,2

3

1,4

1,35

1,25

2

1,5

1,4

1,3

1

2,0

1,5

1,5

1,1

Statorun dolağının bilavasitə
soyudulması
su ilə
hidrogenlə
1,1
-

Dolaqları dolayısıyla soyudulan generatorların və sinxron kompensatorların təsirlənmə cərəyanı ilə yol verilən ifrat
yüklənməsi statorun yolverilən ifrat yüklənməsi ilə təyin olunur. Rotorun dolaqlarının bilavasitə hidrogenlə və ya su ilə
soyudulan turbogeneratorlar üçün təsirlənmə cərəyanı üzrə yolverilən ifrat yüklənməsi rotor cərəyanının nominal qiymətinə
aid cərəyan əmsalının dəfəliyi ilə təyin olunmalıdır (Cədvəl 5).
Cədvəl 5
Turbogeneratorların rotor cərəyanı ilə yolverilən ifrat yüklənməsi əmsalı
İfrat yükləmənin
minimal müddəti,
dəq, az olmayaraq

Turbogenerator
TVF-120-2 istisna
TGV, TVB (500 MVt-dək),
olmaqla, TVF
TVF-120-2

60

1,06

1,06

4

1,2

1,2

1

1,7

1,5

0,5

2,0

-

0,33

-

2,0

Digər növ turbogeneratorlar üçün stator və rotor cərəyanı ilə ifrat yüklənməsinin yolverilən əmsalı istehsalçının
göstərişləri ilə təyin edilir.
2.5.1.27. Stator dolağında və ya generator gərginliyi dövrəsində birfazalı torpağa qapanma yaranarkən, generator açarı
olmadıqda, bloklu generator (sinxron kompensator) və ya blok avtomatik açılmalı, mühafizə imtina etdikdə isə dərhal yükdən
boşaldılıb, şəbəkədən açılmalıdır:
a) “generator-transformator” bloklarında budaqlanmasız generator gərginliyində və xüsusi sərfiyyat transformatorlarına
budaqlanma ilə qısaqapanmanın tutum cərəyanının qiymətlərindən asılı olmayaraq;
b) xüsusi sərfiyyat və ya istehlakçılar şəbəsi ilə generator gərginliyində elekrik əlaqəsi olan bloklu generatorların və
sinxron kompensatorların statorunun dolaqları yerə qapandıqda qapanma cərəyanı 5 A və daha böyük olduqda.
Bu cür tədbirlər, yığma şinlərdə işləyən generatorların və kompensatorların statorlarının dolaqlarının yerə qapanması
zamanı, təbii yerə qapanma cərəyanı 5 A və daha böyük olduqda nəzərdə tutulmalıdır.
Xüsusi sərfiyyat və ya istehlakçılar şəbəkəsi ilə generator gərginliyində elekrik əlaqəsi olan və generatorların yığma
şininə qoşulmuş bloklu generatorların (kompensatorların) generator gərginliyi dövrələrində yerəqapanmalar yarandıqda,
qapanma tutum cərəyanı 5 A-dan böyük deyilsə və mühafizələr siqnallara təsir edirsə və ya təsirsizdilərsə, generatorların
(kompensatorların) 2 saatadək işləməsinə yol verilir (qapanma yerinin tapılması, yüklənməni köçürmək üçün).
Generator statorunun dolağında qapanma aşkar olunduqda generator (kompensator) şəbəkədən açılmalıdır.
Əgər yerəqapanma yerinin statorun dolağında olmadığı müəyyən olunarsa, elektrik stansiyasının və ya elektrik
şəbəkəsini istismar edən təşkilatın texniki rəhbərinin qərarı ilə generatorun və ya sinxron kompensatorun şəbəkənin
yerəqapanma ilə 6 saatadək işləməsinə yol verilir.
2.5.1.28. Siqnal yarandıqda və ya ölçmələrlə rotor dolaqlarının bilavasitə soyudulması ilə turbogeneratorun təsirlənmə
dövrəsinin izolyasiya müqavimətinin dərindən azalması müəyyən edildikdə o, 1 saatdan çox olmamalıdır, yerəqapanmada
isə dərhal ehtiyat təsirləndiriciyə və ya ehtiyat təsirləndirici tiristor kanalına keçirilməlidir. Əgər bu halda izolyasiya
müqaviməti bərpa olarsa, generator işini davam etdirə bilər, əgər müqavimət istehsalçının təlimatlarında və ya digər
normativ sənədlərdə müəyyən olunmuş minimal dəyərdən yuxarı olmaqla, aşağı qalmaqda davam edərsə, turbogenerator ilk
fürsətdə, lakin 7 sutkadan gec olmamaq şərtilə təmirə çıxarılmalıdır.
Ehtiyat təsirləyici olmadıqda, ondan istifadə imkanı olmadıqda və ya ehtiyat tiristor təsirləyici kanalı nasaz vəziyyətdə
olduqda, habelə izolyasiya müqavimətinin sonradan azalması halında (minimal qiymətdən aşağı) ehtiyat təsirlənmə ilə
işləyərkən turbogenerator 1 saat ərzində yükdən boşaldılmalı, şəbəkədən açılmalı və təmirə çıxarılmalıdır. Əgər bu zaman
yerəqapanma yox olarsa, generator işinə davam edə bilər. Rotorun dolağında yerəqapanma aşkar olunduqda turbogenerator
ilk fürsətdə təmirə çıxarılmalıdır.
Rotorunun dolaqları dolayısıyla soyudulan turbogeneratorun təsirləndirici dövrələrində yerəqapanma yarandıqda
(izolyasiya müqaviməti 2 kOm və daha aşağı düşdükdə) o ehtiyat təsirləndiriciyə və ya ehtiyat təsirləndirici tiristor kanalına
keçirilməlidir. Təmirə çıxarılmaya kimi rotorun dolağı gövdəyə dayanıqlı qapandıqda rotorun dolağında siqnala və ya ikiqat
yerəqapanmadan açmağa təsirlə mühafizə daxil edilməlidir. Siqnal yarandıqda turbogenerator dərhal yükdən boşalmalı və
şəbəkədən açılmalıdır.
Əgər ikiqat qapanmadan mühafizə nəzərdə tutulmamışdırsa və ya daxil etmək mümkün deyilsə, turbogenerator 1 saat
ərzində yükdən boşalmalı, şəbəkədən açılmalı və təmirə çıxarılmalıdır.
Təsirlənmə dövrəsində yerəqapanma ilə hidrogeneratorların və sinxron kompensatorların işləməsi qadağandır.
Rotorunun dolaqları qazla soyudulan və təsirlənmə sistemi elementləri hava ilə soyudulan generatorların və sinxron
kompensatorların bütün təsirlənmə dövrəsinin 1000 V gərginliyi meqaommetrlə və ya stasionar izolyasiya müqaviməti ölçmə
qurğusu ilə ölçülmüş izolyasiyasının müqaviməti 0,5 MOm-dan az olmamalıdır.
Rotor dolaqlarının izolyasiyasının və ya su ilə soyudulan təsirləndirici elementlərin izolyasiyasının yolverilən
müqavimət qiyməti generatorların və təsirləndirmə sistemlərinin istismarına dair zavod təlimatları ilə müəyyən edilir.
Generatorların və sinxron kompensatorların təsirləndirmə dövrələri izolyasiyasının normadan aşağı müqavimətlə işləməsinə
yalnız əsaslandırılmış hallarda enerji obyektinin texniki rəhbərinin icazəsi ilə yol verilir.
2.5.1.29. Turbogeneratorlar üçün fazalarında cərəyan fərqləri nominalın 12%-dən, sinxron kompensatorlar və dizelgeneratorları üçün 20%-dən çox olmadıqda uzunmüddəti işləməyə yol verilir.
Statorunun dolağı dolayı hava soyudulması sistemi ilə işləyən hidrogeneratorlar üçün gücü 125 MVA və daha aşağı
olduqda fazalarında cərəyan fərqi 20% , gücü 125 MVA-dan yuxarı olduqda isə 15% yol verilir.
Statorunun dolağı su ilə bilavasitə soyudulan hidrogeneratorlar üçün fazalarda yolverilən cərəyan fərqi 10% -ə yol
verilir.
Bütün hallarda cərəyan heç bir fazada norminal qiymətdən yüksək olmamalıdır.
2.5.1.30. Turbogeneratorların aşağı yükləmə zamanı təsirlənmədən asinxron rejimdə işləməsinə icazə verilir. Dolayı
soyutmalı dolaqlı turbogeneratorlar üçün göstərilən yükləmə rejimində yol verilən yük nominal göstəricinin 60%-dək, bu
zaman işin davamiyyət müddəti isə 30 dəqiqədən artıq olmamalıdır.
Təsirləndiricisiz asinxronlaşdırılmış turbogeneratorların və dolaqları bilavasitə soyudulmaqla turbogeneratorların
asinxron rejimdə yol verilən yüklənmə və işin davamiyyət müddəti zavod təlimatların göstəriciləri əsasında, təlimatlar
olmadıqda isə xüsusi sınaqların nəticələri və ya normativ sənədlərin müddəalarına əsasən müəyyən edilməlidir.
Turbogeneratorların şəbəkəyə təsiri üzrə asinxron rejimlərinin yolverilən ölçüsü hesabatlar və ya sınaqlar yolu ilə
müəyyən edilməlidir.
Yığma rotor dişcikli hidrogeneratorların və turbogeneratorların asinxron rejimdə təsirlənmədən işləməsinə yol verilmir.
Ayrıca təsirlənmiş ixtiyari növ generatorun elektrik stansiyanın digər generatorlarına nisbətən qeyri-sinxron işləməsinə

yol verilmir.
2.5.1.31. Generatorun elektrik mühərrik rejimində yol verilən işləmə və işləmənin davamiyyət müddəti turbinin işləmə
şərtləri ilə məhdudlaşdırılır və turbinin istehsalçının təlimatları və ya normativ sənədlərlə müəyyən edilir.
2.5.1.32. Generatorların nominaldan aşağı güc əmsalı ilə və ifrattəsirlənmə ilə sinxron kompensator rejimində (induktiv
kvadrantda) uzunmüddətli işləməsinə, soyuducu mühitlərin verilən parametrlərində təsirlənmə cərəyanı uzunmüddətli
yolveriləndən yuxarı olmadıqda icazə verilir.
Generatorların sinxron kompensator rejimində və yarımçıq təsirlənmə sinxron kompensatorlar rejimində (tutum
kvadrantda) yolverilən reaktiv yükü zavod təlmatları və ya normativ sənədlər, onlar olmaqda isə xüsusi istilik sınaqlarının
nəticələrinə əsasən müəyyən edilməlidir.
2.5.1.33. Dolayı soyudulma dolaqlı generatorların güc əmsalı tam gücün nominal qiymətlərini saxlamaqla nominaldan
birə qədər artdığı zaman uzunmüddətli işləməsinə yol verilir.
Generatorların yarımçıq təsirlənmə iş rejimində, həmçinin bilavasitə soyudulma dolaqlı generatorların güc əmsalının
nominaldan 1-dək artdığı zaman yolverilən uzunmüddətli yüklənmələri zavod sənədlərində nəzərdə tutulan güc diaqramları
(PQ-diaqramları) əsasında, onlar olmadıqda isə şəbəkədə paralel işin davamlılığı və generatorun nüvəsinin poladının
vəziyyəti nəzərə alınmaqla keçirilən xüsusi sınaqlar əsasında müəyyən edilməlidir.
Generatorların reaktiv güc üzrə güc diaqramlarını nəzərə almaqla aktiv gücdən asılı şərtlər üzrə faktiki yolverilən iş
rejimləri generatorun istismarı üzrə təlimata daxil edilməlidir.
Generatorlar yarımçıq təsirlənmə rejimdə işlədiyi zaman minimal təsirlənmə cərəyanının avtomatik
məhdudlaşdırılması təmin edilməlidir.
2.5.1.34. Təsirlənmədən boşuna işləmə rejimindən başqa, bütün rejimlərdə dolaqları bilavasitə maye ilə soyudulan
generatorların dolaqlarında distillat və ya yağ olmadıqda işləməsi qadağandır.
Bilavasitə maye ilə soyudulan dolaqlarda soyuducu maddə dövretməsi kəsilən halda yük avtomatik olaraq 2 dəqiqə
ərzində çıxarılmalı (əgər təlimatlarda bəzi növ generatorlar üçün daha sərt şərtlər göstərilməyibsə) generator şəbəkədən
açılmalı, təsirlənmə çıxarılmalıdır.
2.5.1.35. Rotorunun dolağı qazla soyudulan və təsirləndirmə elementlərinin soyudulması qazla olan generatorların və
sinxron kompensatorların bütün təsirləndirmə dövrəsinin izolyasiyasının 500-1000 V gərginliyə meqaommetrlə olçülən
müqaviməti 0,5 MOm-dən az olmamalıdır.
Rotorun və ya təsirləndirmə sistemi elementlərinin su ilə soyudulması halında təsirləndirmə dövrəsinin yolverilən
izolyasiya müqavimətinin qiymətləri generatorların və təsirləndirmə sistemlərinin istismarı təlimatları, elektrik avadanlığın
sınaqlarının həcmi və normaları ilə müəyyən edilir.
Təsirləndirmə dövrəsinin izolyasiya müqavimətinin qiymətləri normadan aşağı olan generatorların və sinxro
kompensatorların işləməsi yalnız bu Qaydanın 2.5.1.28-ci yarımbəndindəki müddəaları nəzərə almaqla, elektrk stansiyasının
texniki rəhbərinin və ya elektrik şəbəkələrini istismar edən təşkilatın razılığı ilə mümkündür.
2.5.1.36. Generatorların dolaqlarının maye ilə soyutma sistemində və düzləndirici qurğularında dövredən distillatın
(izolyasiya yağının) keyfiyyəti, generatorların və təsirləndirmə sistemlərinin istismarı üzrə nümunəvi və zavod təlmatlarına
uyğun olmalıdır.
Mayeli soyudulma sistemində quraşdırılmış süzgəclər daim işləməlidir.
Generator dolaqlarındakı distillatın xüsusi müqaviməti 100 kOm•sm-dək azaldıqda xəbərdaredici siqnallama işə
düşməlidir, 50 kOm•sm-dək azaldığında isə generator yükdən boşalıb, şəbəkədən açılmalı, təsirlənmə dayandırılmalıdır.
2.5.1.37. Yağ boruları tam toplanmış olan generatorların, sinxron kompensatorların və hərəkətə gətiricilərin val
yastıqlarının və kipkəc gövdələrinin quraşdırma və ya təmir zamanı 1000 V-dək gərginliyə meqaommetrlə ölçülmüş
izolyasiya müqaviməti, müvafiq təlimatlarda daha sərt normalar göstərilməyibsə, 1 MOm-dan, hidrogeneratorların dayaqları
və yastıqları üçün isə 0,3 MOm-dan aşağı olmamalıdır.
Turbogenerator valı yastıqlarının, hava ilə soyudulan kompensator yastıqlarının və təsirləndiricilərinin, həmçinin
hidrogenerator dayaqları və yastıqlarının (sonuncuların konstruksiyası yol verirsə) izolyasiyasının vəziyyəti ən azı ayda 1 dəfə
yoxlanmalıdır.
Hidrogenlə soyudulmalı sinxron kompensator yastıqlarının izolyasiyasının vəziyyəti isə əsaslı təmir zamanı
yoxlanmalıdır.
2.5.1.38. Transformatorla blokda işləyən generatorun yarımfazalı sönmələr və ya elektrik açarın işə düşməsi zamanı
zədələnməsinin qarşısını almaq üçün generator blokunun birləşdirildiyi şin seksiyaları və ya sisteminin yanaşı elektrik
açarları vasitəsilə şəbəkədən açılmalıdır.
2.5.1.39. Turbogenerator yastıqlarının titrəyişi bu Qaydanın 2.4.3.29-cu yarımbəndindəki, hidrogeneratorların çarpaz və
yastıqlarının titrəyişi isə bu Qaydanın 2.3.2.29-cu yarımbəndindəki müddəalara uyğun olmalıdır.
Nominal dövriyyə tezliyi 750 d/dəq və 1000 d/dəq olan sinxron kompensatorların ikiqat titrəyiş amplitudu 80 mkm-dən
yuxarı olmamalıdır. Titrəyişin məsafədən ölçülmə cihazı olmadıqda, nəzarət dövriliyi kompensatorun titrəyiş vəziyyətindən
asılı olaraq, lakin ildə 1 dəfədən az olmamaq şərtilə müəyyən edilir.
Turbogeneratorların kontakt halqalarının titrəyişi 3 ayda 1 dəfədən az olmayaraq ölçülməli və 300 mkm-dən yüksək
olmamalıdır. Kontakt halqaların fırçalı-kontakt aparatının işləməsinin zəifləməsi ilə müşayiət olunan 300 mkm-dən yüksək
titrəyişi zamanı turbogenerator ilk fürsətdə təmirə çıxarılmalıdır. Halqaların təmirdən sonra titrəyişi 200 mkm-dən yüksək
olmamalıdır.
2.5.1.40. Generator aşağıdakı hallarda təcili olaraq şəbəkədən açılmalıdır:
a) generatorun sıxlaşma yerlərində, yastıqlarda və yağ sistemində yanğın baş verdikdə və yanğının ştatlı
yanğınsöndürmə vasitələri ilə söndürülməsi mümkün olmadıqda;
b) köməkçi avadanlıqda yanğın baş verdikdə, alov və ya yüksək temperatur generator avadanlığına təhlükə yaratdıqda;
c) qaz-turbin qurğularındakı yanacaq borularında sızma aşkarladıqda, o cümlədən, yanma kameralarında və ya qaz
boru kəmərlərində partlayış baş verdikdə;
ç) yastıqlarda və ya sıxlaşma yerlərində tüstü və ya qığılcım yarandıqda;
e) kontakt halqalarında, o cümlədən təsirləndiricilərin kollektorunda dairəvi alov yarandıqda;
f) generator sahəsində yağın yayılması və alovlanması, təhlükəli sızma olduqda;
g) generatorun dağılma əlamətləri və heyətin həyatına təhlükə yarandıqda;

h) titrəyiş sürətinin orta kvadratik qiymətinin 11,2 mm·s -1-dən artıq olduğu halda.
2.5.1.41. Quraşdırma işləri və əsaslı təmirdən sonra generatorlarla sinxron kompensatorlar, bir qayda olaraq, qurutma
olmadan işə salına bilər. Qurutma zərurəti elektrik avadanlığın sınaq həcmi və normaları ilə təsbit olunur.
2.5.1.42. Generatorların dolaqlarının bilavasitə hidrogenlə soyudulması ilə doldurulması və ondan azad olması normal
şəraitdə rotorun tərpənməz halında və ya onun valfırlandırıcı qurğulardan fırlanması zamanı yerinə yetirilir.
Qəza hallarında hidrogendən azad olma maşının işləyib yorulma vaxtında başlana bilər.
Hidrogen və ya hava generatordan (sinxron kompensatordan) təsirsiz qazlarla (karbon qazı və ya azotla) generatorların
hidrogenlı soyudulma qaz-yağ sistemində istismarı üzrə təlimata uyğun olaraq kənarlaşdırılmalıdır. Karbon qazı generatorun
gövdəsindən ən çoxu 8 saat ərzində kənarlaşdırılmalıdır.
2.5.1.43. Hidrogenlə soyudulan generatorların quraşdırıldığı elektrik stansiyalarındakı hidrogen ehtiyatı, onun 10 günlük
istismar sərfiyyatını və ən böyük qaz həcmli bir generatorun birdəfəlik doldurulmasını, karbon qazla azot ehtiyatı isə ən
böyük qaz həcmli bir generatorun birdəfəlik doldurulmasını təmin etməlidir.
Elektrik stansiyasında ehtiyat elektroliz qurğusu olduqda, resiverlərdə hidrogen ehtiyatının 50%-dək azaltmağa yol
verilir.
2.5.1.44. Hidrogenlə soyudulan sinxron kompensatorlar quraşdırılan yarımstansiyalarda hidrogen ehtiyatı hidrogenin 20
günlük istismar sərfini və ən böyük qaz həcmli bir kompensatorun birdəfəlik doldurulmasını, elektroliz qurğusu olduqda isə
10 günlük istismar sərfi ilə sözügedən kompensatorun birdəfəlik doldurulmasını təmin etməlidir. Bu tipli yarımstansiyalarda
karbon qazı və ya azot ehtiyatı həmin kompensatorun üçqat doldurulmasını təmin etməlidir.
2.5.1.45. Qazla soyutma sisteminin (qaz boruları, klapanlar, qaz soyuducuları), generatorların içərisində dolaqların
bilavasitə maye ilə soyutma sisteminin elementlərinin və generatorun içərisində olan digər aktiv və konstruksiya hissələrinin,
həmçinin bütün su və qaz-yağı sistemlərinin elektrik avadanlıqlarının xidməti və təmiri, turbin generatorunun hava ilə
soyudulmadan hidrogen soyudulmasına köçürülməsi və əksinə, yağ kipkəclərinin təmirdən qəbul edilməsində iştirakını,
hidrogenin təyin olunmuş tezlik və təzyiqinin, habelə turbogeneratorda qaz mühitinin nəmliyinin saxlanılmasını elektrik
stansiyasının elektrik sexi yerinə yetirməlidir.
Val kipkəclərinin yağ təchizatı sisteminin, (o cümlədən yağ təzyiq tənzimləyiciləri və labirintli neft tutucularının), suyu
qaz soyuducularına kimi soyudan bütün növ avadanlıqların və paylayıcı şəbəkələrin, həmçinin generatordan kənar soyuducu
distilatın verici və boşaldıcı sistemlərinin avadanlıqlarının valının yağ kipkəclərinin, işləməsinə və təmirinə nəzarəti turbin və
ya qazan-turbin sexi yerinə yetirməlidir.
İxtisaslaşdırılmış təmir sexi olan elektrik stansiyalarında göstərilən avadanlıqların təmirini bu sex yerinə yetirməlidir.
Yerli şəraiti nəzərə almaqla, bir sıra elektrik stansiyalarında düyün və generator sistemlərinə xidmət üzrə yuxarıda
göstərilən funksiyalardan geri çəkilmək elektrik stansiyanın texniki rəhbərinin sərəncamı ilə təyin olunmalıdır.
2.5.1.46. Generatorların əsaslı təmiri istehsalçının tələbləri nəzərə almaqla 8 ildə 1 dəfədən az olmayaraq, turbin və ya
enerji blokunun təmiri ilə birgə yerinə yetirilir. Generatorlarin cari təmirləri, zərurət olduqda, onların texniki vəziyyətinə,
planlaşdırılmış qaydada ildə 1 dəfə və ya istehsalçının texniki qaydalarına uyğun olaraq həyata keçirilir.
Sinxron kompensatorların əsaslı təmiri 4-5 ildə 1 dəfə aparılmalıdır.
Turbogeneratorlarda və sinxron kompensatorlarda, ixtiyari hissələrin kipkəclərinin gücləndirilməsi, statotun
yuvalarının pazlanması, şinlərin və kronşteynlərin kipkəclərinin, statotun kipkəclərinin və nüvəsinin sıxlığının yoxlanılması
da daxil olmaqla rotorlarının oyuqlarında ilk təmir işləri istismara verildikdən sonra 8000 saatdan gec olmayaraq yerinə
yetirməlidir.
Hidrogeneratorlarda ilk təmir işləri, 6000 saatdan sonra və ya əgər zavodun texniki sənədlərində bu göstərilibsə digər
zaman müddətində və ya istehsalçının razılığı ilə yerinə yetirməlidir.
Generatorların və sinxron kompensatorların rotorlarının oyuqlarının növbəti təmirinin keçirilməsi zərurət yarandıqda
və ya normativ sənədlərin müddəalarına uyğun olaraq həyata keçirilməlidir.
2.5.1.47. Generatorlarda və sinxron kompensatorlarda profilaktik sınaqlar və ölçmələr elektrik avadanlıqları sınaqlarının
həcmi və normalarına uyğun olaraq yerinə yetirməlidir.
2.5.1.48. Generatorların plan üzrə şəbəkədən açılması maşınların çıxışlarında müsbət güc olduqda icazə verilmir.
2.5.1.49. Generatorların (“generator-transformator” bloklarının) plan üzrə və qəza açılmaları zamanı, dayandırılmış
generatora özbaşına və ya səhvən gərginlik verilməsinin qarşısını almaq üçün əsas sxeminin təxirəsalınmaz sökülməsini
təmin etmək lazımdır (bu Qaydanın 2.3.2.14-cü yarımbəndinin müddəaları şamil olunan hidroturbin qurğuları istisna
olmaqla).
2.5.1.50. Qapalı hava ilə soyutma sistemli turbogeneratorlar ətraf mühitdən maşının daxilinə çirklənmələrin daxil
olmasının qarşısını alan işə qoşulmuş və saz qurğularla (üfürmə sistemi, süzgəclər və s.) istismar olunmalıdırlar.
Açıq soyutma sistemli turbogeneratorlar, xarici havanın gətirilməsi, təmizlənməsi və maşını soyudan havanın təkrar
dövranı qurğuları ilə təchiz olunmalıdır.
Elektrik mühərrikləri
2.5.1.51. Elektrik mühərriklərini, onların işəsalma, tənzimləmə və mühafizə qurğularını istismar edərkən işəsalma və
işçi rejimlərində onların etibarlı işləməsi təmin olunmalıdır.
2.5.1.52. Elektrik stansiyasının xüsusi sərfiyyat şinlərində gərginlik nominalın 100-105% civarında saxlanılmalıdır.
Zərurət yarandıqda, elektrik mühərriklərinin nominal gücünü saxlamaqla, nominalın 90-110% gərginliyində işləməsinə yol
verilir.
Bəsləyici şəbəkənin tezliyinin nominal qiymətinin +-2,5% civarında dəyişməsi zamanı elektrik mühərriklərinin nominal
güclə işləməsinə yol verilir.
Elektrik mühərriklərinin nominal gücü gərginliklər nominal qiymətlərin +-10% -dək və tezliklər 2,5% -dək eyni zamanda
meyilləndikdə saxlanılmalıdır, bir şərtlə ki, yüksək gərginliklə və alçaq tezliklə işlər zamanı və ya alçaq gərginliklə və yüksək
tezlikdə işlər zamanı gərginliklərin və tezliklərin meyillənmələrinin mütləq qiymətləri cəmi 10%-i aşmasın.
2.5.1.53. Elektrik mühərriklərinin və onların hərəkətə gətirdikləri mexanizmlərin üzərində fırlanma istiqamətini göstərən
oxlar çəkilməlidir. Elektrik mühərriklərinin, onların işəsalma qurğularının və elektrik intiqallarını tənzimləyən şkafların
üzərində onların hansı aqreqata aid olduqları barədə yazılar olmalıdır.
2.5.1.54. Tozlu otaqlarda və yüksək rütubətli otaqlarda quraşdırılmış üfürülən elektrik mühərrikləri, təmiz soyuducu

hava təmin edən qurğularla təchiz olunmalıdırlar. Elektrik mühərriki vasitəsilə üfürülən havanın miqdarı, həmçinin onun
parametrləri (qatışıqların temperaturu, miqdarı və s.) zavod təlimatlarının müddəalarına uyğun olmalıdır.
Soyutma yollarının (hava yollarının, hava yollarının örtüklərinin elektrik mühərriklərinin gövdələrinə, qapaqlarına
birləşmə düyünləri) kipliyi ildə ən azı 1 dəfə yoxlanılmalıdır.
Xarici soyuducu havalandırıcıların fərdi elektrik mühərrikləri, əsas elektrik mühərrikləri qoşulduqda və açıldıqda
avtomatik olaraq qoşulmalı və açılmalıdır.
2.5.1.55. Rotorunun dolaqları su ilə soyudulan və statoru aktiv poladlı, həmçinin içində sulu havasoyuduculu elektrik
mühərrikləri suyun gövdədə peyda olmasını siqnallayan qurğularla təchiz olunmalıdırlar. Su ilə soyutma sisteminin
avadanlıqlarının və aparatlarının istismarı kondensatın və suyun keyfiyyətləri zavod təlimatlarının müddəalarına uyğun
olmalıdır.
2.5.1.56. Yastığı məcburi yağlanan elektrik mühərrikləri üzərində, yastıqların içliklərində temperatur yüksələn zaman və
ya yağlanmanın gəlməsi kəsildikdə, elektrik mühərrikinin siqnalına və açılmasına təsir edən mühafizə quraşdırılmalıdır.
2.5.1.57. Məsul istilikmexaniki avadanlıqların elektrik mühərriklərinin (fırlanma tezliyi tənzimlənən elektrik
mühərrikləri də daxil olmaqla) elektrik qidalanmasında fasilələr zamanı, işçi və ya ehtiyat qida mənbəyindən əsas
avadanlıqların texnoloji dayanıqlığını saxlaqmaqla, təkrar gərginlik verilərkən, onların qrup şəklində özünü işəsalması təmin
olunmalıdır.
Texnoloji və ehtiyat elektrik mühafizələrinin gözləmə zamanı ilə təyin olunan qidalanmanın fasilə müddəti 2,5
saniyədən çox olmamalıdır.
Məsul mexanizmlərin siyahısı elektrik stansiyasının texniki rəhbəri tərəfindən təsdiqlənməlidir.
2.5.1.58. Qısaqapanmış rotorlu elektrik mühərriklərini, əgər zavod təlimatlarında daha çox işəsalmağa yol verilmirsə,
soyuq vəziyyətdən 2 dəfə, qızmışdan 1 dəfə işəsalmağa icazə verilir. Bundan sonrakı işəsalmalara, elektrik mühərrikinin
həmin növ elektrik mühərrikləri üçün zavod təlimatları ilə təyin olunmuş zaman ərzində soyuduqdan sonra icazə verilir.
Elektrik mühərriklərinin onların əsas mühafizə ilə açılma hallarında təkrar qoşulmasına müayinələrdən sonra və
izolyasiya müqavimətinin yoxlama ölçmələri keçiriləndən sonra icazə verilir.
Ehtiyatları olmayan məsul mexanizmli mühərriklər üçün təkrar qoşulmaya mühərrikə xarici baxış keçirdikdən sonra
icazə verilir.
İkisürətli elektrik mühərrikləri və fırlanma tezliyi tənzimlənən mühərriklərin işəsalma və digər iş rejimlərinin
xüsusiyyətləri, elektrik mühərriklərinin və tənzimlənən elektrik intiqallarının istismarı üzrə nümunəvi və zavod təlimatları
nəzərə alınmaqla tərtib olunmuş yerli təlimatlarda göstərilməlidir.
2.5.1.59. Uzun müddət ehtiyatda qalmış elektrik mühərrikləri və ehtiyatı qoşan avtomat qurğuları texniki rəhbərin
təsdiqlədiyi qrafik üzrə mexanizmlərlə birlikdə müayinə olunmalı və sınaqdan keçirilməlidirlər. Bu zaman açıqda
quraşdırılan qızması olmayan elektrik mühərriklərinin statorunun dolağının izolyasiyasının müqaviməti və absirbiya əmsalı
yoxlanılmalıdır.
2.5.1.60. Mexanizmlərlə birləşmiş elektrik mühərriklərinin yastıqlarında ölçülən, titrəyişlərin şaquli və köndələn
mürəkkəbləri (təşkilediciləri) (titrəyiş sürətinin orta kvadratik qiyməti və ya rəqsin ikiqat amplitudu) zavod təlimatlarında
göstərilən qiymətləri aşmamalıdır.
Mexanizmlərlə birləşmiş elektrik mühərriklərinin yastıqlarında titrəyişlər üzrə texniki sənədlərdə bu cür göstərişlər
olmadıqda, aşağıda göstərilən qiymətlərdən yuxarı olmamalıdır:
Sinxron fırlanma tezliyi, döv./dəq.
Yastıqların rəqsinin ikiqat amplitudu, mkm

3000

1500

1000

750 və daha az

30

60

80

95

Fırlanan hissələri tez yeyilməyə məruz qalan, kömürdoğrayan mexanizmlərlə, tüstüsoran və digər mexanizmlərlə,
birləşmiş elektrik mühərrikləri üçün, həmçinin istismar müddəti 15 ildən artıq olan elektrik mühərrikləri üçün, yastıqları
yüksək titrəyişli elektrik mühərriklərin aqreqatlarının titrəyiş artmasının səbəblərini aradan qaldırmaq üçün lazım olan
zaman müddətində işləməsinə yol verilir.
Bu şərtlər üçün titrəyiş normaları aşağıdakı qiymətlərdən yüksək olmamalıdır:
Sinxron fırlanma tezliyi, döv./dəq.
Yastıqların rəqsinin ikiqat amplitudu, mkm

3000

1500

1000

750 və daha az

50

100

130

160

Məsul mexanizmlərin titrəyişlərinin ölçülmə dövriliyi elektrik stansiyasının texniki rəhbərinin təsdiqlədiyi qrafik üzrə
təyin olunmalıdır.
2.5.1.61. Elektrik mühərriklərinin yüklərinə, hesablama aparatlarına, titrəyişlərinə, elektrik mühərriklərinin
elementlərinə və soyuducu mühitlərinə (statorun dolaqlarına və içliyinə, havasına, yastıqlarına və s.) nəzarəti, yastıqlara
(yağın tələb olunan səviyyəsinin saxlanılması) və soyuducu havanı, suyu havasoyudanlara və dolaqlara gətirən qurğulara
xidməti, həmçinin elektrik mühərrikinin işəsalınması, fırlanma tezliyinin yoxlanılması dəyişdirilməsi və dayandırılmasını
mexanizmlərə xidmət edən sexin növbətçi heyəti yerinə yetirməlidir.
Soyuducu kameranın içindən cərəyan daşıyıcı hissələr keçən hallarda, bu kameraların hüdudları çərçivəsində soyutma
sxeminə nəzarəti və xidməti elektrik sexinin heyəti yerinə yetirməlidir.
2.5.1.62. Adamlarla baş verən bədbəxt hadisələr zamanı, elektrik mühərrikinin gövdəsindən, onun işəsalma və
təsirlənmə qurğularından, idarə olunan elektrik intiqallarının şkaflarında tüstü və ya alov yarananda, ötürücü
mexanizmlərində sınıqlar yarandıqda elektrik mühərrikləri dərhal dayandırılmalıdır.
Elektrik mühərriki ehtiyatdakı (əgər o varsa) işə salınandan sonra aşağıdakı hallarda dayandırılmalıdır:

a) yanıq izolyasiya qoxusu yarananda;
b) elektrik mühərrikinin və ya mexanizminin titrəyişi kəskin yüksələndə;
c) yastıqların temperaturu yolverilməz artdıqda;
d) yol verilən qiymətdən yuxarı ifrat yüklənmələrdə;
e) elektrik mühərriklərinin zədələnmə təhlükəsində (su ilə dolduqda, buxarlanma, qeyri-normal küy və s.).
2.5.1.63. Gücü 100 kVt-dan yuxarı dəyişən cərəyanlı elektrik mühərrikləri üçün, texnoloji proseslərə nəzarət zəruri olan
hallarda, həmçinin mexanizmləri texnoloji ifrat yüklənməyə məruz qalan elektrik mühərrikləri üçün stator cərəyanına
nəzarət təmin olunmalıdır.
Sabit cərəyanlı elektrik mühərriklərində yanacaq qidalandırıcı intiqallar, turbinlərin qəza yağ nasosları və val kipgəcləri
üçün, onların güclərindən asılı olmayaraq lövbərinin cərəyanına nəzarət olunmalıdır.
2.5.1.64. Elektrik mühərriklərinin profilaktik sınaqları və təmiri, təmir zamanı onların çıxarılması və quraşdırılması,
statorun özündə quraşdırılmış hava soyuducularının, su kəmərinin maşının dolağına və distilatla soyudulan digər hissələrinə
düyünlərində (birləşmələrin giriş flanslarından sonra), fırça-kontakt aparatlarının və işəsalma-tənzimləmə qurğularının
təmirini, istilik avtomatikası və ölçmələr sexinin xidmət etdiyi siyirtmələrin elektrik mühərrikləri istisna olmaqla, elektrik
sexinin heyəti yerinə yetirməlidir.
2.5.1.65. Aqreqatların mərkəzə uyğunlaşdırılmasını və balanslaşdırılmasını, birləşdirici muftaların ( elektrik
mühərriklərinin və mexanizmlərinin yarımmuftalarının) və çıxarıla bilən yastıqların (başdakı lövhələrin xarici hissələrində,
həmçinin, şaquli hazırlanmış mühərriklərin yükdaşıyan çarpazlarında quraşdırılmış yastıqlar daxil olmaqla) çıxarılmasını,
təmirini və quraşdırılmasını, elektrik mühərriklərinin çıxarıla bilən sürüşmə yastıqlarının içliyinin, həmçinin, elektrik
mühərriklərinin statorunun özündə quraşdırılmayan, yağ sisteminin hava gətirici qurğularının, soyuducuların
bünövrələrinin və ramalarının (yastıqların məcburi yağlanması zamanı) təmirini, ötürücü mexanizmlərə xidmət edən sexin
heyəti və ya həmin elektrik stansiyasının avadanlıqlarının təmirini icra edən təşkilatın heyəti yerinə yetirməlidir.
Bəzi düyünlərin və elektrik mühərrikləri sistemlərinin yerli şəraitləri nəzərə almaqla, təmiri üzrə yuxarıda göstərilən
funksiyaların paylanmasından mümkün geriçəkilmələr elektrik stansiyasının texniki rəhbərinin sərəncamı ilə
təsdiqlənməlidir.
2.5.1.66. Elektrik mühərriklərində profilaktik sınaqlar və ölçmələr elektrik avadanlıqlarının qüvvədə olan sınaqları,
həcmləri və normalarına uyğun (müvafiq idarələrin təsdiq olunmuş normativ sənədlərinin tələblərinə uyğun) təşkil
olunmalıdır.
2.5.2. Güc transformatorları və şuntlayıcı yağ reaktorları
2.5.2.1. Transformatorları (avtotransformatorların) və şuntlayıcı yağ reaktorlarını istismar edərkən onların etibarlı
işləməsi şərtləri yerinə yetirilməlidir.
Transformatorların (reaktorların) ayrıca elementlərinin yükləri, gərginlik səviyyələri, temperaturu, yağın
xarakteristikaları və izolyasiyanın parametrləri təyin olunmuş normalar civarında olmalıdır; soyutma gərginlikləri,
tənzimləmə qurğuları, digər elementlər saz vəziyyətdə saxlanılmalıdır.
2.5.2.2. Qaz mühafizəsi qurğuları ilə təchiz olunmuş transformatorların (reaktorların) düzgün quraşdırılmasına nəzarət
etmək lazımdır. Qapaq qaz relesi istiqaməti üzrə ən azı 1% dikliyə, yağ kəməri isə genişləndiriciyə tərəf ən azı 2% olmalıdır.
İşlənmiş qaz borusunun ağzı genişləndiricinin ağzı ilə birləşdirilməlidir. Zərurət yaranarsa, işlənmiş qaz borusunda
membrana (diafraqma) istehsalçının göndərdiyi eynisilə əvəzlənməlidir.
2.5.2.3. Gücü 1000 kV·A və daha çox olan transformatorlar təzyiq atma qurğuları (TAQ) ilə təchiz edilirlər. TAQ-ın
yoxlanma üsulları və müddəti qurğu istehsalçısının zavod sənədlərində göstərilir.
2.5.2.4. Stasionar yanğın söndürmə vasitələri, yağqəbulediciləri, yağ boşaldıcıları və yağ kollektorları saz vəziyyətdə
olmalıdırlar, qəza hallarda istifadəyə daim hazır olmalı və təsdiq edilmiş qrafik üzrə yoxlanılmalıdırlar.
Avtomatik su ilə yanğın söndürmə sistemləri, azotla yanğın söndürmə sistemləri, həmçinin transformatorun çənlərində
partlayışların və yanğınların qarşısının alınması üçün qurğular istehsalçının təlimatları üzrə, enerji obyektin texniki
rəhbərinin təsdiqlədiyi qrafik üzrə sınaqdan keçirilməlidir.
2.5.2.5. Açıqda quraşdırılmış transformatorlar və reaktorların çənləri üzərində stansiya (yarımstansiya) nömrəsi
göstərilməlidir. Həmçinin bu cür nömrələr qapılar üzərində və transformator məntəqələri və kameraların daxilində olmalıdır.
Birfazalı transformatorların və reaktorların çənlərinin üzərinə faza rəngi çəkilməlidir. Açıqda quraşdırılmış
transformatorlar və reaktorlar, atmosfer təsirlərinə və yağların təsirinə davamlı, parlaq tonlu rənglərlə rənglənməlidir.
2.5.2.6. Yağqəbuledicilərin qırma daş (çınqıl) tökümü və ya beton dibi təmiz vəziyyətdə saxlanılmalı və zərurət yaranarsa
yuyulmalıdır. Qırma daş (çınqıl) tökümü və ya yağqəbuledicinin dibi çirkləndikdə yuma yazda və ya payızda aparılmalıdır.
Qırma daş (çınqıl) tökümündə və ya yağqəbuledicinin dibində 3 mm-dən çox yağ çirklənməsi yarandıqda, bitkilər əmələ
gəldikdə və ya yuma mümkün olmadıqda onu dəyişmək və ya onun dibini mexaniki təmizləmək lazımdır.
2.5.2.7. Transformatorların (reaktorların) soyuducu qurğularının elektrik mühərriklərinin qidalanması, bir qayda olaraq
iki mənbədən, yağın məcburi dövretməsi ilə soyudulan transformatorlar (reaktorlar) üçün isə EAQ (ehtiyatın avtomatik
qoşulması) tətbiq etməklə yerinə yetirilir.
2.5.2.8. Transformatorların yük altında gərginliyin tənzimlənməsi (YAT-yük altında tənzimləmə) qurğusu işdə avtomatik
rejimdə olmalıdır. Əgər şəbəkədə gərginliyin dəyişilməsi elektrik enerjisi istehlakçılarının tələblərini təmin edən hədlər
daxilindədirsə, enerji sisteminin texniki rəhbərinin göstərişi ilə YAT qurğusunun qeyri-avtomatik iş rejimində istifadəsi
mümkündür. Bu halda YAT qurğusunda əməliyyatlar məsafədən idarəetmə pultundan aparılır.
Gərginlik altındakı transformatorun YAT qurğusunda əllə (dəstəklə) əməliyyatın aparılması qadağandır.
2.5.2.9. Transformatorların YAT qurğularının çevirmələrinə, işə qoşulmasına yağın üst qatlarının aşağıdakı
temperaturlarında icazə verilir:
a) -20°С-dən yuxarı – YAT-ın xarici rezistor qurğuları üçün;
b) -45°С-dən yuxarı cərəyan məhdudlaşdırıcı reaktorlu YAT qurğuları üçün, həmçinin, transformatorun çənindən kənar
dayaq izolyatorunda yerləşən və süni isitmə qurğusu ilə təchiz olunmuş, kontaktorlu çevirici qurğular üçün.
Transformator ifrat yüklə işlədikdə YAT ilə əməliyyatlar aparmağa yol verilmir. Transformatorda həm aktiv və həm də
reaktiv gücü azaltmaqla ifrat yüklənmə çıxarıla bilər.

YAT qurğularının istismarı istehsalçının təlimatlarına müvafiq təşkil olunmalıdır.
2.5.2.10. Transformator yarımstansiyalarının və kameralarının havalandırılması transformatorların bütün
normalaşdırılmış rejimlərdə işləməsini təmin etməlidir.
2.5.2.11. Hava və yağın məcburi dövranı (ДЦ soyutma növü, IEC beynəlxalq standartlarına müvafiq OFAF-a analoji
olaraq) və su və yağın məcburi dövranı ilə olan (Ц soyutma növü, IEC beynəlxalq standartlarına müvafiq OFWF-a analoji
olaraq) transformator və reaktorlarda soyuducu qurğular onların açılması ilə eyni vaxtda avtomatik açılmalıdır
(qoşulmalıdır). Yağın məcburi dövranı yükdən asılı olmayaraq fasiləsiz olmalıdır. Soyutma sisteminin qoşulma (açılma)
qaydası zavod təlimatı ilə müəyyənləşdirilməlidir.
Yağın, soyuducu suyun dövranının kəsilməsi, yaxud ventilyatorların dayanması barədə xəbərdaredici qurğuları işə
qoşulmadan süni soyutma sistemi olan transformatorların və reaktorların istismarı qadağandır.
2.5.2.12. Havanın məcburi dövranı və yağın təbii dövranı (Ü soyutma növü, IEC beynəlxalq standartlarına müvafiq
ONAF-a analoji olaraq) olan transformatorlarda, yağın temperaturu 55ºC-yə çatdıqda və ya yağın temperaturundan asılı
olmayaraq nominal yükdə üfürücü ventilyatorların elektrik mühərrikləri avtomatik işə qoşulmalı və yağın temperaturu 50ºCdək azaldıqda, əgər bu vaxt cərəyanın yükü nominaldan aşağıdırsa, açılmalıdır.
Üfürülməsi açılmış transformatorların iş şəraiti zavod təlimatı ilə müəyyənləşdirilməlidir (bu transformatorun
istehsalçının göstərişlərini nəzərə almaqla).
2.5.2.13. İşləməyən transformatorun (reaktorun) genişləndiricisindəki yağ, transformatordakı (reaktordakı) yağın
temperaturuna uyğun ölçü (işarə) səviyyəsində olmalıdır.
2.5.2.14. Nominal yükdə transformatorlarda və reaktorlarda yağın üst laylarının temperaturu (əgər istehsalçı tərəfindən
digər temperatur qiymətləri verilməyibsə):
a) ÜS soyutma sistemində (IEC beynəlxalq standartlarına müvafiq OFAF-a analoji olaraq) 75 ºC-dən;
b) yağla təbii soyudulan T (IEC beynəlxalq standartlarına müvafiq ONAN-a analoji olaraq) və Ü (IEC beynəlxalq
standartlarına müvafiq ONAF-a analoji olaraq) soyutma sistemlərində 95ºC-dən;
c) S (IEC beynəlxalq standartlarına müvafiq OFWF-a analoji olaraq) soyutma sistemində yağsoyuducunun girişində
yağın temperaturu 70ºC-dən artıq olmamalıdır.
2.5.2.15. Dolağın istənilən budaqlanmasında verilmiş budaq üçün nominaldan 10%-dək artıq gərginlikdə
transformatorların uzunmüddətli işləməsinə (nominaldan artıq olmayan gücdə) icazə verilir. Bu halda hər hansı dolaqdakı
gərginlik ən böyük işçi gərginliyindən yüksək olmamalıdır.
Gərginliyi tənzimləmək üçün neytralında budaqlanma olan və ya ardıcıl tənzimləyici transformatorlarla işləmək üçün
nəzərdə tutulan avtotransformatorlarda gərginliyin buraxıla bilən artması istehsalçı tərəfindən müəyyənləşdirilməlidir.
2.5.2.16. Əgər budaqlanmada gərginlik nominaldan yüksək deyilsə, yağ transformatorlarının istənilən dolağının
cərəyanına görə budaqlanmadakı nominal cərəyandan 5% artıq uzunmüddətli yüklənməsinə icazə verilir.
Bundan əlavə, iş rejimindən asılı olaraq transformatorların müntəzəm surətdə ifrat yüklənməsinə icazə verilir və həmin
yükün miqdarı və davamiyyət müddəti transformatorların istismarı üzrə təlimata və zavod təlimatlarına görə təyin edilir.
Alçaq gərginlik dolaqlarına generator, sinxron kompensator və ya yük qoşulmuş avtotransformatorlarda yüksək
gərginlikli dolağın ümumi hissəsinin cərəyanına nəzarət təşkil edilməlidir.
2.5.2.17. Qəza rejimlərində transformatorları, əvvəlki yükün qiymətindən və davamiyyət müddətindən, soyuducu
mühitin temperaturundan asılı olmayaraq, nominal cərəyandan artıq qısamüddətli ifrat yükləməyə aşağıdakı hədlərdə icazə
verilir:
Yağ transformatorları:
Cərəyan üzrə ifrat yükləmə, %
İ f r a t yükləmənin
davamiyyət
müddəti, dəq

30
120

45
80

60
45

75
20

100
10

20
60

30
45

40
32

50
18

60
5

Quru (yağsız) transformatorlar:
Cərəyan üzrə ifrat yükləmə, %
İ f r a t yükləmənin
davamiyyət
müddəti, dəq

Quru transformatorların buraxılabilən uzunmüddətli ifrat yüklənməsi zavod təlimatları ilə müəyyən edilir.
2.5.2.18. Soyuducu qurğuların qəza açılmalarında transformatorların işlədilməsi şərtləri zavod sənədlərinin tələbləri ilə
müəyyənləşdirilir.
2.5.2.19. Bütün havalandırıcıların qəza açılması vaxtı Ü soyutma sistemli (IEC beynəlxalq standartlarına müvafiq ONAFa analoji olaraq) transformatorlar üçün iş müddəti zavodun istismar sənədləri ilə tənzimlənir.
2.5.2.20. Süni soyutmanın (yağ nasoslarının işinin eyni zamanda dayandırılması vaxtı, havalandırıcıların işinin
dayandırılması) qəza dayandırılmasında, gücü 250 MVA-dək ÜS soyutma sistemli (IEC beynəlxalq standartlarına müvafiq
OFAF-a analoji olaraq) transformatorlar və reaktorların, 10 dəqiqə ərzində nominal yüklənmə və ya 30 dəqiqə ərzində neytral
təsirlənmə rejimində işləməsinə imkan verir.
Əgər göstərilən vaxtdan sonra yağın üst qatlarının temperaturu 80°С-yə çatmazsa, süni soyudulmanın
dayandırılmasından sonra 1 saatdan çox olmamaqla, 80°С əldə edilənə qədər nominal yüklənməni saxlamağa icazə verilir.
250 MVA-dan yuxarı gücə malik transformatorlar üçün eyni rejimlər tətbiq edilə bilər, bu şərtlə ki, yağın üst qatlarının
temperaturu 75 °С-ni ötməməlidir.
2.5.2.21. Transformatorların nominal yükə qoşulmasına aşağıdakı hallarda icazə verilir:
a) T (IEC beynəlxalq standartlarına müvafiq ONAN-a analoji olaraq) və Ü (IEC beynəlxalq standartlarına müvafiq ONAFa analoji olaraq) soyutma sistemi ilə - havanın istənilən mənfi temperaturunda;
b) ÜS (IEC beynəlxalq standartlarına müvafiq OFAF-a analoji olaraq) və S (IEC beynəlxalq standartlarına müvafiq
OFWF-a analoji olaraq) soyutma sistemi ilə - ətraf havanın temperaturu mənfi 25°C-dən aşağı olmadıqda. Daha aşağı mənfi

temperaturlarda transformatoru nominal yükün 0,5 nisbətində yükləməklə əvvəlcədən, yağın dövretmə sistemini işə
qoşmadan yağın yuxarı laylarının mənfi 25° temperatura çatanadək qızdırılmalıdır, bundan sonra yağın dövretmə sistemini
işə qoşmaq lazımdır. Qəza şəraitində, ətraf havanın temperaturundan asılı olmayaraq, transformatorun tam yükə
qoşulmasına icazə verilir.
c) ÜSY (IEC beynəlxalq standartlarına müvafiq OFAF-a analoji olaraq), SY (IEC beynəlxalq standartlarına müvafiq
OFWF-a analoji olaraq) seriyalı transformatorların dolaqlarında yağın istiqamətlənmiş axını ilə soyudulma sisteminin
mövcudluğunda -zavod təlimatlarına uyğun olaraq.
2.5.2.22. Yağın üst laylarının temperaturu mənfi 20°C və daha yuxarı (yağa batırılan rezistorlu YAT qurğuları üçün) və
mənfi 45°C və daha yuxarı (cərəyanməhdudlaşdırıcı reaktorlu YAT qurğuları, həmçinin transformator çəninin xaricində
dayaq izolyatorunda yerləşdirilmiş və süni qızdırma qurğusu ilə təchiz edilən kontaktorlu çevirici qurğular üçün) olduqda
transformatorların çevirici YAT qurğularının işə qoşulmasına icazə verilir.
YAT qurğularının istismarı istehsalçıların təlimatlarında göstərilən müddəalara uyğun təşkil edilməlidir.
2.5.2.23. İstehlakçıların qidalandırılmasının etibarlılığı və minimal enerji itkisi nəzərə alınmaqla yük qrafikindən asılı
olaraq hər bir elektrik qurğusu üçün eyni vaxtda işləyən transformatorların sayı müəyyənləşdirilməlidir.
15 kV gərginlik də daxil olmaqla, paylayıcı elektrik şəbəkələrində yüklərin maksimal və minimal dövrlərində
transformatorların yük və gərginliklərinin ölçülməsi təşkil edilməlidir. Ölçülmələrin müddəti və dövriliyi enerji obyektinin
texniki rəhbəri tərəfindən təyin edilir.
2.5.2.24. 110 kV və yuxarı gərginlikli avtotransformatorların və reaktorların dolaqları, həmçinin 330 kV və yuxarı
gərginlikli transformatorlar, neytralı bilavasitə torpaqlanmış rejimdə işləməlidirlər.
Transformator və avtotransformatorların neytrallarının xüsusi reaktorlar vasitəsilə torpaqlanmasına yol verilir.
Neytralı müvafiq olaraq 100 və 200 kV sınaq gərginlikli olan 110 və 220 kV-luq transformatorlar, torpaqlanması açılmış
neytralla ventil boşaldıcı (VB) və ya ifrat gərginlikdən məhdudlaşdırıcı (İGM) ilə mühafizə olunduğu zaman işləyə bilər.
Hesablamalarla əsaslandırıldıqda, neytralının sınaq gərginliyi 85 kV olan və boşaldıcıyla mühafizə olunan 110 kV-luq
transformatorun neytralında torpaqlanmanın açılmış halında işləməsinə icazə verilir.
2.5.2.25. Transformatorların neytralına onun izolyasiyası torpaqlamanın açılmasına imkan vermədiyi hallarda ayırıcının
qoyulmasına yol verilmir.
2.5.2.26. 330 və 500 kV şuntlayıcı reaktorların ildırım və daxili ifrat gərginliklərdən mühafizəsi, onun birləşmələrinə
ildırım və ya kombinə edilmiş ventil boşaldıcısı (VB) və ya ifrat gərginlikdən məhdudlaşdırıcı (İGM) qoşulmaqla təmin
olunmalıdır.
2.5.2.27. Qaz relesi siqnala işlədikdə transformatora (reaktora) xarici baxış keçirilməli, reledən təhlil və yanmaya qarşı
yoxlanılması üçün qaz nümunəsi götürülməlidir. Qaz relesindən qaz nümunəsi götürüldükdə və onun işləməsi səbəblərinin
aşkar edilməsi zamanı heyətin təhlükəsizliyinin təmin edilməsi üçün transformatorun (reaktorun) yükü azaldılmalı və o
işdən açılmalıdır. Transformatorun yükünün azaldılması və işdən açılması üzrə tədbirlər qısa müddətdə yerinə yetirilməlidir.
Əgər reledə qaz yanar deyilsə, transformatorda (reaktorda) zədələnmə əlamətləri yoxdursa və onun açılması elektrik
enerjisinin ötürülməsində məhdudiyyət yaradırsa, transformator (reaktor) enerji müəssisəsinin texniki rəhbərinin təyin
etdiyi müddətdə işdə saxlanıla bilər. Qaz relesindən götürülən qaz nümunəsinin, yağın xromatoqrafik təhlilinin, digər
ölçmələrin (sınaqların) nəticələrinə görə qaz relesinin siqnala işləməsi səbəbləri aydınlaşdırılmalı, transformatorun
(reaktorun) texniki vəziyyəti və normal istismar mümkünlüyü müəyyən edilməlidir.
2.5.2.28. Daxili zədələnmələrdən mühafizənin işləməsi nəticəsində transformator (reaktor) avtomatik açıldıqda onu
yalnız baxış və sınaq keçirməklə, qazın, yağın təhlili aparıldıqdan və aşkar edilən pozuntular aradan qaldırıldıqdan sonra işə
qoşmaq olar.
Zədələnmə ilə bağlı olmayan səbəblərdən mühafizələr transformatoru (reaktoru) açdıqda, o yoxlanılmadan yenidən işə
qoşula bilər.
2.5.2.29. Aşağıdakı hallarda transformatorun (reaktorun) qəza açılması olmalıdır:
a) yağın təzyiqinin atılması qurğularının işləməsi, işlənmiş qaz borusundan yağın atılması (əgər mühafizənin təsirindən
açılmayıbsa);
b) transformatorda yanğının baş verməsi, yağqəbuledicidə yağ qalıqlarının alışması və yanğının mövcud vasitələrlə
söndürülməsinin mümkünsüzlüyü;
c) güclü yağ sızması yarandıqda;
ç) transformatorun (reaktorun) daxilində anormal, daim artan küy və ya kənar səslərin yaranması;
d) insan həyatına təhlükə yarandıqda.
2.5.2.30. Transformator (reaktor) aşağıdakı hallarda şəbəkədən açılmalıdır:
a) nominal yüklənmədə yüksək və tədricən yüksələn qızma və ya nominaldan aşağı və bütün soyuducuların işləməsi;
c) girimlərdə taclama və ya qapanma izlərinin yaranması ;
d) termik müayinənin (teplovizor) nəticələrinə əsasən girimlərdən birindən digərləri ilə müqayisədə analoji zonalarda
əhəmiyyətli dərəcədə kəskin temperatur fərqləri olduqda;
e) yükün nominaldan artıq olmadığı və soyutma sisteminin saz olduğu hallarda yağın temperaturunun yüksəlməsindən
siqnalizasiyanın işləməsi;
f) xramotoqrafik analiz nəticələrinə əsasən ehtimal edilən zədələnmənin inkişafı;
j) yağın səviyyəsinin yağgöstəricisinin minimal işarəsindən aşağı düşməsi.
2.5.2.31. Gücü 1MVA və daha artıq olan transformatorlar və reaktorlar termosifon və ya udma (absorbsiya)
süzgəclərində yağın fasiləsiz regenerasiyası sistemi ilə istismar edilməlidir.
Transformatorların (reaktorların) genişləndiricisində, həmçinin YAT qurğusunun çənindəki yağ ətraf hava ilə təmasdan
bilavasitə mühafizə olunmalıdır.
Yağın nəmlənməsinin qarşısını alan xüsusi qurğularla təchiz olunmuş transformator və reaktorlarda bu qurğular
transformatorun (reaktorun) iş rejimindən asılı olmayaraq daim işə qoşulmuş vəziyyətdə olmalıdır. Göstərilən qurğuların
istismarı istehsalçının təlimatlarına uyğun təşkil edilməlidir.
Yağdoldurulmuş girimlərdəki yağ rütubətdən və oksidləşmədən mühafizə olunmalıdır.
2.5.2.32. Transformator (reaktor) şəbəkəyə təkanla tam gərginlikdə qoşulmalıdır.
Generatorla bir blokda işləyən transformatorlar, gərginlik sıfırdan tədricən qaldırılmaqla generatorla birlikdə işə qoşula

bilər.
2.5.2.33. Transformatorlar (reaktorlar) açılmadan onlara aşağıda göstərilən müddətlərdə baxış keçirilməlidir:
a) daimi növbətçi heyət olan qurğularda elektrik stansiyaları və yarımstansiyalarının əsas transformatorları, xüsusi
sərfiyyat transformatorları və reaktorlar növbə ərzində 1 dəfə, digər transformatorlar həftədə 1 dəfə.
b) daimi növbətçi heyət olmayan qurğularda ayda 1 dəfədən az olmamaqla, transformator məntəqələrində 6 ayda 1
dəfədən az olmamaqla.
Ehtiyat transformatorlar daimi işə hazır vəziyyətdə saxlanılmalıdır. Onlara baxışlar əsas avadanlıqlarla birlikdə keçirilir.
Yerli şəraitdən və transformatorların (reaktorların) vəziyyətindən asılı olaraq göstərilən müddətlər enerji obyektinin
texniki rəhbəri tərəfindən dəyişdirilə bilər.
Transformatorlara (reaktorlara) növbədənkənar baxışlar aşağıdakı hallarda keçirilir:
a) transformatorun (reaktorun) nasazlığından xəbərdaredici siqnal işlədikdə;
b) qaz mühafizəsi siqnala və ya açılmaya işlədikdə,
c) transformatorun (reaktorun) diferensial mühafizəsi işlədikdə;
ç) əlverişsiz hava şəraitindən sonra (tufan, temperaturun kəskin dəyişməsi, şimşək, fırtınalı külək, buz, dolu və s.)
2.5.2.34. Transformatorların (reaktorların) cari təmirləri onların vəziyyətindən asılı olaraq, bir qayda olaraq, hər il və ya
tələb olunan zaman keçirilməlidir. Cari təmirlərin dövrülüyü enerji obyektinin texniki rəhbəri tərəfindən təyin edilməlidir.
2.5.2.35. Gərginliyi 110 kV gücü 125 MVA və daha yüksək, gərginliyi 220 kV və daha yüksək olan transformatorların və
reaktorların, elektrik stansiyalarının gərginliyi 110 kV olan əsas xüsusi sərfiyyat transformatorlarının əsaslı təmiri, texniki
vəziyyəti və sınaq nəticələrinə əsasən istismara verildikdən sonra 18 ildən gec olmayaraq keçirilməlidir (birinci əsaslı təmirin
müddəti transformatorun istehsalçısı tərəfindən müəyyən edilməmişdirsə).
Həmin transformatorların növbəti əsaslı təmirləri onların texniki vəziyyətindən və sınaq nəticələrindən asılı olaraq
keçirilir.
Digər transformatorların əsaslı təmirləri onların texniki vəziyyətindən və sınaq nəticələrindən asılı olaraq keçirilir.
2.5.2.36. Transformatorların (reaktorların) növbədənkənar təmirləri hər hansı tərkib elementinin nasazlığı onların işinin
dayanmasına səbəb ola bildiyi halda yerinə yetirilməlidir. Transformatorun təmirə çıxarılması haqqında qərarı enerji
obyektinin texniki rəhbəri qəbul edir.
2.5.2.37. Transformatorların (reaktorların) profilaktik sınaqları elektrik avadanlıqlarının sınaq sazlığı normalarına uyğun
aparılır.
2.5.3. Paylayıcı qurğular
2.5.3.1. Bütün növ nominal gərginlikli paylayıcı qurğuların (PQ) elektrik avadanlığı həm normal rejimdə, həm də qısa
qapanmalarda, ifrat gərginliklərdə və normalaşdırılmış ifrat yüklənmələrdə iş şəraitlərini təmin etməlidir.
PQ-ya xidmət edən heyət elektrik avadanlıqlarının sxemi, normal və qəza şəraitində buraxıla bilən iş rejimlərinə dair
göstərişlərlə təmin edilməlidir.
330 kV və daha yüksək gərginlikli paylayıcı qurğular daimi, səyyar və ya inventar ekran bioloji mühafizə vasitələrilə,
həmçinin fərdi mühafizə vasitələrilə təchiz olunmalıdır. 330 kV və daha yüksək gərginlikli PQ-ya xidmət edən heyət üçün açıq
PQ meydançasında yerdən 1,8m hündürlükdə elektrik sahəsi intensivliyinin paylanma kartı tərtib edilməlidir.
2.5.3.2. İstismarçı təşkilat elektrik avadanlıqlarının izolyasiya sinfinin şəbəkənin nominal gərginliyinə, ifrat gərginlikdən
mühafizə qurğularının isə elektrik avadanlığının izolyasiya səviyyəsinə uyğun olmasına nəzarət etməlidir.
Elektrik avadanlıqları çirklənmiş atmosferli ərazilərdə yerləşdirilərkən layihələndirmə zamanı əlavə mühafizə tədbirləri
olmadan etibarlı işi təmin edən izolyasiyaya malik elektrik avadanlığı seçilməlidir.
Atmosferi çirkli ərazilərdə çirklənməyə qarşı izolyasiyası davamlı olmayan avadanlıqların istismarı zamanı izolyasiyanın
etibarlı işini təmin edən tədbirlər görülməlidir:
a) açıq paylayıcı qurğularda (APQ) – gücləndirmə, yuyulma, təmizləmə;
b) qapalı paylayıcı qurğular (QPQ) – toz və zərərli qazların daxil olmasından qorunmaq üçün hidrofoblu pastalar
çəkilməlidir;
c) komplekt paylayıcı qurğularında (KPQ) açıq quraşdırma – dolablar kipləşdirilməli və izolyasiya hidrofoblu pastalarla
işlənməli və əllə yaxud avtomatik idarə olunan elektrik qızdırıcı qurğular quraşdırılmalıdır.
Eleqaza kondensasiyasının çıxarılması üçün eleqaz avadanlığından istifadə etmək müasirləşdirilən və yenidən tikilən
PQ enerji obyektlərində onun minimal işçi temperaturu PQ yerləşdiyi ərazisinin ətraf havasının mütləq minimal
temperaturuna uyğun olmalıdır (meteoroloji xidmət tərəfindən bu regionda qeyd edilmiş ən aşağı hava temperaturu).
Regionun mütləq minimal temperaturu müvafiq normativ sənədlər və ya regional meteoroloji xidmətin məlumatlarına
əsasən seçilir.
2.5.3.3. İlin istənilən vaxtı QPQ otaqlarının içərisində havanın temperaturu 40 º C-dən yuxarı olmamalıdır. Yuxarı olan
hallarda avadanlıqların temperaturunun aşağı salınması və ya havanın soyudulması üçün tədbir görülməlidir. Eleqaz
izolyasiyalı komplekt paylayıcı qurğuların (KPQ) otaqlarında temperatur istehsalçının texniki istismar sənədlərinə uyğun
olmalıdır.
2.5.3.4. QPQ otaqlarına, KPQ kameralarına heyvan və quşların girməsinin qarşısını alan tədbirlər görülməlidir.
Döşəmənin örtüyü elə olmalıdır ki, sement tozunun əmələ gəlməsinə imkan yaranmasın.
2.5.3.5. EIeqaz ayırıcıları quraşdırılmış KPQ və PQ otaqları, həmçinin eleqaz avadanlıqlarının yoxlanılması və təmiri
üçün otaqlar sanitar-gigiyenik və ekoloji təhlükəsizliyin təminatı üzrə texniki tələblərə uyğun olmalıdır.
2.5.3.6. Ağaclar və PQ cərəyankeçirici hissələri arasında, cərəyankeçirici hissələrin örtülməsi, habelə, ağac aşan zaman
PQ hissələrinin zədələnməsi imkanlarını istisna edən məsafələr olmalıdır.
APQ ərazilərində ağac və kol bitkiləri olmamalıdır.
2.5.3.7. APQ və QPQ kabel kanalları və yerüstü novları yanmayan tavalarla bağlanmalı, kanallardan, tunellərdən,
mərtəbələrdən kabellərin çıxan yerləri və aralıqlarının ara keçidləri yanmayan materialla kipləşdirilməlidir.
Tunellər, kanallar, zirzəmilər təmiz saxlanılmalı, drenaj qurğuları isə suyun maneəsiz çəkilməsini təmin etməlidir.
2.5.3.8. Yağqəbuledicilər, yağyığıcılar, çınqıl döşəmələri, drenajlar və yağaxıdıcılar saz vəziyyətdə saxlanılmalıdır.
2.5.3.9. Yağ açarlarında, ölçü transformatorlarında və girimlərdə yağın səviyyəsi ətraf mühitin maksimal və minimal

temperaturunda yağ göstəricisinin uyğun şkalası həddində qalmalıdır.
Hermetik olmayan girimlərin yağı nəmlikdən mühafizə olunmalıdır. Hermetik girimlərdə yağın təzyiqi girimin yuxarı
hissəsinə nisbətən manometrin quraşdırılma hündürlüyünü nəzərə alaraq ətraf havanın temperaturundan təzyiqin asılılıq
əyrilərinə uyğun olmalıdır.
2.5.3.10. 3 kV və yüksək gərginlikli paylayıcı qurğular ayırıcı, aralayıcı, komplekt PQ-in (KPQ) sürüşən arabacıqları və
torpaqlama bıçaqları ilə səhv əməliyyatlar aparılması ehtimalının qarşısını almaq üçün bloklama qurğuları ilə təchiz
olunmalıdır.
2.5.3.11. Plomblanma qurğuları olan bloklama qıfılları daim plomblanmalıdır.
Bloklanma qurğularının həcmi və sxemi müvafiq səviyyəli dispetçer idarəetmə orqanının dispetçerinin sərəncamında
olan PQ üzrə enerjisistemin texniki rəhbərinin, digər PQ-lərdə enerji obyektinin texniki rəhbərinin qərarı ilə müəyyən edilir.
2.5.3.12. Çəpəri olmayan dayaq transformator yarımstansiyalarında, dövrədəyişən (çevirici) məntəqələrdə və digər
qurğularda ayırıcıların intiqalı və alçaq gərginlikli şkaflar qıfıllanmalıdır.
Xidmətetmə meydançasındakı stasionar nərdivanlar ayırıcılarla bloklanmalı, həmçinin qıfıllanmalıdır.
2.5.3.13. Gərginliyi 3 kV və yüksək olan PQ-da torpaqlamanı qoymaq üçün, bir qayda olaraq, stasionar torpaqlayıcı
bıçaqlar tətbiq olunmalıdır. Bu cür torpaqlayıcı bıçaqları fəaliyyətdə olan elektrik qurğularında quraşdırmaq mümkün
olmadıqda, həmçinin müvafiq qurumların qəbul etdiyi normativ sənədləri ilə müəyyən edilmiş hallarda, torpaqlama üçün
səyyar torpaqlayıcılardan istifadə etmək olar.
Torpaqlayıcı bıçaqların intiqallarının dəstəkləri qırmızı rənglə, bıçaqlar isə, bir qayda olaraq, qara rənglə
boyalanmalıdır.
Stasionar torpaqlayıcı bıçaqlar olmadıqda, cərəyankeçirən hissələr və torpaqlama qurğusuna səyyar torpaqlayıcıların
birləşmə yerləri hazırlanmalı və işarələnməlidir.
2.5.3.14. PQ-da səyyar torpaqlayıcılar, bədbəxt hadisədən zərərçəkənlərə ilk yardım göstərmək üçün vasitələr, mühafizə
və yanğına qarşı vasitələr olmalıdır.
Əməliyyatsəyyar briqadaların (OSB) xidmət etdiyi PQ üçün səyyar torpaqlayıcılar, ilk yardım və mühafizə vasitələri OSBdə ola bilər.
Açarların və ayırıcıların yuxarı hissələri 2 m və daha artıq hündürlükdə yerləşən idarəetmə şkafları stasionar xidmətetmə
meydançasına malik olmalıdır.
Paylayıcı qurğularda elektrik avadanlıqları və mexanizmlərin (qaynaq məntəqələri, sınaq qurğuları və s.) qoşulması
üçün təmir-texnologiya şkafları nəzərdə tutulmalıdır.
2.5.3.15. QPQ kameralarının daxili divarlarında və qapılarında, APQ avadanlıqlarında, KPQ-nin xarici və daxili üz
hissələrində, yığımlarda, həmçinin lövhə panellərinin üz və əks tərəfində onların dispetçer adlarını və birləşmələrinin
təyinatını göstərən yazılar olmalıdır.
PQ qapılarında elektrik qurğularında istifadə edilən mühafizə vasitələrinin tətbiq edilməsi və sınaq qaydalarına uyğun
xəbərdaredici nişanlar olmalıdır.
Qoruyucu lövhəciklərdə və (və ya) birləşmələrin əriyən qoruyucularında onların nominal ərimə cərəyanını göstərən
yazılar olmalıdır.
QPQ yığma və birləşdirici şinləri fazaların rənginə uyğun rənglə boyanmalıdır.
2.5.3.16. Şəbəkədən açılmadan PQ avadanlıqlarına baxış təşkil olunmalıdır:
a) daimi növbətçi heyəti olan obyektlərdə: sutkada 1 dəfədən az olmayaraq; gecələr-boşalmanı, taclanmanı aşkar etmək
üçün ayda 1 dəfədən az olmayaraq;
b) daimi növbətçi heyəti olmayan obyektlərdə – ayda 1 dəfədən az olmayaraq,
c) transformator və paylaşdırıcı məntəqələrdə isə 6 ayda 1 dəfədən az olmayaraq.
Elektrik stansiyalarında hər gün cərəyan daşıyıcılara xarici baxış aparılmalıdır.
Pis hava şəraitində (qatı duman, sulu qar, sırsıra və s.) və ya güclü çirklənmə olduqda, habelə avadanlıqların qısa
qapanmadan açılmasından sonra APQ-də əlavə baxışlar təşkil edilməlidir.
Nəzərə çarpan bütün nasazlıqlar qeyd olunmalı, yuxarı əməliyyat-dispetçer və mühəndis-texniki heyətinə xəbər
verilməlidir.
Nasazlıqlar qısa müddət ərzində aradan qaldırılmalıdır.
Örtüyün rəngi dəyişdiyi halda, cərəyankeçirici söndürülməlidir.
2.5.3.17. Açılmış hava açarlarında havanın sızması aşkar edildikdə, açara havanın verilməsinin dayandırılması yalnız
açar dövrəsində ayrıcıların açılması ilə gərginlik çıxarılandan sonra yerinə yetirilməlidir.
2.5.3.18. Telemexanika, rabitə, rele mühafizəsi və avtomatika qurğuları aparatlarının şkafları, idarəetmə şkafları və hava
açarlarının paylaşdırıcı şkafları, həmçinin PQ-da quraşdırılan yağ açarlarının, ayırıcıların, qısaqapayıcıların intiqallarının və
aralayıcıların mühərrik intiqallarının şkafları ətraf havanın temperaturu buraxıla bilən qiymətdən aşağı olduqda elektrik
qızdırıcı qurğularla təchiz olunmalıdır.
Yağ açarları çənlərinin dibləri və gövdələri elektrik qızdırıcı qurğularla təchiz edilməlidir, bu qurğular yağın
xarakteristikasına görə ətraf havanın temperaturu buraxıla bilən qiymətlərdən aşağı düşdükdə işə qoşulur.
2.5.3.19. Gərginliyi 6-10 kV olan komplekt paylayıcı qurğularının (KPQ) şkaflarının daxilində qövs qısaqapanmalardan
işə düşən cəldtəsirli mühafizə ilə təchiz edilməlidir.
QPQ və KPQ otaqlarında eleqazın yığılmasına nəzarət döşəmədən 10-15 sm hündürlükdə xüsusi cihazlar vasitəsilə
aparılmalıdır.
Otaqlarda yığılmış qazın miqdarı istehsalçının təlimatında göstərilən həddən artıq olmamalıdır.
2.5.3.20. Açarlarda və onların intiqallarında açılma və qoşulma vəziyyətlərini göstərən işarələr olmalıdır.
Daxili intiqallı açarlarda, yaxud açardan bilavasitə yaxınlıqda yerləşdirilmiş və ondan qeyri-şəffaf bütöv arakəsmə ilə
(divarla) ayrılmayan intiqallı açarlarda, və ya onun intiqalında bir ədəd göstərici nişanın quraşdırılmasına icazə verilir. Xarici
kontaktların qoşulmuş vəziyyəti aydın görünən açarlarda belə göstəricinin olması vacib deyil.
Aparatlardan divarla ayrılmış ayırıcıların, torpaqlayıcı bıçaqların, qısaqapayıcıların, ayıranların və digər aparatların
intiqallarının açılmış və qoşulmuş vəziyyətlərini göstərən nişanlar olmalıdır.
2.5.3.21. Vakuum qövs söndürücü kameraların (VQK) sınağı istehsalçının təlimatlarında göstərilən həcmdə və
müddətlərdə aparılmalıdır. VQK-nın 20 kV və yüksək gərginliklə sınağı zamanı xidmətçi heyəti yarana bilən rentgen

şüalanmasından mühafizə etmək üçün ekrandan istifadə edilməlidir. Qoruyucu ekran olmadıqda xidmət edən heyət açardan
7 metrdən az olmayan məsafəyə kanarlaşdırlmalıdır.
2.5.3.22. PQ avadanlıqlarının bütün ilkin və sonrakı təmirləri texniki vəziyyət üzrə və istehsalçıların texniki sənədlərində,
habelə qüvvədə olan normativ sənədlərdə göstərilən müddətlərdə aparılmalıdır.
Təmirlərin dövriliyi istismar təcrübəsinə və avadanlığın texniki müayinəsinin nəticələrinə əsaslanaraq dəyişdirilə bilər.
Yüksək gərginlikli açarların texniki vəziyyətinin müəyyən edilməsində, kommutasiya və mexaniki qalıq resursunu
fazalar üzrə hesablanmasını aparmaq lazımdır. Eleqaz açarları üçün bu xüsusi əhəmiyyət kəsb edir. Bundan əlavə, eleqaz
açarları üçün eleqaz itkisinin miqdarını qiymətləndirmək tələb olunur.
2.5.3.23. PQ elektrik avadanlıqlarının profilaktik sınaqları elektrik avadanlıqlarının sınağın həcmi və normalarına uyğun
təşkil olunmalıdır.
2.5.4. Akkumulyator qurğuları
2.5.4.1. Akkumulyator qurğularının istismarında onların uzunmüddətli etibarlı işi, habelə normal və qəza rejimlərində
sabit cərəyan şinlərində gərginliyin lazımi səviyyəsi təmin edilməlidir.
2.5.4.2. Akkumulyator qurğularının yenidən inşa edilən və yenidən qurulan enerji obyektlərində, qoruyucu örtüklü
müsbət elektrodlu, səthi müsbət elektrodlu, müsbət lövhələri müsbət elektrodla yaxılmış stasionar qurğuşun-turşu
akkumulyator batareyalarının (AB) aşağıda göstərilən növləri tətbiq edilməlidir:
a) açıq AB (az xidmət olunan);
b) qapalı AB, tənzimləyici klapan ilə (germetik, xidmət olunamayan AB, şüşəlifli separatorda elektrolit ilə absorbsiya
edilmiş - AGM texnologiyası, VRLA növlü). Bu batareya növlərinin tətbiqi, müvafiq qurumların qəbul etdiyi normativ
sənədlərin tələblərinə uyğun olaraq, yüksək gərginlikli paylayıcı qurğuda üç və daha az ayırıcı açar ilə 35-110 kV-luq YS, eləcə
də texnoloji proseslərin avtomatik idarəetmə sistemi (TPAİS), dispetçer və texnoloji idarəetmə vasitələri (DTİV) fasiləsiz
(zəmanətli) enerji təchizatı sistemlərinin tərkibində icazə verilir. Akkumulyator qurğuları üçün digər enerji obyektlərində
yalnız açıq stasionar qurğuşun-turşu tərkibli akkumulyator batareyaları istifadə edilməlidir. Bu batareyaların keramik və ya
rekombinasiya edilmiş süzgəc-tıxaclar ilə birgə tətbiqi tövsiyə olunur.
Akkumulyator qurğularının tərkibində qapalı gel elektrolitli akkumulyator batareyalarının istifadəsi tövsiyə olunmur. Bu
texnologiya, "təkan" yüklənmələrində zəruri boşalma rejimini təmin etmir. Bu batareyaların tətbiqinə yalnız TPAİS və ya
DTİV fasiləsiz enerji təchizatı sistemlərində yol verilir.
2.5.4.3. Yeni quraşdırlımış və ya əsaslı təmirdən çıxmış AB işə qəbul ediləndə, aşağıdakılar yoxlanılmalıdır: batareyanın
tutumunun 10 saatlıq boşalma cərəyanı ilə yoxlanılması, tökülən elektrolitin keyfiyyəti, yükləmə və boşalmanın sonunda
elementlərin gərginliyi, habelə batareyanın torpağa nisbətən izolyasiyasının müqaviməti. Batareyalar 100% nominal tutuma
çatandan sonra istismara verilməlidir. Bununla belə, növbəti yükləmədə onları nominal tutumun ən azı 120% səviyyəsinə
qədər yükləmək tövsiyə edilir.
2.5.4.4. Cari texniki xidmətin həcmi və dövriliyi, AB-nin yoxlamalar arası nəzarəti və nəzarət-müayinə yoxlaması,
Azərbaycan Respublikasının enerji sistemi obyektlərində AB-nin istismarı üzrə metodiki göstərişlərə, habelə elektrik
avadanlıqlarının sınaq normaları və həcmlərinin tələblərinə (müvafiq qurumların qəbul etdiyi normativ sənədlərin
tələblərinə) müvafiq olmalıdır.
2.5.4.5. Bərabərləşdirici yükləmə yoxlamalararası dövri (profilaktik) nəzarətin nəticələri üzrə aparılır. Əgər gecikən
elementlərin sayı onların ümumi miqdarının 10%-dən çoxdursa, bu zaman, hər element üzrə 2,3 V gərginlikdə
bərabərləşdirici yükləmənin aparılması tövsiyə olunur.
2.5.4.6. Yoxlamalararası dövri (profilaktik) nəzarətin nəticələri üzrə ildə 1 dəfə, tələb olunan zaman, batareyanın yekun
yüklənilməsi, həmçinin, mütləq qaydada, nəzarət-müayinə yoxlamasını (nəzarət boşalmasını) aparmazdan əvvəl və sonra,
açıq növlü batareyanın elementlərinin distillə edilmiş su ilə doldurulması vacibdir.
2.5.4.7. СК və СН növlü akkumulyator yekun yüklənilməsini, istehsalçının göstərişlərinə müvafiq olaraq, açıq və qapalı
batareyalar üçün stasionar qurğuşun-turşu AB-lərinin istismar təlimatlarının tələblərinə müvafiq olaraq aparmaq lazımdır
(bir qayda olaraq, yekun yükləmənin gərginliyi 2,3 - 2.4 V/el. təşkil etməlidir (tövsiyə olunan gərginlik - 2,3 V/el.). Yekun
yükləmənin müddəti batareyanın vəziyyətindən asılıdır və 6 saatdan az olmamalıdır. Yekun yükləmənin tamamlanması ən
azı 2 saat ərzində nəzarət edilən parametrlərin stabilləşdirilməsi ilə müəyyən edilir.
Az xidmət göstərilən AB-nin yüklənilməsi (yekun yükləmə, bərabərləşdirici yükləmə və s.) keçirilən zaman
elementlərdən süzgəc-tıxacların çıxarılması vacibdir.
СК növlü AB-nin yüklənilməsi keçirilən zaman, elektrolitin temperaturu 40 °С-ni, açıq növdə isə 35 °С-ni ötməməlidir.
Temperatur göstərilən qiymətləri aşarsa, yükləmə cərəyanını 2 dəfə və ya istehsalçı tərəfindən məsləhət görülən qiymətlərə
qədər azaltmaq tövsiyə edilir.
2.5.4.8. Akkumulyator batareyalarının elementlərinin (monobloklarının) vaxtından əvvəl sıradan çıxmasının qarşısının
alınması üçün bunlar vacibdir:
a) elektrik avadanlıqlarının sınaq həcmləri və normalarının tələblərinə əsasən cari xidmət və təftişini keçirmək;
b) elektrik avadanlıqlarının sınaq həcmləri və normalarının tələblərinə əsasən, yoxlamalararası dövri (profilaktik)
nəzarət və nəzarət-diaqnostika yoxlamasını həyata keçirmək;
c) cari yoxlama, yoxlamalararası dövri nəzarət və diaqnostik yoxlamanın nəticələrinə görə ayrıca elementlərin
(monoblokların) yekun yüklənilməsini keçirmək zəruri olduqda, istehsalçının göstərişlərinə və ya stasionar qurğuşun-turşu
AB-lərinin istismarı üzrə təlimatlar və Azərbaycan Respublikasının enerji sistemi obyektlərində AB-nin istismarı üzrə
metodiki göstərişlərə (müvafiq qurumların qəbul etdiyi normativ sənədlərin tələblərinə) müvafiq olaraq stasionar
batareyaların işləmə qaydalarına uyğun yüklənməsini həyata keçirmək;
ç) yüklənmənin dayandırılmasından sonra 2 saatdan gec olmayaraq batareyanın yenidən yüklənilməsini yerinə
yetirmək;
d) sonradan yekun yükləmənin keçirilməsi şərtilə, açıq turşu batareyalarının elementlərinə normativ sənədlər və ya
istehsalçının tələblərinə müvafiq olaraq, vaxtlı-vaxtında distillə edilmiş su əlavə etmək;
e) AB jurnalında müəyyən edilmiş formalar üzrə aparılmış bütün müayinələr, ölçmələr, təhlillər və s. haqqında qeydləri
daxil etməklə qeydiyyat işlərini aparmaq;

2.5.4.9. Akkumulyator qurğusuna xidmət göstərən heyət aşağıdakılarla təmin edilməlidir:
a) batareya elementlərinin ölçülən parametrlərinin nəzarəti üçün cihazlarla;
b) xüsusi qoruyucu geyim və xüsusi inventarla.
Akkumulyator batareyalarının istismarı üçün zəruri olan cihazlar, inventarlar və ehtiyat hissələrin zəruri siyahısı,
stasionar qurğuşun-turşu AB-lərinin istismarı üzrə təlimatda əks olunur.
Açıq növlü və cari xidmət, yaxud yoxlamalararası dövri nəzarətin iş həcminə daxil olan AB-də yerinə yetirilən işlərdə,
aşağıdakı xüsusi qoruyucu geyimdən istifadə etmək lazımdır:
c) gözlər və ya üzün müfafizəsi üçün qoruyucu eynək və ya maskadan (dəbilqə);
ç) qoruyucu kostyum, önlük, ayaqqabı və sulfat turşusu (elektrolit) məhluluna davamlı əlcəklər.
Qapalı növ batareyalar ilə işləyən zaman qoruyucu eynəklərdən (maskadan) və əlcəklərdən istifadə etmək lazımdır.
Qatı sulfat turşusu ilə işləyən zaman, onun təsirinə qarşı davamlı kostyumdan, turşuya davamlı rezin önlük və əlcəklər,
qoruyucu maska, qaloş və ya rezin çəkmələrdən istifadə etmək lazımdır.
Elektrolitin neytrallaşdırılması üzrə işlər aparkən, xüsusi geyimdən və ayaqqabıdan, əl və üz üçün mühafizə
vasitələrindən istifadə etmək lazımdır və onların turşuya (qələviyə) davamlılıq qabiliyyəti, sözügedən maddələrə qarşı
mühafizə dərəcəsinə uyğun olmalıdır.
Turşu otağında, elektromontyor - akkumulyatorçu üçün turşu (qələvi) ilə iş vaxtı müvafiq təhlükəsizlik tədbirlərini
özündə əks etdirən xatırlatma sənədi olmalıdır.
Elektrolitin neytrallaşdırıcı vasitələri (2, 5, 10%-lik neytrallaşdırıcı məhlula malik tutumlar) imzalanmalı və tamburda,
AB otağında və müvafiq olaraq turşu otağında yerləşdirilməlidir. Turşu və qələvi ayrı-ayrılıqda (ayrı otaqlarda), üzərində
maddənin adı və qatılığını göstərən nişanlarla təchiz edilmiş, kip bağlanmış şüşə qablarda və qablaşdırma taralarında
saxlanılmalıdır (şəbəkədə qablaşdırma materialı ilə). Turşu və qələvinin saxlanılması üçün otaqda imzalanmış elektrolit,
distillə edilmiş su qabları və taxta kəpəkli yeşiyinin saxlanılmasına icazə verilir. Turşu otağı açarla bağlanmalı, açar isə məsul
işçidə saxlanılmalıdır. Turşular və qələvilərin saxlanıldığı otaqlarda müvafiq neytrallaşdırıcı vasitələr (tabaşir, əhəng, soda və
s.) olmalı, habelə, təbii (yaxud məcburi) havalandırma sistemi təşkil edilməlidir.
Turşu, qələvi və ya onların məhlullarının kanalizasiyaya axıdılması qadağandır. Əl-üz yuyan yerin qarşısında "TURŞU,
ELEKTROLİT BOŞALTMAQ OLMAZ!" yazısını əks etdirən lövhəcik asılmalıdır.
2.5.4.10. Faktiki həcmin təyin edilməsi üçün, enerji obyektlərində akkumulyator qurğularında tətbiq edilən stasionar
qurğuşun-turşu akkumulyator batareyalarının nəzarət-müayinə yoxlaması (nəzarət boşalması) yerinə yetirilməlidir.
2.5.4.11. Stasionar qurğuşun-turşu akkumulyator batareyalarının nəzarət boşalmalarının keçirilməsinin dövriliyi və
həcmi, elektrik avadanlıqlarının sınaq normaları və həcmlərinə əsasən qəbul edilir.
2.5.4.12. Əgər elementlərdən birində yoxlama boşalması ərzində gərginlik istehsalçı tərəfindən yol verilən minimal
həddə qədər azalarsa, (bir qayda olaraq, 1,8v/el.), çıxarılan faktiki tutum isə nominalın 80 %-dən az olarsa belə batareya,
onun tutumunun bərpası üzrə tədbirlərin keçirilməsi üçün (qalan elementlərin tam doldurulması, akkumulyator
batareyalarının bərabərləşdirici yükü) istismardan çıxarılmalıdır.
2.5.4.13. Əgər sonrakı nəzarət boşalmasında onun tutumu (həcmi) artmazsa, onda müayinənin nəticələrinə əsasən,
enerji obyektinin texniki rəhbəri tərəfindən batareyanın dəyişdirilməsinə dair qərar qəbul edilməlidir.
Nəzarət boşalması keçirilən zaman, boşalma cərəyanının qiyməti hər dəfə eyni olmalıdır. Nəzarət boşalmaları zamanı
aparılan ölçmələrin nəticələri əvvəlki boşalmaların ölçmələrinin nəticələri ilə müqayisə edilməlidir.
Batareyanın yüklənilməsi və boşaldılması qiyməti bu batareya üçün maksimal qiyməti ötməyən cərəyan ilə
aparılmalıdır.
Nominal tutumun 8 %-dən çoxunu çıxarmaqla, açıq növlü stasionar AB-lərin boşaldılması tövsiyə olunmur, qapalı
növlü batareyalar üçün isə bu qadağandır.
2.5.4.14. Elektrik stansiyalarında akkumulyator batareyası yerinin axın-sorucu növlü havalandırılması batareyanın
yüklənməsinə başlanandan etibarən qoşulmalı və qazların tam ləğvindən sonra açılmalıdır (yüklənmənin başa çatmasından
sonra, 1,5 saatdan tez olmamaqla). Daimi əlavə yüklənmə rejimində akkumulyator batareyasının otağı təbii havalandırma ilə
təmizlənməlidir.
Açıq növlü AB üçün hər element üzrə 2,3 V-dan yuxarı və şüşəlifli separatorda absorbsiya edilmiş qapalı konstruksiyalı
batareyalar üçün hər element üzrə 2,4 V yük gərginliyində məcburi havalandırma işə düşməli və ya gərginliyin artmasının
bloklanması nəzərdə tutulmalıdır.
Sorucu havalandırıcı dayanan zaman yükləmə funksiyası bloklanmalı və ya yükləmə qurğusu açılmalıdır.
Akkumulyator otağından çıxan hava binadan kənarda atmosferə buraxılmalıdır.
Yarımstansiyalarda akkumulyator batareyaları otaqlarında havalandırma sisteminin istismar qaydası, konkret şəraitlər
nəzərə alınmaqla, yerli təlimat ilə təyin edilməlidir.
Hər element üzrə 2,3 V-dək gərginliklə daimi əlavə yüklənmə və bərabərləşdirici yüklənmə rejimində akkumulyator
batareyası otağı yerli təlimata müvafiq olaraq, havalandırılmalıdır.
Havalandırma qurğuları müvafiq normativ sənədlərin tələblərinə uyğun olmalı və planlı müayinələrdən, habelə enerji
obyektinin texniki rəhbəri tərəfindən təsdiqlənmiş qrafik üzrə havalandırma sistemlərinin hava borularının dövri
təmizlənməsi və yoxlanılmasından keçməlidir.
Havalandırma sistemlərinin təmiri, dövri texniki xidməti və sanitar-gigiyena sınaqları enerji obyektinin texniki rəhbəri
tərəfindən təsdiqlənmiş qrafik üzrə istismar sənədlərinə müvafiq olaraq keçirilməlidir. Qurğuların texniki xidməti ildə ən azı
1 dəfə keçirilməlidir. Xidmət nəticələri akt ilə sənədləşdirilir və qurğunun pasportuna daxil edilir.
2.5.4.15. Akkumulyator batareyalarının yüklənməsi və əlavə yüklənməsi üçün düzləndirici qurğular tətbiq edildikdə,
dəyişən və sabit cərəyan dövrələri ayırıcı transformator vasitəsilə bağlanmalıdır. Düzləndirici qurğular açılmağa siqnallama
qurğuları ilə təchiz edilməlidir.
Sabit cərəyan şinlərində pulsasiya əmsalı RMA qurğularının enerji təchizatı şərtləri üzrə yol verilən qiymətləri və
konkret akkumulyator batareyası növü üçün yol verilən pulsasiya səviyyəsini ötməməlidir.
Əlavə yükləmə qurğusu verilmiş gərginliyi 1% keçməyən kənaraçıxmalar ilə batareya şinlərində gərginliyin
stabilləşdirilməsi (akkumulyator qurğularında СК növlü batareyadan istifadə edildikdə, ±2% yol verilir) və otağın
temperaturu nəzərə alınmaqla, əlavə yüklənmə gərginliyinin təshihini təmin etməlidir.
Batareyanın daimi istifadə edilməyən əlavə elementləri, ayrıca yükləmə qurğusundan daimi yükləmə rejimində istismar

edilməlidir.
2.5.4.16. İdarəetmə dövrələrini, rele mühafizə qurğularını, siqnallamaları, avtomatika və telemexanikanı qidalandıran
sabit cərəyan şinlərində gərginliyin normal istismar şəraitində elektrik qəbuledicilərinin nominal gərginliyindən 5% yuxarı
səviyyədə saxlamağa icazə verilir.
Sabit cərəyanın bütün quraşdırmaları və dairəvi magistralları ehtiyat qidalanma ilə təchiz edilməlidir.
2.5.4.17. Akkumulyator batareyasının izolyasiya müqaviməti nominal gərginlikdən asılı olaraq aşağıdakı qaydada
olmalıdır:
Akkumulyator
batareyasının
gərginliyi, V
İzolyasiya müqaviməti, kOm, ən azı

24

48

60

110

220

15

25

30

50

100

Sabit əməliyyatcərəyan şinlərində izolyasiyaya nəzarət üçün qurğu qütblərin izolyasiya müqavimətinin azalma
siqnalına reaksiya verməlidir (220 V şəbəkəsində 20 kOm, 110 V şəbəkəsində 10 kOm, 60 V şəbəkəsində 6 kOm, 48 V
şəbəkəsində 5 kOm və 24 V şəbəkəsində 3 kOm). İstismar şəraitlərində sabit cərəyan şəbəkəsinin izolyasiya müqaviməti
izolyasiyaya nəzarət üçün qurğunun verilmiş parametrinin ikiqat qiymətindən az olmamalıdır.
2.5.4.18. Əməliyyatcərəyan dövrəsində torpaqla nisbətdə izolyasiya səviyyəsinin azalması baş verdikdə siqnalizasiya
qurğusu işə düşərkən nasazlıqların aradan qaldırılması üçün təcili tədbirlər görülməlidir. Bununla yanaşı, bu şəbəkədə
izolyasiyanın zədələnmə yerlərinin axtarılması istisna olmaqla, gərginlik çıxarılmadan hər hansı işlərin aparılması
qadağandır.
Mikroelektron və ya mikroprosessor RMA qurğularının tətbiq edildiyi enerji obyektləri üçün sabit cərəyan lövhəsində
(kommutatorunda) birləşmələrin növbəli açılması yolu ilə müqavimətin azaldılması yerlərinin müəyyənləşdirməsi
metodundan istifadə etmək tövsiyə edilmir.
2.5.4.19. Turşu akkumulyator batareyasının elektrolitinin təhlili hər il nəzarət elementlərindən götürülmüş nümunələr
üzrə aparılmalıdır. Nəzarət elementlərinin miqdarı 10%-dən az olmamaqla, batareyanın vəziyyətindən asılı olaraq enerji
obyektinin texniki rəhbəri tərəfindən müəyyən edilməlidir. Nəzarət elementləri hər il dəyişdirilməlidir. Nəzarət
boşalmasında elektrolit nümunələri boşalmanın sonunda götürülməlidir.
Əlavələr etmək məqsədilə xlor və dəmirin olmaması üçün yoxlanılmış distillə edilmiş sudan istifadə olunmalıdır.
Yalnız distillə edilmiş su üzrə dövlət standartının tələblərinə cavab verən buxar kondensatından istifadə etməyə icazə
verilir.
Buxarlanmanın azaldılması üçün C və CK akkumulyator növlərinin çənləri elektrolit ilə reaksiyaya girməyən şüşə və ya
digər izolyasiya materialından olan plastiklər ilə örtülməlidir. Bu məqsədlə yağdan istifadə etmək qadağandır.
2.5.4.20. Akkumulyator batareyası bölməsindəki temperatur 10°С aşağı olmamaqla saxlanılmalıdır. İstismar zamanı ABnin tövsiyə edilən temperaturu 15°C - 25°C arasında olmalıdır.
2.5.4.21. Akkumulyator qurğusu otağının (akkumulyator otağı) qapılarında "Akkumulyator batareyası ", "Havalandırma
otağı", "Turşu otağı", "Akkumulyatorçu otağı" yazıları olmalıdır.
Akkumulyator qurğusu və AB otağının qapılarında "Oddan təhlükəlidir", "Siqaret çəkmək qadağandır" yazıları və ya
dövlət standartlarına müvafiq olaraq açıq oddan istifadə, yaxud siqaret çəkilməsinin qadağan olunması ilə bağlı müvafiq
təhlükəsizlik nişanları asılmalıdır.
2.5.4.22. AB-nin müfəttiş yoxlamaları və xidməti bölmə (xidmət) rəhbəri tərəfindən təsdiqlənmiş qrafikə əsasən,
yoxlamalararası dövri yoxlama isə enerji obyektinin texniki rəhbəri tərəfindən təsdiqlənmiş qrafik üzrə həyata keçirilməlidir.
Nəzarət-diaqnostika yoxlamasının keçirilməsi, enerji obyektinin texniki rəhbəri tərəfindən təsdiqlənmiş illik və çoxillik
qrafik üzrə həyata keçirilməlidir; bu qrafikdə az xidmət göstərilən AB üçün əlavə olaraq nəzarət elementlərinin nömrələri
göstərilməlidir.
2.5.4.23. Elektrik stansiyalarında və yarımstansiyalarda akkumulyator qurğularına xidmətin həyata keçirilməsi
akkumulyatorçu və ya xüsusi olaraq təlimdən keçmiş elektromontyora (eyni zamanda bu peşəyə sahib olana) həvalə
edilməlidir. Hər bir akkumulyator qurğusunda müayinələrin məlumatları və həyata keçirilmiş işlərin həcmlərinin qeyd
edilməsi üçün jurnal olmalıdır.
2.5.4.24. Akkumulyator batareyasının təmiri həm onun bütövlükdə və ya ayrıca elementlərinin (CK növlü akkumulyator)
istismar resursunun bərpası, həm də onun elementlərinin dəyişdirilməsi (digər növ akkumulyatorlar üçün) yolu ilə
diaqnostikanın nəticələrinə əsasən həyata keçirilməlidir.
Əgər gələcək perspektivdə enerji obyektində akkumulyator qurğusunun təkmilləşdirilməsini nəzərdə tutan
yenidənqurma işləri planlaşdırılmayıbsa, akkumulyator qurğusunun təmiri zamanı AB elementlərinin dəyişdirilməsində tam
həcmdə analoji tutumlu və növlü (sinifə aid) elementlərdən istifadə edilməlidir.
2.5.4.25. Digər konstruksiyalı turşu akkumulyatorları, həmçinin qələvi akkumulyator batareyaları, akkumulyator
qurğularının istismarı üzrə yerli təlimatlarda göstərilən istehsalçı təlimatlarının göstərişlərinə müvafiq olaraq istismar
edilməlidir.
2.5.4.26. Qapalı stasionar qurğuşun-turşu akkumulyator batareyaları və akkumulyator qurğularından kənarda istismar
edilən təkrar qoşma avadanlıqları, TPAİS, DTİS və digər informasiya sistemləri və elektrotexniki aparatların fasiləsiz elektrik
enerjisi təchizatı mənbələrində istifadə edilən digər stasionar qapalı batareya növləri bu sistemlərə (aparatlara) istehsalçı
təlimatlarına əsasən xidmət göstərən heyət tərəfindən istismar edilməli və nasazlıqların olub-olmaması yoxlanılmalıdır.
2.5.5. Kondensator qurğuları
2.5.5.1. Kondensator qurğusu onun uzunmüddətli və etibarlı işləməsini təmin edən vəziyyətdə olmalıdır.
2.5.5.2. Kondensator qurğusunun iş rejiminin idarə edilməsi avtomatik olmalıdır. Əllə idarəetmə və tənzimləməyə icazə
verilir.
2.5.5.3. Kondensator qurğusu (kondensator batareyası və ya onun seksiyası) gərginlik nominaldan aşağı olanda işə
düşməli və gərginlik nominalı 105-110 %-i keçdikdə açılmalıdır.
2.5.5.4. Gərginliyin artması və cərəyanın tərkibində yüksək harmonikaların olması hesabına kondensator qurğularının

nominal gərginliyin 110 faizi ilə işləməsinə və cərəyana görə 130 faiz yüklənməsinə icazə verilir. Bu halda rezonans halları
istisna olunmalıdır. Gərginlik nominaldan 110 faiz çox artdıqda, qurğu dərhal açılmalıdır.
2.5.5.5. Əgər bir kondensatorun çıxışlarında gərginlik onun nominal gərginliyin 110 faizini aşarsa kondensator
qurğusunun istismarına yol verilmir.
2.5.5.6. Kondensatorların quraşdırıldığı yerdə ətraf havanın temperaturu kondensatorların istismarı üzrə təlimatlarda
göstərilmiş yuxarı həddi keçməməlidir. Havalandırmanın effektivliyini gücləndirən müvafiq tədbirlər görülməlidir. Əgər 1
saat ərzində temperaturun azalması baş verməzsə kondensator qurğusu açılmalıdır.
2.5.5.7. Kondensatorların temperaturu istehsalçının sənədlərində göstərilmiş yol verilən minimal temperaturdan aşağı
olduqda, kondensator qurğusunun işə salınmasına icazə verilmir.
Kondensator qurğusunun istehsalçının təlimatında qeyd edilmiş istismarı və işə salınmasına yalnız kondensatorların
(ətraf havanın) temperaturunun hədlərə qədər artmasından və müəyyən edilmiş vaxt ərzində bu temperaturda
saxlanılmasından sonra icazə verilir.
2.5.5.8. Kondensator qurğusunun yüklənmə cərəyanlarının daimi nəzarətini həyata keçirmək vacibdir. Əgər fazalarda
cərəyanlar 10 %-dən çox fərqlənirsə, kondensator qurğusunun işləməsinə yol verilmir.
2.5.5.9. Kondensator qurğusunun təkrar işə salınmasına yalnız açılmadan ən azı 5 dəqiqə sonra icazə verilir.
2.5.5.10. Mühafizələrin təsiri ilə açılmış kondensator qurğularının qoşulmasına onun açılma səbəblərini aydınlaşdırıb
aradan qaldırdıqdan sonra icazə verilir.
2.5.5.11. Trixlordifenillə bəslənən kondensatorların gövdələrinin üzərində tərəfləri 40 mm olan sarı rəngli bərabərtərəfli
üçbucaq şəklində fərqləndirici nişanı olmalıdır. Bu kondensatorlara xidmət edərkən, trixlordifenilin ətraf mühitə düşməsinin
qarşısını alan tədbirlər görülməlidir. Sıradan çıxmış trixlordifenillə bəslənən kondensatorlar, konstruksiyası trixlordifenilin
ətraf mühitə düşməsini istisna edən, germetik konteynerlərdə saxlanılmalıdırlar.
Trixlordifenillə bəslənən zədəli kondensatorların məhv edilməsi mərkəzləşdirilmiş xüsusi təchiz olunmuş poliqonda
yerinə yetirmək lazımdır.
2.5.5.12. Enerji obyektlərinin müasirləşdirilməsində və yenidən istismara verilən obyektlərdə ətraf mühit və xidməti
heyət üçün təhlükəli komponentlərə malik olan kondensatorların quraşdırılmasına icazə verilmir.
2.5.5.13. İstismarda olan polixlorlaşdırılmış difenillərin istifadə edildiyi kondensatorların uçotu, istismarı, saxlanılması
və utilləşdirilməsi qüvvədə olan normativ sənədlər nəzərə alınmaqla həyata keçirilməlidir.
2.5.5.14. Kondensator qurğuları çəpərlənməli və ya açarla bağlanan dolablarda quraşdırılmalıdır. Şkafların və çəpərlərin
qapıları qurğunun elektrik açarı ilə bloklanmalıdır.
2.5.5.15. Kondensator qurğusunu açmadan onlara baxış əsas elektrik avadanlıqlarına baxışlar ilə birgə keçirilməlidir.
Kondensatorların sıxaclarında gərginlik və ya ətraf havanın temperaturu ən yüksək yol verilən qiymətlərə qədər
artdıqda, baxış ən azı sutkada 1 dəfə aparılır.
2.5.5.16. Kondensator qurğularının cari təmiri illik qaydada aparılmalıdır.
2.5.5.17. Kondensator qurğularının sınaqları elektrik avadanlıqlarının sınaq həcmləri və normalarına, habelə istehsalçı
təlimatlarına uyğun olaraq təşkil edilməlidir.
2.5.6. Hava elektrik veriliş xətləri
2.5.6.1. Hava elektrik veriliş xətlərinin (HX) istismarı zamanı onların etibarlı işinin təmin edilməsinə yönəlmiş texniki
xidmət və təmir işləri aparılmalıdır.
2.5.6.2. Quraşdırılan və texniki təchizat vasitələri tamamilə yenilənən, yenidən qurulan və təkmilləşdirilən HX
layihələndirilməsi üzrə tapşırıq veriləndə, elektrik şəbəkələrini istismar edən enerji sistemləri və təşkilatları layihə
sənədlərində nəzərə alınmalı olan HX layihələndirilmə zonasında faktiki şərtlər haqqında mövcud məlumatları (sırsıra və
külək, HX trasında atmosfer çirklənməsi, HX və onun elementlərinin sıradan çıxması, habelə yerli şəraitləri xarakterizə edən
digər məlumatlar) layihə təşkilatlarına təqdim etməlidirlər.
2.5.6.3. Podrat təşkilat tərəfindən yerinə yetirilən və elektrik şəbəkələrini istismar edən təşkilata istifadəyə verilməli olan
HX quraşdırılması, texniki təchizat vasitələrinin yenilənməsi, yenidən qurulması və təkmilləşdirilməsi işləri zamanı sonuncu
tərəfindən işlərin icrasına texniki nəzarət və yerinə yetirilmiş işlərin təsdiq edilmiş texniki sənədlərə uyğunluğunun
yoxlanılması təşkil edilməlidir.
Hər bir HX, xətt üzrə əsas məlumatları göstərən pasporta malik olmalıdır.
Avtomatlaşdırılmış uçot sisteminə malik olan enerji obyektləri üçün pasport məlumatları elektron şəkildə saxlanıla
bilər.
2.5.6.4. Elektrik şəbəkələrini istismar edən təşkilat tərəfindən inşası başa çatmış HX-nın istismara qəbul edilməsi
müvafiq qurumların qəbul etdiyi normativ sənədləri, habelə tikinti normaları və qaydalarına uyğun olaraq aparılmalıdır.
Tikinti normaları və qaydaları, istehsalat qəbulu (təhvil-təslim) qaydaları ilə nəzərdə tutulmuş, o cümlədən aşağıda
qeyd edilən digər sənədlər tərtib edilməli və elektrik şəbəkələrini istismar edən təşkilata təqdim olunmalıdır:
a) yığma özüllər, ayaqaltılar, dayaqların quraşdırılma jurnalı;
b) dayaqların quraşdırılma jurnalı;
c) anker aralıqlarının quraşdırılması jurnalı;
ç) dartıcı presləmə sıxaclarının quraşdırılması aktı;
d) birləşdirici presləmə sıxaclarının quraşdırılması aktı;
e) anker dayaqlarının şleyflərində naqillərin birləşdirilməsi jurnalı;
ə) birləşdiricilərin quraşdırılması cədvəli;
f) mühəndis qurğusu ilə kəsişdikdə qabaritlərin yoxlanılması və ölçülmə aktı;
g) torpaqlama qurğusunun pasportu (TQ quraşdırılma aktı).
2.5.6.5. Texniki xidmət ərzində profilaktik yoxlamaların və ölçmələrin yerinə yetirilməsi yolu ilə HX və onların
elementlərinin iş qabiliyyəti və salamatlığı, HX-nın vaxtından əvvəl köhnəlməsinin qarşısının alınması üzrə müvafiq işlər
həyata keçirilməlidir.
HX-nın əsaslı təmiri aparılan zaman təmir və ya onların etibarlılığı və xəttin istismar xüsusiyyətlərini yaxşılaşdıran
elementlər ilə əvəz edilməsi yolu ilə HX və onların elementlərinin salamatlığı və iş qabiliyyətinin bərpa edilməsi üzrə işlər

yerinə yetirilir. Texniki xidmət, təmir və təkrar texniki təchizat işləri həyata keçirildiyi hallarda HX-da yerinə yetirilməli işlərin
siyahısı binalar və elektrik stansiyaları, habelə şəbəkə qurğularının texniki xidməti və təmirinə dair qaydalarda və HX-nın
istismarı üzrə normativ təlimatlarda qeyd edilir.
2.5.6.6. Texniki xidmət və təmir işləri, bir qayda olaraq, HX-nın açılmasının davamlılığının maksimal mümkün
azaldılması ilə, bütün zəruri işlərin aparılması vasitəsilə kompleks şəkildə təşkil olunmalıdır. İşlər HX-da bir fazanın (fazalı
təmir) ayrılması və gərginliyin açılmaması yolu ilə aparıla bilər. Bu halda, işlərin aparılmasının təhlükəsizliyi həlledici amil
sayılır.
2.5.6.7. HX-nın texniki xidmət və təmir işləri xüsusi maşınlar, mexanizmlər, nəqliyyat vasitələri, takelaj, ləvazimatlar,
alətlər və qurğulardan istifadə etməklə yerinə yetirilməlidir.
Mexanizasiya vasitələri qüvvədə olan normativlərə müvafiq olaraq komplektləşdirilməli və müəssisələrin, habelə
onların bölmələrinin təmir-istehsal bazalarında (TİB) yerləşdirilməlidir.
HX-da işləri yerinə yetirən briqadalar TİB və dispetçer idarəetmə orqanları ilə əlaqə qurmaq üçün müvafiq səviyyəli
rabitə vasitələri ilə təchiz olunmalıdır.
2.5.6.8. HX-nın istismarında elektrik şəbəkələrin mühafizə qaydalarına ciddi şəkildə riayət edilməli və bu qaydaların
icrasına nəzarət edilməlidir.
Elektrik şəbəkələrini istismar edən təşkilat hüquqi şəxslər və əhali tərəfindən elektrik şəbəkələrinin mühafizə
qaydalarına riayət edilməsi ilə bağlı nəzarəti həyata keçirməli, HX-nın keçdiyi ərazidə yerləşən idarə, təşkilatlara və
vətəndaşlara, yuxarıda göstərilən qaydaların müddəaları haqqında məlumat verməlidir.
2.5.6.9. Polad dayaqların, habelə dəmir-beton və taxta dayaqların metal detallarının, şimşəkdən müdafiə trosları və
dayaqların tros elementlərinin korroziya əleyhinə mühafizəsi, zəruri olduqda enerji obyektinin texniki rəhbərinin sərəncamı
ilə bərpa edilməli və ya yenidən yerinə yetirilməlidir.
2.5.6.10. HX-nın keçdiyi marşrut müntəzəm olaraq kolluqlardan və ağaclardan təmizlənməli və yanğından təhlükəsiz
vəziyyətdə saxlanılmalıdır. Aralıqlarda müəyyən edilmiş en məsafəsi qorunub saxlanılmalı və ağacların budanması
aparılmalıdır. Dayaqların və naqillərin üzərinə aşma təhlükəsi yaradan ağaclar kəsilməli və bu barədə ağacların aid olduğu
müvafiq məsul quruma məlumat verilməlidir.
2.5.6.11. HX-nın işinin pozulmasının qarşısını almaq üçün cığırın kənarında bitən və dayaqların və naqillərin üzərinə
aşma təhlükəsi yaradan ayrıca ağaclar kəsilməli və bu barədə ağacların aid olduğu müvafiq məsul quruma məlumat
verilməlidir.
2.5.6.12. HX-nın intensiv çirklənməyə məruz qalan ərazilərində xüsusi və gücləndirilmiş izolyasiyadan istifadə edilməli
və zərurət yarandıqda izolyasiyanın təmizlənməsi (yuyulması), çirklənmiş izolyatorlarının dəyişdirilməsi üzrə işlər yerinə
yetirilməlidir.
İzolyasiyanın quşlar tərəfindən intensiv şəkildə çirkləndiyi sahələrdə və HX-nın dayaq konstruksiyalarında quşların
kütləvi şəkildə yuva saldığı yerlərdə, izolyasiyanın üstünün örtülməsinin mümkünlüyünü istisna edən xüsusi qurğular
quraşdırılmalı, həmçinin quşları uzaqlaşdıran və onların həyatına təhlükə yaratmayan qurğulardan istifadə edilməlidir.
2.5.6.13. Mövcud xəttin digər HX və rabitə xətləri ilə kəsişdiyi aralıqlarda HX-nın istismarı müddətində onunla kəsişən
hər bir naqildə və trosda ikidən çox birləşmənin olmasına yol verilmir; HX ilə kəsişən naqil və trosların birləşmə sayları
reqlamentlə tənzimlənmir.
2.5.6.14. Elektrik şəbəkələrini istismar edən təşkilatlar aşağıdakıları saz və işlək vəziyyətdə saxlamalıdır:
a) su yolunun hovuz-kanal idarəsi (sukanal idarəsi) ilə razılaşmaya əsasən, daxili su nəqliyyatının nizamnaməsinə uyğun
olaraq müəyyən edilmiş, gəmiçilik və ya qayıqçılıq (raftinq və s.) üçün yararlı olan çaylar, göllər, su anbarları, kanallar ilə HXnın kəsişdiyi yerlərin sahillərində siqnal nişanları;
b) markalanma və hündür maneələrin işıq çəpərlərinə dair qaydaların tələblərinə uyğun olaraq HX dayaqlarında
quraşdırılmış xəbərdaredici işıq qurğuları;
c) HX layihəsi və normativ sənədlərin müddəalarına uyğun olaraq dayaqlarda quraşdırılmış daimi nişanlar.
2.5.6.15. Elektrik şəbəkələrini istismar edən təşkilat etməlidir:
a) HX-nın avtomobil yolları ilə kəsişmələrində quraşdırılan, qabaritlərin məhdudlaşdırılması üçün yol nişanlarının
olmasına nəzarət;
b) avtomobil yolları ilə 330 kV və daha yüksək hava xətlərinin kəsişmələrində quraşdırılmış və bu HX–nin mühafizə
zonalarında nəqliyyatın saxlanılmasını qadağan edən, həmçinin qabaritsiz yüklərin və kranların hərəkətinin mümkün
olduğu dəmir yolları ilə HX–nin kəsişməsi yerlərində quraşdırılan yol nişanların salamatlığına və saz vəziyyətdə olmasına
nəzarət etməli;
c) Mühafizə olunan HX zonalarında yol nişanlarının nasazlığı ilə bağlı yollara nəzarət edən səlahiyyətli qurumlara
dərhal xəbər verməlidir.
Yol kəsişmələrində qabarit darvazaları və nişanlarının quraşdırılması, onlara xidmət və salamatlığına nəzarət, onların
bilavasitə tabe olduğu dəmir yolları və avtomobil yolları üzrə aidiyyəti qurumlar tərəfindən həyata keçirilir.
2.5.6.16. HX istismar ediləndə növbəti və növbədənkənar yoxlamalar təşkil edilməlidir. Dövri yoxlamaların qrafiki,
elektrik şəbəkələrini istismar edən təşkilatların texniki rəhbəri tərəfindən təsdiq edilməlidir.
Hər bir HX-nın bütün uzunluğu boyunca dövri yoxlanılması ildə ən azı 1 dəfə həyata keçirilməlidir (bu Qayda ilə
müəyyən edilmiş çərçivələrdə bu tədbirlərin yerinə yetirilməsi ilə bağlı konkret müddətlər elektrik obyektlərinin texniki
rəhbəri tərəfindən müəyyən edilməlidir). Bundan əlavə, ildə 1 dəfədən az olmayaraq, mühəndis – texniki heyət tərəfindən
ayrı-ayrı HX-ların (və ya HX sahələrinin) seçmə üsulla yoxlanılması, əsaslı təmir edilməli bütün HX-ların (və onların
sahələrinın) isə tam şəkildə yoxlanılması həyata keçirilməlidir.
35 kV və daha yüksək gərginlikli HX-ların sıxaclarında və məsafə dayaqlarında naqillər və trosların, yaxud 20 il və daha
yuxarı xidmət müddətinə malik və ya intensiv çirklənmə zonalarından, həmçinin açıq ərazilərdən keçən HX sahələrinin
seçmə üsul əsasında yoxlanılması şərtilə 6 ildə 1 dəfədən az olmayaraq; 35 kV və daha yüksək gərginlikli HX-larda (HX
sahələrində) isə 12 ildə 1 dəfədən az olmayaraq xarici yoxlamalar aparılmalıdır.
0,38-20 kV-luq HX–da xarici yoxlamalar, tələb olunduğu hallarda aparılmalıdır.
2.5.6.17. HX və ya HX sahələrinin növbədənkənar yoxlamaları aşağıdakı hallarda aparılmalıdır:
a) naqillərdə və troslarda buzlaşmalar yarananda, naqillər yellənəndə, çaylarda buzlar əriyəndə və çaylar daşanda, meşə
və düzənliklərdə yanğınlar baş verdikdə, həmçinin təbii fəlakətlərdən sonra;

b) HX–nın rele mühafizəsi avtomatik açılmasından sonra, həmçinin avtomatik təkrar qoşma (ATQ) uğurla baş verdikdə.
2.5.6.18. HX-da aşağıdakı yoxlamalar və dəyişikliklər yerinə yetirilməlidir:
a) HX trasının vəziyyətinin yoxlanılması - yoxlamalar aparılan zaman;
b) naqillərdən ağaclara və naqillərin altındakı kollara qədər olan məsafənin ölçülməsi;
c) naqillərin asma oxlarının ölçülməsi - zərurət yarandıqda;
ç) cığırın eninin ölçülməsi - 3 ildə 1 dəfədən az olmayaraq;
d) taxta dayaqların detallarının çürüməsinin yoxlanılması - HX istismara veriləndən 3-6 il sonra, növbəti isə 3 ildə 1
dəfədən az olmayaraq, həmçinin dayağa qalxmazdan və ya detalları dəyişdirməzdən əvvəl;
e) yoxlamalar zamanı izolyatorlar və xətti armaturun vəziyyətinin vizual yoxlanılması, həmçinin HX istismara veriləndən
sonra 1-2 ildən, ikinci dəfə 6 – 10 ildən sonra, daha sonra isə hava xəttində izolyatorların yararsızlıq səviyyəsindən və iş
şəraitlərindən asılı olaraq, 35 – 500 kV gərginlikli hava elektrik veriliş xətlərinin istismarı üzrə normativdə təlimatda
göstərilmiş dövrilik üzrə - asma boşqabvari farfor izolyatorlarının elektrik davamlılığının yoxlanılması;
ə) yoxlamalar keçirildiyi zaman - dayaqlar, naqillər və trosların vəziyyətinin yoxlanılması;
f) naqillərin birləşdiriciləri işlənmiş, preslənən, qaynaqlanan, boltla bağlanan (gərginliyi 20 kV-dək olan HX-da) oval
birləşdiricilərinin vəziyyətinin yoxlanması, zərurət olduqda, xətlərin yoxlanılmasında vizual olaraq: 35 kV və daha yüksək
gərginlikli HX – nın naqillərinin boltla bağlanan birləşmələrinin vəziyyətinin yoxlanılması zamanı isə 6 ildə 1 dəfədən az
olmayaraq elektrik ölçmələri yolu ilə aparılır, qeyri-məqbul vəziyyətdə olan bolt birləşmələri açılır, daha sonra təmir və ya
əvəz edilir;
g) 6 ildə 1 dəfədən az olmayaraq bandajlar, bolt birləşmələri və anker boltlarının qaykalarının yoxlanılması və dartılması;
ğ) xətti izolyasiyaya nəzarət - HX-ya gərginlik veriləndən sonra 5 – 6 saatdan tez olmayaraq həyata keçirilməsi;
h) kontakt birləşmələrinə nəzarət - HX-da nominalın 30 – 40 % -dən az olmayaraq yüklənməsi zamanı həyata
keçirilməsi;
x) 6 ildə 1 dəfədən az olmayaraq torpağın qazılması yolu ilə özüllər və troslarda U – formalı boltların vəziyyətinin seçmə
üsulla yoxlanılması;
ı) 6 ildə 1 dəfədən az olmayaraq dəmir beton dayaqlar və calaqların vəziyyətinin yoxlanılması;
i) 6 ildə 1 dəfədən az olmayaraq torpağın seçmə üsulla qazılması ilə metal dayaqlar və travers, metal ayaqaltıları və tros
ankerlərinin antikorroziya boyalarının vəziyyətinin yoxlanılması;
j) 6 ildə 1 dəfədən az olmayaraq dayaqların troslarında tarımlığın yoxlanılması;
k) bu Qaydanın 2.5.9.9-cu yarımbəndinə uyğun olaraq, dayaqların torpaqlanma müqavimətinin, həmçinin sıfır
naqilinin təkrar torpaqlanmalarının ölçülməsi;
l) istismara qəbul edilən zaman, qəbul edildikdən sonra isə yeni istehlakçıların qoşulması və bu müqavimətin
dəyişdirilməsini tələb edən işlərin yerinə yetirilməsi, həmçinin TYS-də (transformator yarımstansiyası) və ya kompleks
transformator yarımstansiyasında (KTYS) transformatorların əvəz edilməsi və əsaslı təmir zamanı, lakin 10 ildə 1 dəfədən az
olmayaraq, gərginliyi 1000 V-dək HX-da “faza – sıfır” ilgəyinin müqavimətinin ölçülməsi;
m) HX yoxlanılması zamanı naqillərdən torpaq səthi və müxtəlif obyektlərə, kəsişən qurğulara qədər olan məsafədə
dayaqlar, naqillər və trosların vəziyyətinin yoxlanılması.
2.5.6.19. HX yoxlanılması, habelə yoxlamalar və ölçmələrin aparılması zamanı aşkar edilmiş nasazlıqlar istismar
sənədlərində qeyd edilməli və xarakterindən asılı olaraq HX ilə bağlı texniki xidmət və ya əsaslı təmir işləri aparılarkən qısa
müddətdə aradan qaldırılmalıdır. İnsanların yerləşməsinin mümkün olduğu, 330 kV və daha yüksək gərginlikli hava xətlərinin
marşrut sahələrində, 5 kV/m-dən yuxarı gərginlikli təsir zonalarının aşkar edilməsi məqsədilə elektrik sahəsinin gərginliyinin
ölçülməsini aparmaq vacibdir.
Elektrik sahəsinin gərginliyinin ölçülməsi torpaq səthindən 1,8 m hündürlükdə aparılır.
Elektrik sahəsinin 5 kV/m-dən yuxarı gərginliyinin olduğu yerlərdə, təsir zonasında işçilərin mühafizəsi ilə bağlı müvafiq
tədbirlər görülməlidir.
2.5.6.20. Dəmir beton və metal dayaqlı HX üzrə 12 ildə 1 dəfədən az olmayaraq, taxta dirəkli HX üzrə isə 6 ildə 1 dəfədən
az olmayaraq hava xətlərinin əsaslı təmiri, elektrik şəbəkələrini istismar edən təşkilatın texniki rəhbərinin qərarına əsasən
həyata keçirilməlidir.
Enerji qurğusunun texniki rəhbərinin qərarına əsasən texniki əsaslandırılma olduqda və HX-nin texniki vəziyyətini
nəzərə alaraq, hava xəttinin əsaslı təmirinin həyata keçirilmə dövrliyinin artırılmasına icazə verilir (müvafiq olaraq 12 və 6
ildən yuxarı).
2.5.6.21. HX dayaqları və digər elementlərinin (farfor izolyatorlarının şüşə və ya polimerlə, bir markalı
vibrosöndürücülərin digər marka ilə əvəz edilməsi, naqil, ildırım trosu və s. əvəz edilməsi), həmçinin dayaqların torpaqda
bərkidilmə üsulunun konstruktiv dəyişiklikləri yalnız texniki sənədlər mövcud olduqda elektrik şəbəkələrini istismar edən
təşkilatın texniki rəhbərinin icazəsi ilə həyata keçirilməlidir.
2.5.6.22. Kənd təsərrüfatı sahələri, bağça, bağ və bostan sahələrindən keçən hava xətlərinin planlı təmiri, təkrar texniki
təchizatı, yenidən qurulması və təkmilləşdirilməsi torpaq istifadəçiləri ilə razılaşmaya əsasən və bir qayda olaraq, bu
sahələrdə kənd təsərrüfatı bitkiləri əkilmədikdə və ya bitkilərin qorunub saxlanılmasını təmin etmək imkanı olduqda həyata
keçirilməlidir.
HX-nın işində nasazlıqların qarşısının alınması və bu kimi pozuntuların nəticələrinin aradan qaldırılması ilə bağlı işlər
torpaq istifadəçiləri ilə razılaşma olmadan, lakin onları aparılan işlər haqqında xəbərdar etməklə ilin istənilən fəslində həyata
keçirilə bilər.
Elektrik şəbəkələrini istismar edən təşkilat qeyd edilən işlərin yerinə yetirilməsindən sonra əsas təyinatı üzrə istifadə
edilməsi üçün torpaq sahələrini yararlı vəziyyətə gətirməli, həmçinin işlərin aparılması zamanı torpaq istifadəçilərinə dəymiş
zərərin əvəzini ödəməlidir.
2.5.6.23. HX-nı naqillərin birgə asmaları ilə istismar edən təşkilatlar razılaşdırılmış müddətlərdə planlı təmir işlərini
aparmalıdırlar. Qəza hallarında təmir işləri, digər tərəfə (xəttin və ya naqillərin sahibinə) əvvəlcədən xəbərdarlıq etməklə
aparılmalıdır.
2.5.6.24. İntensiv şəkildə buzlaşmaların yaranmasına məruz qalan 1000 V-dan yuxarı gərginlikli hava xətlərində sırsıra və
ya buzun elektrik cərəyanı ilə əridilməsi yerinə yetirilməlidir.
Elektrik şəbəkələrini istismar edən təşkilat HX-də buzlaşmanın yaranma prosesinə nəzarət etməli və buzlaşmanın

əridilməsi sxemlərinin vaxtında qoşulmasını təmin etməlidir; buzlaşmanın əridilməsi işlərinin aparıldığı HX-lar, bir qayda
olaraq, buzlaşmanın yaranması və əridilməsi prosesinə avtomatik nəzarət və siqnallama qurğuları, həmçinin qısaqapanma
verən kommutasiya aparatları ilə təchiz edilməlidir.
2.5.6.25. 110 kV və daha yüksək gərginlikli HX-da zədələnmə yerlərinin, həmçinin 6–35 kV gərginlikli HX-da fazalararası
qapanma yerlərinin məsafədən müəyyən edilməsi üçün, bir qayda olaraq, RMA üzrə mikroprosessor qurğularının və ya qəza
prosessorlarının mərkəzləşdirilmiş reqistratorun tərkibində olan funksiyalardan istifadə edilməlidir. Bu halda onların TP AİS
sisteminə inteqrasiyası təmin edilməlidir.
6–10 kV gərginlikli HX-da zədələnmiş sahənin yönləndirici nişanlarının quraşdırılması tövsiyə edilir.
Elektrik şəbəkələrini istismar edən təşkilatlar 6–10 kV gərginlikli HX-ni onun torpaqda qısa qapanma yerlərinin
müəyyən edilməsi üçün vasitələr ilə təchiz etməlidir.
2.5.6.26. Elektrik şəbəkələrini istismar edən təşkilatlarda HX–da olan qəza zədələrinin vaxtında aradan qaldırılması
məqsədilə müəyyən edilmiş normalara uyğun olaraq materiallar və detalların tükənməyən qəza ehtiyatı saxlanılmalıdır.
2.5.7. Güc kabel xəttləri
2.5.7.1. Güc kabel xəttlərinin istismarı zamanı onların etibarlı fəaliyyətinin təmin edilməsinə yönəlmiş texniki xidmət və
təmir işləri aparılmalıdır.
2.5.7.2. İstismara daxil edilərkən hər bir kabel xətti üçün maksimal yol verilən cərəyan yükləri müəyyən edilməlidir. Əgər
sahənin uzunluğu 10 metrdən az deyilsə, ən pis istilik şəraiti olan trasın sahəsi üzrə yüklər müəyyən edilməlidir. Bu yüklərin
artırılmasına, yalnız naqillərin qızması dövlət standartları və texniki şərtlər ilə icazə verilən göstəriciləri keçməməsi şərtilə
istilik sınaqlarına əsasən yol verilir. Bu halda, kabellərin qızması ən pis soyutma şəraiti olan tras sahələrində yoxlanılmalıdır.
Kabel xətlərinin istismarı prosesi zamanı ilkin hesabat şərtləri dəyişdirildikdə (yüklənmə üzrə gündəlik qrafikin
parametrləri, xəttin digər iş gərginliyinə köçürülməsi, böyük kəsikli haşiyələrinin quraşdırılması, paralel çəkilmiş xətlərin
sayının artırılması və s.) onlara düşən yüklər yenidən yoxlanılmalıdır.
2.5.7.3. Kabel qurğularında kabellərin işinin istilik rejimi, hava temperaturu və havalandırma qurğularının işinə
sistematik nəzarət təşkil edilməlidir.
Yay vaxtı kabel tunelləri, kanalları və şaxtalarının daxilində havanın temperaturu, ətraf havanın temperaturundan 10°С
yuxarı olmamalıdır.
2.5.7.4. Qəzadan sonrakı iş rejimi dövründə 10 kV-dək (10 kV daxil olmaqla) gərginlik üzrə hopdurulmuş kağız
izolyasiyalı kabellər üçün – 30%, polietilen və polivinilxlorid plastiklərdən hazırlanmış izolyasiyalı kabellər üçün – 15%, rezin
və vulkanlaşdırılmış polietilendən hazırlanmış kabellər üçün – 18%, tor strukturlu polietilendən (TSPE) hazırlanmış kabellər
üçün isə qüvvədə olan normativ sənədlərə uyğun olaraq cərəyan üzrə ifrat yüklənməyə icazə verilir.
15 ildən yuxarı istismarda olan kabellər üçün cərəyan üzrə ifrat yüklənmə 10%-dən çox olmamalıdır.
20 və 35 kV gərginlik üçün hopdurulmuş kağız izolyasiyalı kabellərin ifrat yüklənməsinə yol verilmir.
110 kV və daha yuxarı gərginlikli kabel xətlərinin ifrat yüklənməsi normativ sənədlər əsasında tənzimlənir.
2.5.7.5. Xəttin profilindən asılı olaraq, 110 kV və daha yüksək gərginlikli hər bir yağla doldurulmuş xətt və ya onun
seksiyası üçün yağ təzyiqinin yol verilən dəyişikliklərinin sərhəd həddləri təyin edilməlidir. Bu həddlərdən kənaraçıxmalar
olduqda, kabel xətti açılır və onun işə salınmasına yalnız pozuntu səbəbləri aşkar edildikdən və aradan qaldırıldıqdan sonra
icazə verilir.
2.5.7.6. Yağla doldurulmuş kabel xətlərindən yağ nümunələri, habelə 110 kV və daha yuxarı gərginlikli plastmas
izolyasiyalı kabel muftalarından maye nümunələri yeni xəttin işə salınmasından əvvəl, işəsalmadan 1 il sonra, ardınca 3 ildən
sonra, ardınca isə 6 ildə 1 dəfə olmaqla götürülməlidir.
2.5.7.7. Gərginliyi 1000 V-dan yuxarı olan kabel xətləri istismara veriləndə, aşağıdakı sənədlər daxil olmaqla, tikinti
normaları və qaydaları, habelə təhvil-təslim üzrə istehsalat qaydaları ilə nəzərdə tutulmuş sənədlər hazırlanaraq elektrik
şəbəkələrini istismar edən təşkilata təqdim edilməlidir:
a) müvafiq tras ərazisində kommunikasiyaların inkişafından asılı olaraq, 1:200 və 1:500 miqyaslarında hazırlanmış
birləşdirici muftaların quraşdırma yerləri qeyd edilməklə trasın icraçı cizgisi;
b) xətləri istismar edən təşkilat ilə, kabelin markası dəyişdirildikdə onu çəkməzdən əvvəl istehsalçı və istismar edən
təşkilat ilə razılaşdırılmış 110 kV və daha yuxarı gərginlikli kabel xətlərinin düzəliş edilmiş layihəsi;
c) 35 kV gərginlikli kabel xətləri üçün, habelə 6–10 kV gərginlikli kabel xətlərinin xüsusi çətin trasları üçün, yollar və digər
kommunikasiya xətləri ilə kəsişmə yerlərində kabel xəttinin profilinin cizgisi;
ç) barabanlarda kabellərin vəziyyətinə dair aktlar və zərurət olduqda, nümunələrin sökülməsi və baxılması protokolları
(idxal edilmiş xarici kabellər üçün sökülmə vacibdir);
d) kabel jurnalı;
e) kabel xəttinin bütün elementlərinin inventar siyahısı;
ə) bütün yeraltı kommunikasiyalar ilə kabel kəsişmələri və yaxınlaşmalarını göstərməklə, tikinti işləri və qapalı (yeraltı)
işlərə dair aktlar;
f) kabel muftalarının quraşdırılmasına dair aktlar;
g) sipərlər, bloklar, borular, quraşdırılma üçün kanalların təhvil-təslim aktları;
ğ) kabel xətlərinin elektrik kimyəvi korroziyadan mühafizəsi üzrə qurğuların quraşdırılmasına dair aktlar, həmçinin
layihəyə uyğun olaraq korroziya sınaqlarının nəticələri;
h) çəkiləndən sonra yüksək gərginlikli kabel xəttinin izolyasiya sınaq protokolu;
x) izolyasiya müqavimətinin ölçmə nəticələri;
ı) bağlamazdan əvvəl sipər və kanallarda çəkilmiş kabellərin baxış aktları;
i) aşağı temperaturlarda çəkilməzdən əvvəl barabanlarda kabellərin qızdırılmasına dair protokol;
j) yanğınsöndürmə və yanğın siqnallanması sistemlərinin avtomatik stasionar qurğularının yoxlanma və sınaq aktı;
k) elektron markerlərin proqramlaşdırma və quraşdırılması protokolları (aktları);
Quraşdırma təşkilatı tərəfindən 110 kV və daha yüksək gərginlikli kabel xətti istismara qəbul ediləndə, sadalanan
sənədlərdən əlavə, enerji obyektinə aşağıdakılar təqdim edilməlidir:
m) kabelin (110 kV və daha yuxarı gərginlik üzrə torlu polietilendən hazırlanan izolyasiyalı kabellər üçün) və hopdurucu

qurğunun (110-220 kV-dan aşağı gərginlikli kabel xətləri üçün) hündürlükdən aparılmış icraçı qeydləri;
n) xəttin bütün elementlərində yağın sınaq nəticələri;
o) hopdurma sınaqlarının nəticələri;
ö) yüksək təzyiqli xətlərdə qidalandırıcı aqreqatlardan nümunələrin götürülməsi və sınaqdan keçirilməsinin nəticələri;
p) təzyiqə siqnallama sistemlərinin yoxlanma nəticələri;
r) çəkilmə zamanı tarımlığın gücləndirilməsi haqqında aktlar;
s) kabellər, muftalar və qidalandırıcı qurğuların zavod sınaqlarının protokolları;
ş) muftaların avtomatik qızma səthinin qurğularının sınaq nəticələri;
t) hər bir fazanın cərəyankeçirici naqilləri və örtükləri (ekranları) üzrə cərəyanın ölçülməsinin nəticələri;
u) kabellərin naqillərinin işçi tutumunun ölçülməsinin nəticələri;
ü) izolyasiyanın aktiv müqavimətinin ölçülməsinin nəticələri;
v) quyular və arxa muftaların torpaqlama müqavimətinin ölçülməsinin nəticələri.
1000 V-dək gərginliki kabel xətləri istismara verilərkən aşağıdakılar hazırlanaraq müəssisələrə təqdim olunmalıdır:
a) 1 ədəd kabel jurnalı;
b) düzəliş edilmiş xətlərin layihəsi;
c) aktlar, sınaq və ölçmə protokolları, barabanlarda kabellərin vəziyyətinə dair aktlar, kabel nümunələrinin sökülmə və
baxış protokolları (aktları).
2.5.7.8. Digər idarələrin təşkilatları tərəfindən quraşdırılan və istismara verilən bütün gərginlikli kabel xətlərinin
çəkilməsi və quraşdırılması istismarçı təşkilatın texniki nəzarəti altında yerinə yetirilməlidir.
2.5.7.9. Hər bir kabel xətti, xətt üzrə əsas məlumatları özündə əks etdirən pasporta, həmçinin bu Qaydanın 2.5.7.7-ci
yarımbəndinə əsasən sənədli arxiv qovluğuna malik olmalıdır.
Avtomatlaşdırılmış Uçot Sisteminə malik idarələr üçün pasport məlumatları elektron qaydada saxlanıla bilər.
Açıq çəkilmiş kabellər, həmçinin bütün kabel muftaları müvafiq nişanlı birkalar ilə təchiz edilməlidir; xəttin sonunda və
başlanğıcındakı kabellərin birkalarında markaları, gərginlikləri, xətlərin kəsişmələri, nömrələri və ya adları, birləşdirici
muftaların birkalarında isə muftanın nömrəsi və quraşdırılma tarixi qeyd edilməlidir.
Birkalar ətraf mühitin təsirlərinə qarşı davamlı olmalıdır.
Birkalar açıq çəkilmiş kabellərdə, həmçinin trasın döngələrində, odadavamlı arakəsmələr və örtüklərdə (hər iki
tərəfdən), kabellərin keçdiyi yerlərdə hər 50 m-dən bir, xəttin uzunluğu boyunca yerləşməlidir.
Borularda və ya bloklarda gizli çəkilmiş kabellərdə, sonuncu məntəqələrdə, uc muftalarında, quyularda və blok
kanalizasiyasının kameralarında, həmçinin hər bir birləşdirici muftada birkalar quraşdırılmalıdır. Sipərlərdə gizli çəkilmiş
kabellərdə birkalar sonuncu məntəqələrin və hər bir birləşdirici muftanın yaxınlığında quraşdırılır.
110 kV və daha yüksək gərginlikli kabel xəttinin yeraltı trasları elektron markerlər ilə markalanmalıdır. Markerlər
muftalar üzərində, trasların dönmə künclərində, kabellərin boru kanalizasiyasına girişlərində 100 m-dən çox olmayan aralıq
məsafə ilə trasın düz sahələrində quraşdırılmalıdır. Muftalar üzərində quraşdırılmış markerlərdə xəttin adı, işçi gərginlik,
muftanın nömrəsi, quraşdırma tarixi, sahibkar haqqında məlumatlar qeyd edilməlidir. İstismarçı təşkilatlarda
proqramlaşdırma və markerlərdən məlumatların oxunması üçün qurğular olmalıdır.
2.5.7.10. Kabel qurğularında çəkilmiş kabellərin metal sinklənməmiş zirehləri və kabellərin çəkildiyi qeyri-metal örtüklü
metal konstruksiyaları, həmçinin adi poladdan hazırlanmış kabel qutusu, müntəzəm olaraq alışmayan korroziya əleyhinə
laklar və boyalarla örtülməlidir. Boyanın pozulması aşkar edildikdə, enerji qurğusunun texniki rəhbəri tərəfindən müəyyən
edilmiş müddətdə boya örtüyü bərpa edilməlidir.
Kabel qurğularında çəkilmiş kabellər alışmayan olmalı və aşağı səviyyəli tüstü-qaz buraxan materiallardan
hazırlanmalıdır. Digər kabellər yanğınəlehinə maddələr ilə emal edilməlidir. Bu cür kabellərin tətbiqi müvafiq normativ
sənədlər ilə müəyyən edilir.
Kabellərin yanğın əleyhinə örtüyünün pozulması aşkar edildikdə enerji qurğusunun texniki rəhbəri tərəfindən müəyyən
edilmiş müddətdə örtük bərpa edilməlidir.
2.5.7.11. Daimi növbətçi heyəti olan elektrik stansiyaları və yarımstansiyalarından çıxan məsuliyyətli kabel xətlərində
yüklənmələrə nəzarət stasionar cihazlar ilə aparılır və onların göstəriciləri gündəlik cədvəllərdə qeyd edilir.
Daimi növbətçi heyəti olmayan yarımstansiyalarda yükləmələrə nəzarət yay və ya payız-qış dövrünə uyğun günlərdə
kabel xətlərinin maksimal yükləmə saatlarında ildə 1 dəfədən az olmayaraq həyata keçirilir.
Yükləmənin maksimal dövründə aparılan ölçmələrdən əlavə, sxemin dəyişdirilməsinin bütün hallarında və ya əlavə
cərəyan qəbuledicilərinin qoşulması və kabel xətlərinin iş rejiminin dəyişdirilməsi zamanı müvafiq ölçmələr aparılmalıdır.
Ölçmə üçün müddətlər enerji qurğusunun texniki rəhbəri tərəfindən müəyyən edilir.
Zəruri olduqda bu ölçmələrin məlumatlarına əsasən kabel şəbəkəsinin iş rejimi və sxemi dəqiqləşdirilməlidir.
Bu yarımbəndin müddəaları, elektrik stansiyaları və yarımstansiyalarının PQ şinlərindən çıxan istehlakçıların kabel
xətlərinə də şamil edilir.
2.5.7.12. Kabel xətlərinin yoxlamaları aşağıda qeyd edilmiş müddətlərdə (aylarda) 1 dəfə aparılmalıdır:

Torpaq üzərində çəkilmiş kabellər trası
Şəhərlərin ərazisində torpaq üzərində, həmçinin
yeraltı kommunikasiyalar ilə zəngin olan yerlərdə
çəkilmiş kabellər trası
Şəhər ərazisində təkmilləşdirilmiş örtük altında
çəkilmiş kabellər trası
Kollektorlar, tunellər, şaxtalar və dəmiryolu
körpülərində çəkilmiş kabellər trası
Yağın
təzyiqinə
siqnallaması
olduqda,
qidalandırıcı məntəqələr (yerli təlimatlara əsasən
siqnallama olmadıqda)

Kabelin gərginliyi, kV
35-dək
110-500
3
1
1

1

12

−

6

3

−

1

Kabel quyuları

24

3

Elektrik avadanlıqlarının yoxlanılması zamanı 1000 V-dan aşağı gərginlikli kabel muftaların yoxlanılması da həyata
keçirilməlidir.
Sualtı kabellərin yoxlanılması, kabel xətlərini istismar edən təşkilatın texniki rəhbəri tərəfindən müəyyən edilmiş
müddətlərdə aparılmalıdır.
Müntəzəm olaraq kabel xətlərinin mühəndis – texniki heyət tərəfindən seçmə üsulla nəzarət yoxlamaları aparılmalıdır.
Növbədənkənar yoxlamalar daşqınlar dövrü və leysan yağışlardan sonra, həmçinin rele mühafizəli kabel xətti açıldıqda
aparılır.
Kabel xətlərində yoxlama zamanı aşkar edilmiş pozuntularla bağlı nöqsanlar və nasazlıqlar jurnalında qeydlər
aparılmalıdır. Nasazlıqlar enerji qurğusunun texniki rəhbəri tərəfindən müəyyən edilmiş müddətlərdə aradan qaldırılmalıdır.
2.5.7.13. Daimi əməliyyat xidməti olan elektrik stansiyaları və yarımstansiyalarında tunellər, şaxtalar, kabel mərtəbələri
və kanallar ayda 1 dəfədən az olmayaraq, daimi əməliyyat xidməti olmayan elektrik stansiyalarında və yarımstansiyalarında
isə enerji qurğusunun texniki rəhbəri tərəfindən müəyyən edilmiş müddətlərdə yoxlanılmalıdır.
2.5.7.14. Kabel qurğularında müəyyən edilmiş yanğın siqnallaması və avtomatik yanğınsöndürmə qurğularının texniki
nəzarəti və istismarı müəyyən edilmiş qaydada həyata keçirilməlidir.
2.5.7.15. Kabel otaqlarında hər hansı müvəqqəti və yardımçı qurğuların (emalatxanalar, alət otaqları, anbarlar və s.)
yerləşdirilməsi, həmçinin hər hansı material və avadanlıqların saxlanılmasına icazə verilmir.
2.5.7.16. Elektrikləşdirilmiş rels nəqliyyatı və aqressiv süxurların olduğu ərazilərdə, kabel xətti yalnız korroziyadan
mühafizə tədbirləri həyata keçirildikdən sonra istismara verilə bilər.
Bu ərazilərdə kabel xətlərində azmış cərəyanların ölçülməsi aparılmalı, kabel şəbəkəsinin (və ya onun ayrı – ayrı
sahələrinin) potensial diaqramları, habelə torpağın korroziya zonalarının xəritələri tərtib edilməli və onlara sistematik olaraq
düzəlişlər edilməlidir. Bütün yeraltı kommunikasiyalar üçün birgə qaydada korroziyadan mühafizənin təşkil edildiyi
şəhərlərdə potensial diaqramların tərtib edilməsi tələb olunmur.
Kabellərin potensialları azmış cərəyan zonalarında, boru kəmərləri və katod mühafizəsinə malik rabitə kabelləri ilə güc
kabellərinin yaxınlaşma yerlərində, habelə korroziyadan mühafizə üçün qurğularla təchiz edilmiş kabel ərazilərində
ölçülməlidir. Qoruyucu şlanq örtüklərinə malik kabellərdə elektrik avadanlıqlarının sınaq normaları və həcmi, həmçinin güc
kabel xətlərinin istismarı üzrə təlimata uyğun olaraq korroziya əleyhinə mühafizə örtüyünün vəziyyətinə nəzarət edilməlidir.
2.5.7.17. Enerji qurğuları, şəhər tramvay, metropoliten və elektrikləşdirilmiş dəmir yollarının idarə və qurumları dövlət
standartlarına uyğun olaraq, torpaqda azmış cərəyanların qiymətlərinin azaldılması istiqamətində tədbirləri yerinə
yetirmələrinə nəzarət edilməlidir.
Elektrik korroziyası, torpaq və ya kimyəvi korroziya nəticəsində kabel xətlərində metal örtüklərin dağılması təhlükəsi
aşkar edildikdə onun aradan qaldırılması üçün müvafiq tədbirlər görülməlidir. Muftalara yanaşı olan alüminium örtüklərinın
sahələrində korroziyanın aradan qaldırılması məqsədilə normativ sənədlərə uyğun olaraq onların mühafizəsini təmin etmək
vacibdir.
Mühafizə qurğuları üçün müntəzəm nəzarət təyin edilməlidir.
2.5.7.18. Kabel trasları və onların yaxınlığında aparılan qazıntı və ya torpaq işləri istismarçı təşkilatın icazəsi ilə
aparılmalıdır. Qazma işlərindən əvvəl istismarçı təşkilatın heyətinin nəzarəti altında kabel trasının yoxlama açılması yerinə
yetirilməlidir.
2.5.7.19. Xüsusi torpaqqazma maşınları ilə kabel xətlərinin qazılıb çıxarılması, həmçinin sındırıcı çəkic, lom və
külüngdən istifadə etməklə kabelin üzərindəki torpağın yumşaldılması mühafizə örtüyü və ya siqnal lentinin yerləşmə
dərinliyindən çox olmayan və ya kabelə qədər torpaq layının ən azı 25 sm-dək dərinlikdə aparılır. Torpağın qalan layı bel
vasitəsilə götürülməlidir.
Kabellərin qazılması, çəkilməsi və ya təmiri ilə əlaqəsi olmayan işlərin aparılmasında 1 metrdən az məsafədə
torpaqqazma texnikası, kabel trasından 5 m az məsafədə isə zərbə və vibroyükləmə mexanizmlərinin istifadəsinə icazə
verilmir.
Partlayış işlərinin aparılması üçün əlavə texniki şərtlər verilməlidir.
2.5.7.20. Elektrik şəbəkələrini istismar edən təşkilatlar, müntəzəm olaraq bu trasların yaxınlığında torpaq işlərinin
aparılma qaydası ilə bağlı kabel traslarının keçdiyi ərazidəki təşkilatları və əhalini xəbərdar etməlidir.
2.5.7.21. Kabel xətləri müntəzəm şəkildə elektrik avadanlıqlarının sınaq həcminə və normalarına uyğun olaraq yüksək
sabit cərəyan gərginliyi ilə profilaktik sınaqlardan keçməlidir.
Trasların açılması ilə bağlı təmir işləri və ya qazıntılardan sonra kabel xətlərində növbədənkənar sınaqların vacibliyi
enerji qurğusunu və ya rayon elektrik şəbəkələrini istismar edən təşkilatın rəhbərliyi tərəfindən müəyyən edilir.
2.5.7.22. 20-35 kV gərginlikli kağız izolyasiyalı kabellərin şaquli sahələrində elektrik qəzalarının qarşısını almaq üçün
müntəzəm olaraq enerji qurğusunun texniki rəhbəri tərəfindən təsdiq edilmiş qrafikə əsasən şaquli sahələrin izolyasiyasının
qurudulma səviyyəsinə nəzarət etmək lazımdır. Zərurət olduqda, nəzarətin nəticələrinə əsasən onları əvəz etmək və ya
onların üzərinə dayandırıcı muftalar quraşdırmaq lazımdır.
Axmayan hopdurucu kütlə və plasmas izolyasiyalı və ya qazla doldurulmuş kabelləri olan 20-35 kV gərginlikli kabel
xətlərinin üzərində şaquli sahələrin izolyasiya vəziyyəti üçün əlavə müşahidə aparılması və onların müntəzəm olaraq əvəz
edilməsi tələb olunmur.
2.5.7.23. Şlanq örtüyü ilə təchiz edilmiş kabellərin çəkilməsinə və istismarına nəzarət zamanı şlanqın vəziyyətinə xüsusi
diqqət ayrılmalıdır. Birbaşa kəsikləri, sürtülmələri və çatları olan kabel şlanqları təmir və ya əvəz edilməlidir.
2.5.7.24. Kabel xətlərini istismar edən təşkilatlar zədələnmə yerini müəyyən etmək üçün aparatlar, ölçmə cihazları,
habelə səyyar ölçmə və sınaq qurğuları ilə təchiz edilmiş səyyar elektrik texniki laboratoriyalarına malik olmalıdır.
Payız-qış dövründə səyyar elektrotexniki laboratoriyaların qızdırılan bokslarda saxlanılması təmin edilməlidir.
2.5.7.25. Zədələnmiş kabel nümunələri və kabel muftaları, zədələnmə səbəblərinin müəyyən edilməsi və onların aradan
qaldırılması üzrə tədbirlərin işlənib hazırlanması üçün, laboratoriya tədqiqatından keçməlidir.
2.5.8. Rele mühafizəsi və elektroavtomatika

2.5.8.1. Elektrik stansiyaları, yarımstansiyaları və elektrik şəbəkələrinin güc elektrik avadanlıqları rele mühafizəsi
qurğuları, avtomatik ayırıcılar və ya qoruyucular vasitəsilə qısa qapanmalar və normal rejimlərin pozulmalarından mühafizə
olunmalı, həmçinin elektroavtomatika qurğuları, həmçinin əksqəza avtomatika qurğuları və avtomatik tənzimləmə qurğuları
ilə təchiz edilməlidir.
Rele mühafizəsi və elektroavtomatika (RMA), həmçinin əksqəza avtomatika qurğuları iş prinsipləri, parametrləri,
tənzimləmə və çıxış təsirləri üzrə enerji sistemlərinin sxemlərinə və iş rejimlərinə uyğun olmalı və daim işləməlidir. Bu halda
enerji sisteminin təyinatı və iş prinsipi, iş rejiminə və selektivlik (seçim) şəraitlərinə uyğun olaraq işdən çıxarılmalı qurğular
müstəsnadır.
Qəza və xəbərdaredici siqnallama qurğuları daim işə hazır vəziyyətdə olmalıdır.
2.5.8.2. İstismar zamanı RMA qurğuları və ikinci dövrələrin normal iş şəraitləri təmin edilməlidir (yol verilən temperatur,
rütubət, titrəyiş, işçi parametrlərin nominallardan meyillənmələri, elektromaqnit uyğunluğu şəraitləri və s.).
2.5.8.3. RMA qurğularının bütün işədüşmə və işədüşmədən imtina hadisələri, həmçinin onların istismar prosesində
aşkar edilən qüsurlar RMA xidmətləri tərəfindən hərtərəfli təhlil edilməli və lazımi qaydada nəzərə alınmalıdır. Aşkar edilmiş
qüsurlar aradan qaldırılmalıdır.
RMA qurğularının yanlış işədüşməsi və ya imtinası ilə əlaqədar hər bir hadisə, həmçinin sxem və aparaturanın aşkar
edilmiş qüsurları, onların aradan qaldırılması və qarşısının alınması üzrə tədbirlərin icrası barədə qurğunun sərəncamında
və ya istifadəsində olduğu rəhbər təşkilatın RMA xidmətinə məlumat verilməlidir.
RMA qurğularının yanlış işədüşməsindən (imtinasından) sonra əlavə (qəza sonrası) yoxlama keçirilməlidir.
2.5.8.4. RMA panellərində və ikitərəfli xidmət şkaflarında, həmçinin idarəetmə panelləri və pultlarında üz və arxa tərəfdə
dispetçer adlarına uyğun olaraq onların təyinatını göstərən yazılar olmalıdır.
Panellərdə, pultlarda və dönmə panelli şkaflarda quraşdırılmış aparatların altında icra sxemlərinə əsasən hər iki
tərəfindən yazı və nişanlar olmalıdır. Yazı və ya nişanların yerləşməsi birmənalı olaraq müvafiq aparatın təyinatını və
yerləşməsini əks etməlidir.
Sınaq bloklarında və əməliyyat heyətin əməliyyat çevirmələri/dəyişmələri həyata keçirdiyi çevirici qurğularda yazılar bu
qurğuların (çevircəkilər, çeviricilərin, kəsicilərin, avtomatik ayırıcıların və s.) təyinatını dəqiq göstərməlidir.
Müxtəlif RMA birləşmələri və ya ayrıca yoxlanıla bilən bir birləşmənin müxtəlif qurğularına aid olan aparaturaların
yerləşdiyi paneldə dəqiq ayırıcı xətlər vurulmalı və ayrıca RMA qurğularının yoxlanılmasında çəpərin quraşdırılması imkanı
təmin edilməlidir.
Müxtəlif RMA qurğularının bir sıra sıxacları, həmçinin bir RMA qurğusunun təyinatına görə müxtəlif dövrələri (cərəyan,
gərginlik, idarəetmə və s.) müvafiq nişanlara malik ayırıcı bloklarla ayrılmalıdır. RMA qurğularının texniki xidməti həyata
keçirilərkən işləyən aparatlara girişin məhdudlaşdırılması ilə bağlı tədbir görmək lazımdır.
Elektrik stansiyaları və yarımstansiyalarının idarəetmə lövhələrində, həmçinin panellərdə RMA və QƏ dövrələrində
çevirici qurğular aşkar şəkildə yerləşdirilməli, onlarla bağlı eyni növlü əməliyyatlar da eyni qaydada aparılmalıdır.
2.5.8.5. Güc elektrik avadanlıqları və elektrik veriliş xətləri yalnız bütün növ zədələrə qarşı qoşulu rele mühafizəsi ilə
gərginlik altında ola bilər. İşdən çıxarılma və ya ayrı-ayrı mühafizə növlərinin nasazlığı zamanı işlək vəziyyətdə qalan rele
mühafizəsi qurğuları elektrik avadanlıqlarını və elektrik veriliş xətlərini bütün zədə növlərindən tam mühafizəsini təmin
etməlidir. Əgər bu şərt yerinə yetirilməzsə, müvəqqəti mühafizəsi həyata keçirilməli və ya qoşulma açılmalı, yaxud müvafiq
rejim məhdudiyyətləri tətbiq edilməlidir.
2.5.8.6. Sürətli rele mühafizələri və ayırıcıların imtinadan ehtiyat qurğuları (AİEQ) olduqda, təmirdən sonra və ya
gərginliksiz saxlanılan xətlər, şinlər və avadanlıqların qoşulması üzrə bütün əməliyyatlar, həmçinin, ayırıcılar və hava
ayırıcıları üzrə əməliyyatlar, sözügedən mühafizələr və AİEQ işə salındığı halda həyata keçirilməlidir. Əgər əməliyyatlar
keçiriləndə bu mühafizələrdən hər hansı biri işə salına bilməzsə və ya iş prinsipi üzrə işdən çıxarılmalıdırsa ehtiyat
mühafizələrdə sürətlənməni qoşmaq və ya müvəqqəti mühafizəni (ən azından qeyri-selektiv şəkildə, amma eyni sürətlə)
yerinə yetirmək lazımdır.
2.5.8.7. İzolyasiya müqavimətinin ölçülməsi, habelə RMA qurğuları və ikinci dövrələrin izolyasiyasının elektrik
müqavimətinin sınaqları rele mühafizəsi, elektroavtomatika qurğularının texniki xidmət qaydalarına, elektrik
avadanlıqlarının sınaq həcmlərinə və normalara müvafiq olaraq aparılır.
2.5.8.8. İşə salmazdan əvvəl yenidən quraşdırılmış RMA qurğuları və ikinci dövrələr tənzimləmə və qəbul (təhvil-təslim)
sınaqlarından keçməlidir.
Yeni qurğuların işə salınması və istismara verilməsi üçün icazə, lazımi qaydada tənzimləmə təşkilatı və bu qurğulara
bilavasitə xidmət göstərən RMA xidmətinin nümayəndələri tərəfindən rele mühafizəsi və elektroavtomatika jurnalında
qeydlər ilə müəyyən edilmiş qaydada təqdim olunur.
İstismarda olan RMA qurğuları və ikinci dövrələrə qüvvədə olan qaydalar və təlimatlarda göstərilmiş həcmdə və
müddətlərdə texniki xidmət göstərilməlidir.
2.5.8.9. İstismarda olan RMA qurğuları üçün enerji müəssisəsinin elektrotexnika laboratoriyasının (ETL) RMA
xidmətində aşağıdakı texniki sənədlər olmalıdır:
a) pasport-protokollar;
b) sazlama və yoxlama üzrə təlimatlar və ya metodiki göstərişlər; xarakteristikalar, konfiqurasiyalar və qoyuluş qiymətlər
kartları şəklində qurğuların texniki göstəricilərini əks edən məlumatlar;
c) RMA və QƏ mikroprosessor qurğularının idarə edilməsi və texniki xidməti üçün proqram təminatı;
ç) qurğuların parametrləri və xarakteristikaları kartları formasında texniki məlumatlar;
d) icraçı işçi sxemləri: prinsipial, quraşdırma və ya prinsipial- quraşdırma;
e) dövrələrin işdə qalan RMA qurğularından açılması ilə bağlı ardıcıllığı, üsulları və yerləri göstərməklə mürəkkəb RMA
qurğuları, avadanlıqların idarəetmə dövrələri, habelə cərəyan və gərginlik dövrələrinin yoxlanılması (işə salınması) üzrə işçi
proqramlar; işçi proqramların tərtib edilməli olduğu qurğu qruplarının siyahısı, enerji sistemi və ya enerji qurğusunun
texniki rəhbəri tərəfindən təsdiqlənir;
ə) texniki xidmət qrafikləri (illik və çoxillik).
Texniki xidmətin nəticələri pasport-protokola daxil edilməlidir (mürəkkəb RMA qurğuları üzrə ətraflı qeydlər zəruri
olduqda işçi jurnala daxil edilməlidir).
Bütün səviyyələrə aid RMA xidmətlərində aşağıdakılar olmalıdır:

a) bu xidmətlərin sərəncamında və idarəetməsində olan qurğular haqqında texniki məlumatlar - kartlar (cədvəllər) və
ya jurnallar (xarakteristikalar), icraçı işçi prinsipial və ya struktur sxemlər (texnologiya fəaliyyət alqoritmləri –
konfiqurasiyalar) formasında;
b) tənzimləmə və yoxlama üzrə təlimatlar və ya metodik göstərişlər, xidmət üzrə rəhbərliklər və parametrlərin hesabatı
üzrə metodikalar.
Real sxemdə dəyişiklik olduqda RMA icraçı sxemləri dərhal uyğunlaşdırılmalıdır. Sxemlərdə edilən dəyişikliklər
dəyişikliyi edən şəxs, dəyişikliyin səbəbi və dəyişikliyin daxil edilməsinin tarixini göstərən qeydlər ilə təsdiqlənməlidir.
Sxemlər köhnəldikcə bərpa olunmalıdır.
İcraçı sxemlər, konfiqurasiyalar, təlimatlar sorğuya əsasən rəhbər RMA xidmətlərinə yönəldilməlidir.
2.5.8.10. RMA qurğularının işdən çıxarılması, tənzimləmə parametrlərinin dəyişdirilməsi və ya təsirinin dəyişdirilməsi,
bu Qaydanın 2.6.4.2-ci, 2.6.4.7-ci, 2.6.4.8-ci və 2.6.4.12-ci yarımbəndlərinə müvafiq olaraq tərtib edilməlidir.
Yanlış işədüşmə təhlükəsi olduqda RMA qurğusu rəhbər əməliyyat-dispetçer heyətinin icazəsi olmadan, lakin sonradan
onlara xəbər verilməklə (yerli təlimata müvafiq olaraq) bu Qaydanın 2.5.8.5-ci yarımbəndinin tələbləri nəzərə alınmaqla və
bu Qaydanın 2.6.4.8-ci yarımbəndinə müvafiq olaraq işdən çıxarılmalıdır.
2.5.8.11. Parametrləri yalnız əməliyyat heyəti tərəfindən dəyişdirilən qurğular istisna olmaqla, relelər, aparatlar və
köməkçi RMA qurğularının yalnız RMA xidmətləri, bu qurğuları istismar edən elektrik stansiyalarının ETL elektrik sexlərinin
işçiləri, müstəsna hallarda isə onların göstərişinə əsasən əməliyyat heyəti tərəfindən açılmasına icazə verilir.
RMA qurğularında işləri təlimdən keçmiş və qurğuların müstəqil yoxlanılmasına icazəsi olan heyət yerinə yetirməlidir.
2.5.8.12. Səyyar kompüterlərin və ya daxili ekranın köməyi ilə mikroprosessor bazasında işləyən RMA qurğularından
informasiyanın çıxarılmasının rəhbər əməliyyat heyətinə məlumat verməklə, yerli təlimatlar üzrə rele və ya xüsusi təlimdən
keçmiş əməliyyat heyətinin yerinə yetirməsinə icazə verilir.
2.5.8.13. İdarəetmə pultları, dolablar və panellərin sıxaclarının yığımlarında bilavasitə sıxacın yaxınlığında, birləşmənin
işə düşməsi və ya açılması, əməliyyatcərəyan və ya generatorun (sinxron kompensatorun) induksiyalanma dövrələrində qısa
qapanmaya səbəb olan təsadüfi bağlantı olmamalıdır.
2.5.8.14. İdarəetmə və RMA panelləri, pultları, şkafları və dövrələrində avadanlığın yanlış açılmasına qarşı tədbirlər
görülməlidir. İşlər yalnız izolə olunmuş alətlə yerinə yetirilməlidir. Texniki xidmət keçirilərkən və digər işlər görülərkən
müvəqqəti ayırılmış kabel ucları izolə edilməlidir.
İcraçı sxemlər, pasport-protokollar, standart və ya xüsusi işçi proqramları (mürəkkəb RMA qurğuları üçün) olmadan, bu
işlərin icrasına yol verilmir.
Cərəyan və gərginlik transformatorlarının ikinci dövrələrində (həmçinin sınaq blokları ilə) əməliyyatlar RMA və QƏ
qurğularının (və ya ayrı onların pillələrinin) işdən çıxarılması ilə həyata keçirilməlidir; belə ki, iş prinsipi və tənzimləmə
parametrləri üzrə, göstərilən əməliyyatların icrası prosesində, onlar yanlış işə düşə bilər. Bu halda bu Qaydanın 2.5.8.5-ci
yarımbəndinin tələbləri yerinə yetirilməlidir.
İşlər tamamlanandan sonra, cərəyan, gərginlik dövrələri və əməliyyat dövrələrinin birləşməsinin düzgünlüyü və
salamatlığı yoxlanılmalıdır. RMA əməliyyat dövrələri və idarəetmə əməliyyat dövrələri, bir qayda olaraq, iş vaxtı sınaqdan
keçirilmə yolu ilə yoxlanılmalıdır.
2.5.8.15. RMA qurğularında mühafizə edilən və ya digər birləşmələrin yanlış açılmasına, həmçinin digər işləyən
avadanlıqlara və RMA qurğularına digər nəzərdə tutulmayan təsirlərə səbəb ola bilən işlər, bu ehtimalları nəzərə alan icazə
verilmiş sifarişə əsasən həyata keçirilməlidir.
2.5.8.16. Əməliyyat heyəti aşağıdakıları həyata keçirməlidir:
a) RMA qurğularının (pillələrinin) işə salınması və işdən çıxarılması, həmçinin, bu qurğuların idarə edilməsinin
(aparılmasının) həvalə edildiyi rəhbər əməliyyat heyətinin göstərişinə (icazəsinə) əsasən xüsusi olaraq nəzərdə tutulmuş
çevirici qurğulardan və ya TP AİS-də RMA idarəetmə vasitələrindən (elektrotexniki avadanlığın avtomatik idarəetmə sistemi
(AİS), nəzarət, mühafizə, idarəetmə sistemi (NMİS) və s.) istifadə edərək onların işinin və parametrlərinin (parametr
qruplarının) dəyişdirilməsi;
b) RMA panelləri və şkaflarında çevirici qurğuların və sınaq bloklarının qapaqlarının mövqeyinin düzgünlüyünə nəzarət;
c) idarəetmə və mühafizə dövrələrilərində qoruyucuların və ya avtomatik ayırıcılarin salamatlığına nəzarət;
ç) xarici siqnallama qurğuları və cihazlarının aparatları və panellərində (şkaflarında) olan göstəricilərə, həmçinin RMA
mikroprosessor qurğularından daxil olan məlumatlara əsasən, RMA qurğularının işinə nəzarət;
d) ayırıcılar və digər aparatların yoxlanılması;
e) yüksəktezlikli mühafizə siqnalları ilə mübadilənin, yüksəktezlikli teleaçma qurğularının, avtomatika kanallarının
aşağı tezlikli aparatlarının, qəza əleyhinə avtomatikanın yüksəktezlikli aparatlarının nəzarət edilən parametrlərinin
ölçülməsi;
ə) şinlər və kabelə girişlərinin izolyasiyasına nəzarət qurğusunun mühafizəsində qeyri-balans cərəyanının ölçülməsi;
f) gərginlik transformatorunun ayrılmış üçbucağında qeyri-balans gərginliyinin ölçülməsi;
g) ATİ qurğularının yoxlanılması, ehtiyat və fiksəetmə cihazlarının avtomatik qoşulması;
ğ) qəza hadisələrinin qeydiyyatı qurğularının işinə nəzarət;
h) avtomatik ossiloqrafların işinə nəzarət, fotokağız kassetlərinin dəyişdirilmə saatının işə salınması və s.
Əməliyyat heyəti daim dolablar və panellərin rele aparatında toz olmamasına nəzarət etməli və müntəzəm olaraq
təmizləmə işləri aparmalıdır.
Nəzarətin və yoxlamanın dövriliyi, yoxlanılması vacib olan aparatlar və qurğuların siyahısı, yoxlama vaxtı əməliyyatların
ardıcıllığı, həmçinin normalardan kənaraçıxmalar aşkar edilən zaman heyətin hərəkətlərinin ardıcıllığı yerli təlimatlara
əsasən müəyyən edilməlidir.
2.5.8.17. Elektrik şəbəkələrini istismar edən təşkilatların RMA xidməti və elektrik stansiyalarının ETL heyəti bütün
idarəetmə panelləri və pultlarını, rele mühafizəsi, elektroavtomatika və siqnallama panellərini müntəzəm olaraq müayinə
etməli, çevirici qurğuların (kəsicilər, idarəetmə açarları, keçiricilər və s.) və sınaq bloklarının qapaqlarının mövqeyinin
düzgünlüyünə və onların mövqeyinin elektrik avadanlıqlarının sxemləri və iş rejimlərinə uyğunluğuna xüsusi diqqət
yetirməlidir.
Müayinələrin dövriliyi enerji qurğusunun rəhbərliyi tərəfindən müəyyən edilməlidir. RMA xidmətinin heyətin dövri
müayinələrindən asılı olmayaraq, əməliyyat-dispetçer heyəti əməliyyatların yerinə yetirilməsinə icazə verildiyi RMA

elementlərinin düzgün mövqeyinə görə cavabdehlik daşımalıdır.
2.5.8.18. RMA qurğuları və ikinci dövrələr qüvvədə olan qaydalarda və təlimatlarda göstərilmiş müddətlərdə
yoxlanılmalı və həcmlərdə sınaqdan keçirilməlidir.
2.5.8.19. Bu qurğuların yanlış işədüşməsindən və ya imtinasından sonra əlavə (qəza sonrası) yoxlamalar keçirilməlidir.
2.5.8.20. Sıxacların yığımlarına (sıralarına) birləşdirilmiş nəzarət kabellərinin məftilləri və naqilləri sxemlərə uyğun
markalanmalıdır. Nəzarət kabelləri uc hissələrində, kabel xətlərinin ayrıldığı və kəsişdiyi, divarlardan, tavanlardan və s.
keçdiyi yerlərdə işarələnməlidir. Nəzarət kabellərinin sərbəst naqillərinın ucları kabelin nömrələrini göstərməklə izolyasiya
edilməlidir.
2.5.8.21. Metal örtüklü nəzarət kabellərinin zədələrinin aradan qaldırılması və ya onların calaq edilməsi zamanı
naqillərin birləşdirilməsi germetik muftaların quraşdırılması və ya bu məqsədlə nəzərdə tutulmuş qutuların köməyi ilə
həyata keçirilməlidir. Göstərilən muftalar və qutular qeydiyyata alınmalıdır.
Polivinilxlorid və rezin örtüklü kabellər, bir qayda olaraq, epoksid birləşdirici muftaların və ya keçirici sıxaclar
yığmasının köməyi ilə birləşdirilməlidir.
Bir kabelin hər 50 metrində orta hesabla yuxarıda göstərilmiş birləşmələrdən çox olmamalıdır.
2.5.8.22. Hava, işıq və yağın təsiri altında dağılmalara məruz qalan naqillərdə izolə olunmuş nəzarət kabelləri tətbiq
edildikdə, sıxaclardan son ayrılma yerlərinə qədər olan sahələrində əlavə mühafizə örtüyü olmalıdır.
2.5.8.23. Cərəyan transformatorlarının ikinci dolaqları həmişə rele və cihazlara qapanmalı və ya qısa şuntlanmalıdır
(qısa qapanma). İkinci cərəyan, gərginlik dövrələri və YT (yüksək tezlik) kanallarının birləşmələrinin süzgəclərinin ikinci
dolaqları torpaqlanmalıdır.
2.5.8.24. Elektrik stansiyaları və yarımstansiyalarında quraşdırılmış avtomatik ossiloqraflar, həmçinin onların işəsalma
qurğuları, fiksə edən cihazları (ampermetrlər, voltmetrlər və ommetrlər), qəza hadisələrin mikroprosessor registratorları və
RMA qurğusunun işinin təhlili və elektrik veriliş xətlərində zədə yerlərinin təyini üçün istifadə edilən digər qurğular həmişə
işə hazır vəziyyətdə olmalıdır. Göstərilən qurğuların işə salınması və işdən çıxarılması sifarişə əsasən həyata keçirilməlidir.
2.5.8.25. Əməliyyatcərəyan dövrələrində mühafizə aparatlarının (qoruyucular və avtomatik ayırıcılar) işinin selektivliyi
təmin edilməlidir.
Avtomatik ayırıcılar və qoruyucular bloku təyinatı və cərəyanı göstərən nişanlanmaya malik olmalıdır.
2.5.8.26. Əməliyyat heyəti tərəfindən açarlar, çevircəklər, sınaq blokları və digər qurğuların köməyi ilə RMA qurğularının
panel və şkaflarında çevrilmələrin yerinə yetirilməsi məqsədilə istifadə edilən rejimlər üçün göstərilən çevirici qurğuların
mövqeyinin cədvəlləri, həmçinin mürəkkəb çevrilmələr üçün standart blanklar və proqramlar tətbiq edilməlidir.
Bu çevirmələr üzrə əməliyyatlara dair əməliyyatjurnala qeydlər daxil edilməlidir.
2.5.8.27. Elektrik stansiyaları və yarımstansiyaların idarəetmə (kommutasiya) lövhələrində, həmçinin panel və
şkaflarında RMA dövrələrində çevirici qurğular aşkar şəkildə yerləşdirilməli, onlarla eyni növ əməliyyatlar da eyni qaydada
həyata keçirilməlidir.
Elektrik stansiyalarında və digər enerji qurğularında elektrik və texnoloji mühafizənin və bloklamaların qarşılıqlı
təsirlərinin uyğunlaşdırılması layihə ilə nəzərdə tutulmalıdır.
2.5.9. Torpaqlayıcı qurğular
2.5.9.1. Torpaqlayıcı qurğular insanların elektrik təhlükəsizliyinin təminatı və elektrik qurğuların mühafizəsi, həmçinin
işin istismar rejimləri ilə bağlı tələbləri təmin etməlidir.
Elektrik avadanlıqları və elektrik qurğularının izolyasiyasının pozulması nəticəsində gərginlik altında ola bilən bütün
metal hissələri torpaqlanmalı və ya sıfırlanmalıdır.
RMA, QƏ, TPAİS, NMİS, dispetçer və texnoloji nəzarət vasitələri üçün normativ sənədlərə uyğun olaraq elektrik
təhlükəsizliyi şərtlərinə, mühafizə torpaqlanma və onların normal fəaliyyət şərtlərinə əsasən işçi torpaqlanması yerinə
yetirilir.
Torpağın tökülməsinə qədər montajdan sonra elektrik avadanlığının sahibi, torpaqlanma qurğusunun layihəyə
uyğunluğunu həyata keçirir və müvafiq yoxlama aktı tərtib edir.
2.5.9.2. Elektrik avadanlıqlarının torpaqlanma qurğuları istismara verilən zaman quraşdırıcı müəssisələr tərəfindən
aşağıdakılar təqdim olunmalıdır:
a) yol verilmiş dəyişikliklər və kənaraçıxmaları (əgər baş veribsə) göstərməklə, TQ (torpaqlama qurğusu) layihəsi;
b) TQ-lərin quraşdırması və təbii torpaqlayıcılara qoşulması üzrə qapalı işlərin yoxlanılmasına dair akt;
c) torpaqlama qurğusunun sınaq protokolu;
ç) açıq çəkilmiş torpaqlanma keçiricilərinin vəziyyətinin yoxlanılmasına dair akt;
d) avadanlıqların torpaqlanma konstruksiyasının tamlıq vəziyyətinin müayinəsinə dair protokol;
e) TQ parametrlərinin (müqavimət, toxunma gərginlikləri, torpaqlama qurğusunda gərginliklər) ölçülməsinə dair
protokol.
2.5.9.3. Torpaqlanma və ya qoruyucu sıfırlanmaya aid olan qurğunun hər bir elementi elektrik avadanlığının
torpaqlayıcısına və ya qoruyucu sıfırlama keçiricisinə ayrıca ya torpaqlayıcı və ya sıfırlayıcı keçirici vasitəsilə birləşdirilməli və
sarı-yaşıl rəngli işarələnməlidir. Bir neçə metal əlaqəsiz elementin torpaqlanma və ya sıfırlama keçiriciləri ilə ardıcıl
qoşulması qadağan edilir.
2.5.9.4. Torpaqlayıcı naqillərin torpaqlanma qurğusuna və konstruksiyalara birləşdirilməsi qaynaqla yerinə yetirilməli,
aparatların gövdələrinin maşın və hava elektrik ötürmə xətlərinin dayaqlarına isə qaynaq və ya bolt vasitəsilə birləşməsi
yerinə yetirilməlidir.
2.5.9.5. Torpaqlayıcı naqillər korroziyadan mühafizə olunmalıdır. Açıq çəkilmiş torpaqlanma naqilləri sarı və yaşıl rəngli
enli ardıcıl uzununa və ya köndələn zolaqları (15-100 mm-dək şinlər üçün) ilə rəng nişanlarına malik olmalıdır.
2.5.9.6. Torpaqlanma qurğusunun texniki vəziyyətinin yoxlanılması üçün aşağıdakılar yerinə yetirilməlidir:
a) torpaqlanma qurğusunun müqavimətinin ölçülməsi (bax: bu Qaydanın 2.5.9.9-cu yarımbəndi);
b) torpaqda olan torpaqlayıcının elementlərinin korroziya vəziyyətinin qiymətləndirilməsi üçün torpağın qazılması ilə
seçmə üsulla yoxlanılması – 12 ildə 1 dəfədən gec olmamaqla;
c) torpaqlayıcı və torpağa birləşdirilən elementlər arasında dövrələrin, torpaqlama qurğusu ilə təbii torpaqlayıcıların

birləşmələrinin mövcudluğunun və vəziyyətinin yoxlanılması - 12 ildə 1 dəfədən gec olmamaqla;
ç) elektrik avadanlıqlarında toxunma gərginliyinin ölçülməsi (onların torpaqlama qurğusu toxunma gərginliyinə dair
normalara əsasən quraşdırılmalıdır, bax: bu Qaydanın 2.5.9.10-cu yarımbəndi);
d) torpaqlama qurğusunda gərginliyin elektrik avadanlıqlarının qurğusunun qaydaların tələblərinə uyğunluğunun
yoxlanılması (təxmini) - torpaqlama qurğusunun quraşdırma, yenidənqurma və əsaslı təmirindən sonra, lakin 12 ildə 1
dəfədən gec olmamaqla;
e) izolyasiya edilmiş neytrallı 1000 V-dək elektrik avadanlıqlarında əriyən qoruyucuların yoxlanması – avadanlığın təmir
işlərində, lakin 6 ildə 1 dəfədən gec olmamaqla;
ə) sərt (birbaşa) torpaqlanmış neytrallı 1000 V-dək elektrik avadanlıqlarında "faza-sıfır" ilgəyinin tam müqavimətinin və
ya gövdəyə, yaxud sıfır məftilinə birfazalı qapanma cərəyanlarının ölçülməsi – əsaslı təmirin aparılmasından əvvəl, lakin 10
ildə 1 dəfədən gec olmamaqla;
Aşağıdakı hallarda torpaqlama qurğusunun plandankənar müayinəsini (texniki diaqnostikasını) keçirmək tövsiyə edilir:
a) obyektinin ərazisində qısa qapanma (QQ) və onunla əlaqəli qəza vəziyyətləri yarandıqda (QQ müayinəsi qəza
zonasında və ona bitişik QQ sahələrindən yerinə yetirilir);
b) elektrik stansiyalarında, yarımstansiyalarda və elektrik veriliş xəttində avadanlığın quraşdırma, yenidənqurma və
əsaslı təmirindən sonra keçirilmiş işlər nəticəsində TQ-nın dəyişdirilməsi mümkün olan hissədə;
c) RMA, QƏ mikroelektron və ya mikroprosessor qurğularının yenidən qurulmasından sonra və obyektdə quraşdırıldığı
və TPAİS (nəzarət, mühafizə və idarəetmə sistemləri) sisteminin tətbiqi müddəti ərzində;
ç) plandankənar texniki diaqnostikanın həcmi müvafiq qurumların qəbul etdiyi normativ sənədlərinin tələblərinə
müvafiq olaraq, enerji qurğusunun texniki rəhbəri tərəfindən müəyyən edilir.
d) bütövlükdə, yeraltı kommunikasiyaların keyfiyyətini qiymətləndirməyə imkan verən aparat vasitələrindən istifadə
etməklə TQ-nin texniki diaqnostikası,12 ildə 1 dəfədən az olmamaqla və mütləq qaydada – TQ-nın hər 24 illik xidmətindən
sonra keçirmək tövsiyə edilir.
2.5.9.7. İstismar zamanı TQ müqavimətinin qiyməti müvafiq qurumların qəbul etdiyi normativ sənədlərinin tələbləri ilə
müəyyən edilmiş səviyyədə saxlanılmalıdır.
2.5.9.8. İstismarda olan hər bir TQ üçün istismara verilmənin tarixinin qeyd edildiyi, torpaqlayıcının icraçı sxemi və
torpaqlayıcının elementlərinə dair məlumatları, texniki vəziyyətin yoxlamalarının nəticələri (bax: bu Qaydanın 2.5.9.6-cı
yarımbəndi), bu qurğuda edilmiş təmir və dəyişiklikləri özündə əks etdirən pasport olmalıdır.
2.5.9.9. Aşağıdakı hallarda torpaqlayıcı qurğuların müqavimətinin ölçüsü aparılmalıdır:
a) elektrik stansiyalarında, yarımstansiyalarda və elektrik veriliş xətlərində bu qurğuların quraşdırma, yenidənqurma və
əsaslı təmirindən sonra;
b) 110 kV və daha yuxarı gərginlikli tros dayaqlarında örtülmə və ya elektrik qövsü ilə izolyatorların dağılma izləri
aşkarlandıqda;
c) hava paylayıcı şəbəkələrinin 35 kV və daha aşağı gərginlikli yarımstansiyalarında - 12 ildə 1 dəfədən az olmamaqla.
ç) elektrik boşaldıcıları, ayırıcıları və digər elektrik avadanlıqları olan dayaqlarda 1000 V-dan yuxarı şəbəkələrdə −
quraşdırma və təmir işlərindən sonra, həmçinin istismar zamanı 12 ildə 1 dəfədən az olmamaqla;
d) 2 % seçmə üsulu ilə yaşayış məntəqələrində torpaqlayıcıları olan dayaqlarda, aqressiv, sürüşmə, yelçəkən və pis
keçiricilik qabiliyyəti olan torpaqların HX ərazilərində - quraşdırma, yenidənqurma, təmirdən sonra, həmçinin istismar
ərzində 12 ildə 1 dəfədən az olmamaqla;
e) 2 % seçmə üsulu ilə 1 kV-dək gərginlikli HX dayaqları (ildırımdan mühafizə torpaqlayıcıları, sıfır məftilinin təkrar
torpaqlamaları ilə) - 6 ildə 1 dəfədən az olmamaqla;
ə) ölçülər torpağın ən çox quruduğu dövrlərdə müəyyən edilməlidir.
2.5.9.10. Toxunma gərginliyi üzrə normalara əsasən quraşdırılmış elektrik qurğularında toxunma gərginliklərinin
ölçüləri torpaqlayıcı qurğunun quraşdırma, yenidənqurma və əsaslı təmirindən sonra, amma 6 ildə 1 dəfədən az olmamaqla
götürülməlidir.
Ölçülər təbii torpaqlayıcılar və HX troslarının qoşulu olduğu halda götürülməlidir.
2.5.9.11. Torpağın seçmə üsulu ilə qazılması ilə torpaqlayıcıların korroziya vəziyyətinin yoxlanılması torpaqlayıcıların
korroziyalara daha meylli olduğu yerlərin yarımstansiyaları və elektrik stansiyalarında, həmçinin güc transformatorları, qısa
qapayıcılar, qövssöndürücü reaktorların torpaqlayıcı kabel girişləri, elektrik boşaldıcıları, ifrat gərginlik
məhdudlaşdırıcılarının neytrallarına yaxın ərazilərdə 12 ildə 1 dəfədən az olmamaqla həyata keçirilməlidir.
Yoxlama vaxtı torpaqlayıcıların vəziyyətinin instrumental qiymətləndirilməsi və kontakt birləşmələrinin korroziya
dərəcəsinin qiymətləndirilməsi aparılmalıdır. Əgər kəsiyin 50 %-dən çox hissəsi dağılıbsa torpaqlayıcı element
əvəzlənməlidir.
Torpaqlayıcılar üçün, zəruri olduqda, elektrik şəbəkələrini istismar edən təşkilatın texniki rəhbərinin qərarına əsasən
korroziya vəziyyətinin daha qısa intervallarla yoxlanılması təyin edilə bilər.
2.5.10. İfrat gərginlikdən mühafizə
2.5.10.1. Elektrik stansiyalarında, yarımstansiyalarında və elektrik şəbəkələrini istismar edən təşkilatlarda hər bir PQ və
HX üzrə ifrat gərginlikdən mühafizə ilə bağlı aşağıdakı məlumatlar olmalıdır:
a) ildırım sipərlərinin qoruyucu zonaları, projektor dayaqları, metal və dəmir-beton konstruksiyalar, tikilən qurğular və
binaların təsviri;
b) qoruyucu aparatların, yarımstansiya avadanlıqlarının torpaqlama enişləri və ildırım sipərli portallarının qoşulma
yerləri, uzunluq və say üzrə məlumatlarla birgə əlavə torpaqlama elektrodların yerləşməsi göstərilməklə, PQ torpaqlama
qurğularının sxemləri;
c) PQ avadanlığının impuls möhkəmliyi üzrə pasport məlumatları (impuls sınaq və böhran gərginlikləri);
ç) PQ və HX üzrə istifadə edilmiş ifrat gərginlik məhdudlaşdırıcıları, ventil və boruşəkilli elektrik boşaldıcıları və qığılcım
aralıqlarının pasport üzrə qoruyucu xarakteristikaları, onların sayı və layihəyə əsasən, habelə faktiki yerləşməsi;
d) HX mühafizə olunan yanaşma troslarının qiymətləri (bütün uzunluq boyunca trosa malik HX üçün – təhlükəli
zonalar üçün) və PQ mühafizə aparatları və mühafizə olunan avadanlıqlar arasında şinləmə üzrə onlara uyğun məsafələr ilə

PQ sxemləri;
e) PQ, TP və HX dayaqlarının torpaqlama qurğularının, həmçinin HX tros yanaşmalarının müqavimət qiymətləri;
ə) HX trası və PQ ərazisi üzrə torpağın nisbi müqaviməti və pis keçiriciliyi olan torpaqların olduğu ərazilər haqqında
məlumatlar;
f) HX-lərin öz aralarında, həmçinin rabitə, radiotranslyasiya, dəmir yollarının avtobloklama xətləri ilə kəsişməsi
haqqında məlumatlar;
g) çirkləndirilmiş atmosferli rayonlarda HX və paylayıcı qurğuların izolyasiya səviyyələrinin xəritələri;
ğ) regionda çirkləndirmə mənbələrinin mövcudluğu və atmosferin çirkləndirilmə xarakteri haqqında məlumat;
h) elektrik qurğusunun yerləşdiyi regionda çoxillik ildırımın fəallığı haqqında və ildırımın təsirinə ən çox məruz qalan
şəbəkələrin hissələri haqqında məlumatlar.
2.5.10.2. Gərginliyi 1000 V-dək olan ixtiyari təyinatlı (işıqlandırma, telefon, yüksək tezlik və s.) HX naqillərinin APQ
(avtomatik paylayıcı qurğu), ayrıca dayanan oxlu ildırım sipərləri, projektor dayaqları, tüstü bacaları və soyuducu qurğuların
üzərindən asılması, həmçinin bu xətlərin partlayış təhlükəsi olan yerlərə yaxınlaşdırılması qadağandır.
Göstərilən məqsədlər üçün metal örtüklü kabellər və ya torpaqda metal borularda çəkilmiş örtüksüz kabellər tətbiq
edilməlidir.
Kabellərin örtüklərı və metal borular torpaqlanmalıdır.
Partlayış təhlükəsi olan yerlərə kabellərin yaxınlaşdırılması bina və tikililərin ildırım mühafizəsi qurğusu üzrə qüvvədə
olan təlimat tələbləri nəzərə alınaraq (müvafiq qurumların qəbul etdiyi normativ sənədlərin tələblərinə uyğun) həyata
keçirilməlidir.
2.5.10.3. Hər il ildırım mövsümündən əvvəl PQ və HX ifrat gərginliklərdən mühafizə vəziyyətinin yoxlanılması həyata
keçirilməli və ildırım, habelə daxili gərginliklərdən mühafizəyə hazırlıq təmin olunmalıdır.
Enerji müəssisələrində ildırım nəticəsində HX, PQ və TP avadanlıqlarının açılma və zədələnmə halları qeydə alınmalıdır.
Əldə edilmiş məlumatlara əsasən ildırım sipərinin etibarlığının qiymətləndirilməsi həyata keçirilməli və ehtiyac olduğu halda
onun etibarlığının yüksəldilməsi üzrə tədbirlər işlənib hazırlanmalıdır.
Qeyri-standart aparatların və ya avadanlıqların PQ-da quraşdırılma vaxtı ildırımdan mühafizə üzrə müvafiq tədbirlərin
işlənib hazırlanması vacibdir.
2.5.10.4. Gərginlik məhdudlaşdırıcıları və bütün gərginliklərin ventil boşaldıcıları daim qoşulu olmalıdır.
APQ-da qış mövsümü (ya da qış mövsümünün müəyyən ayları) üçün fırtınalı külək, buzlaq, temperaturun kəskin
dəyişdiyi və intensiv çirklənmənin olduğu rayonlarda yalnız ildırım gərginliklərindən mühafizə üçün nəzərdə tutulmuş ventil
boşaldıcılarının açılmasına icazə verilir.
2.5.10.5. Ventil və boruşəkilli elektrik boşaldıcılar, həmçinin ifrat gərginlik məhdudlaşdırıcılarının profilaktik sınaqları
istehsalçıların tələbləri nəzərə alınmaqla elektrik avadanlıqlarının sınaqlarının qüvvədə olan həcmləri və normalarına uyğun
olaraq aparılmalıdır.
İfrat gərginlik məhdudlaşdırıcılarının keçiricilik qabiliyyətinin cərəyanlarının ölçülməsi şəbəkədən açılma olmadan, işçi
gərginlik altında keçirilə bilər.
2.5.10.6. İldırım sipəri vasitələrinin texniki xidməti və istismar-təmir sənədlərinin aparılması istehsalçıların tələbləri və
yerli təlimatları nəzərə alınaraq, elektrik avadanlıqlarının sınaqlarının qüvvədə olan həcmləri və normalarına uyğun olaraq
aparılmalıdır.
2.5.10.7. 110 kV və daha yuxarı gərginlikli şəbəkədə ifrat gərginlik məhdudlaşdırıcılarının ventil boşaldıcıları ilə
əvəzlənməsi layihə qərarına əsasən yerinə yetirilməlidir.
2.5.10.8. Gərginliyi 6–35 kv olan elektrik şəbəkələri, bir qayda olaraq işləməlidir:
a) izolyasiya edilmiş neytralla;
b) tutum cərəyanlarının kompensə edilməsi üçün qövssöndürücü reaktor vasitəsilə torpaqlanmış neytralla;
c) rezistor vasitəsilə torpaqlanmış neytralla işləməlidir.
Rezistora paralel qoşulmuş qövssöndürücü reaktorlu sxemdən istifadəyə icazə verilir.
2.5.10.9. Boruşəkilli elektrik boşaldıcılar və mühafizə aralıqları HX yoxlamaları ərzində müayinə olunmalıdır. Elektrik
boşaldıcılarının işədüşməsi yoxlama-nəzarət vərəqələrində qeyd edilməlidir. Dayaqlardan çıxarılma ilə boruşəkilli elektrik
boşaldıcılarının yoxlanılması 3 ildə 1 dəfə həyata keçirilməlidir.
Dayaqlardan çıxarılmadan yuxarı tərəfdən baxış, həmçinin intensiv çirklənmə zonalarında quraşdırılmış boruşəkilli
elektrik boşaldıcıların müayinə və yoxlamaları yerli təlimatların tələblərinə uyğun olaraq yerinə yetirilməlidir.
Boruşəkilli elektrik boşaldıcılarının təmiri tələb olunan yoxlamaların və müayinələrin nəticələrindən asılı olaraq həyata
keçirilməlidir.
2.5.10.10. İzolə edilmiş neytral və ya tutum cərəyanlarının kompensasiyasının olduğu şəbəkələrdə zədələnmələr aradan
qaldırılana qədər torpağa qapanması olan hava və kabel elektrik veriliş xətlərinin istismarına icazə verilir.
Bu halda, insanlar və heyvanların elektrik cərəyanı vurma təhlükəsinin yarandığı yaşayış məntəqəsindən keçən HX-da
zədə yerinin axtarılmasına təcili şəkildə başlamaq və tez bir zamanda zədəni aradan qaldırmaq lazımdır.
Generator gərginliyi şəbəkələrində, həmçinin yüksək gərginlik mühərriklərinin qoşulduğu şəbəkələrdə yerlə qapanma
ilə işə bu Qaydanın 2.5.1.27-ci yarımbəndinə uyğun olaraq icazə verilir.
2.5.10.11. Qövssöndürücü reaktorlarla yerlə qapanmanın tutum cərəyanının kompensə edilməsi növbəti qiymətləri
ötən tutum cərəyanları olduqda tətbiq edilməlidir:
Nominal şəbəkə gərginliyi, kV
Yerlə qapanmanın tutum cərəyanı,
А

6
30

10
20

15-20
15

35 və yuxarı
10

6 kV blok elektrik stansiyasının xüsusi sərfiyyat üçün nəzərdə tutulan şəbəkələrində rezistor vasitəsilə şəbəkə neytralının
torplaqlanması ilə iş rejiminə icazə verilir. Müvafiq hesabatlar ilə əsaslandırmalar olduqda generator gərginliyinin
dövrələrində izolyasiya edilmiş neytralla iş rejiminə icazə verilir.
Dəmir-beton və metal dayaqlarda HX-nın olduğu 6-35 kV şəbəkələrdə 10A-dan çox yerlə qapanmanın tutum
cərəyanında qövssöndürücü reaktorlar istifadə olunmalıdır.

Yuxarıda göstərilmiş qiymətləri keçən 6-35 kV şəbəkələrinin tutum cərəyanı kompensə olmadan işləməsinə icazə
verilmir.
Şəbəkələrdə yerlə qapanmanın tutum cərəyanlarının kompensə olunması üçün əl və ya avtomatik tənzimləmə
funksiyalı torpaqlayıcı qövssöndürmə reaktorları tətbiq edilməlidir.
Tutum cərəyanlarının, qövssöndürücü reaktorların, yerlə qapanma cərəyanlarının və tutum cərəyanın kompensəsi ilə
şəbəkələrdə neytralın yerdəyişmə gərginliklərinin ölçülməsi, qövssöndürücü reaktorların istismara verilməsi və şəbəkənin
rejimlərinin əhəmiyyətli dəyişiklikləri olduqda, lakin altı ildə 1 dəfədən az olmamaqla həyata keçirilməlidir.
Müxtəlif tənzimləmələr vaxtı qövssöndürücü reaktorların cərəyanlarının və yerlə qapanma cərəyanlarının ölçülməsi
zəruri olduğu hallarda aparılır.
İzolyasiya edilmiş neytrallı 6–35 kV şəbəkələrdə yerlə qapanmanın tutum cərəyanlarınının hesablanması həmin şəbəkə
istismara verilən zaman, həmçinin şəbəkə sxemində dəyişikliklər olduqda aparılmalıdır.
2.5.10.12. Qövssöndürücü reaktorların gücü, onun perspektiv inkişafı nəzərə alınmaqla şəbəkənin tutum cərəyanı üzrə
seçilməlidir.
Torpaqlayıcı qövssöndürücü reaktorlar kompensə olunan şəbəkə ilə iki elektrik veriliş xətti ilə bağlanan
yarımstansiyalarda quraşdırılmalıdır.
Dalan yarımstansiyalarda (bir xətlə qidalanan) qövssöndürücü reaktorların quraşdırılması qadağandır.
Qövssöndürücü reaktorlar transformatorların, generatorların və ya sinxron kompensatorların neytrallarına ayırıcılar
vasitəsilə qoşulmalıdır. Ayırıcının ötürücüsünün yanında şəbəkədə torpağa qapanmanın olması haqqında işıq siqnallaması
quraşdırılmalıdır.
Qövssöndürücü reaktorları qoşmaq üçün, bir qayda olaraq, dolaqları ulduz-üçbucaq birləşmə sxemli
transformatorlardan istifadə olunmalıdır.
Qövssöndürücü reaktorların əriyici qoruyucularla mühafizə olunan transformatorlara qoşulması qadağandır.
Qövssöndürücü reaktorun torpaqlama üçün nəzərdə tutulan girişi cərəyan transformatoru vasitəsilə ümumi
torpaqlayıcı dövrə ilə birləşdirilməlidir.
2.5.10.13. Qövssöndürücü reaktorların rezonans sazlanması olmalıdır.
Normadan artıq kompensə edilməklə sazlanmaya icazə verilir: bu halda yerlə qapanma cərəyanının reaktiv tərkibi 5Adan çox, sazlanmasının pozulma dərəcəsi isə 5 %-dən artıq olmamalıdır. Əgər 6-10 kV gərginlikli şəbəkələrdə quraşdırılan
qövssöndürücü reaktorların budaqlanmalarının cərəyan fərqi böyükdürsə, yerlə qapanma cərəyanının reaktiv tərkibi 10 Adan artıq təşkil etməyən sazlanmaya icazə verilir. 35 kV gərginlikli şəbəkələrdə 15 A-dan kiçik yerlə qapanma tutum
cərəyanında sazlanmanın pozulma dərəcəsinin 10 %-dən çox olmayan qiymətinə icazə verilir.
Yerə qapanma tutum cərəyanının 10A-dan az qiymətlərində pozulma dərəcəsi normalaşdırılmır.
Tutum cərəyanının natamam kompensə edilməsi ilə şəbəkələrin işləməsinə, bir qayda olaraq, icazə verilmir. Lazımi
gücdə qövssöndürücü reaktorlar olmadıqda və şəbəkə fazalarının tutumlarında yaranan qəza qeyri-simmetrikliyi zamanı
neytralın sürüşmə gərginliyi faza gərginliyinin 70 %-dən artıq olmaması şərti ilə müvəqqəti olaraq natamam kompensə ilə
sazlanmanın tətbiqinə icazə verilir.
2.5.10.14. Şəbəkədə yerlə qapanma olduqda qövssöndürücü reaktoru qoşmaq və açmaq qadağandır.
2.5.10.15. Tutum cərəyanının kompensə edilməsilə işləyən şəbəkələrdə qeyri-simmetrik gərginlik faza gərginliyinin 0,75
%-dən artıq olmamalıdır.
Şəbəkədə yerlə qapanmanın yoxluğunda neytralın sürüşmə gərginliyi qiymətiinin uzun müddət faza gərginliyinin 15%dən və 1 saat ərzində 30%-dən çox olmamasına icazə verilir.
Qeyri-simmetrik və neytralın sürüşmə gərginliklərinin göstərilən qiymətlərə qədər azaldılması yerə nəzərən şəbəkə
fazalarının tutumunu bərabərləşdirməklə (faza naqillərinin qarşılıqlı vəziyyətini dəyişməklə və həmçinin xətlərin fazaları
arasında yüksəktezlikli əlaqə kondensatorlarının yerləşdirilməsi ilə) həyata keçirilməlidir. Yüksəktezlikli əlaqə
kondensatorlarını, həmçinin fırlanan maşınların və yeni 6-35 kV hava xəttinin ildırımdan mühafizə kondensatorlarını
şəbəkəyə qoşarkən fazaların tutumlarının yerə nəzərən qeyri-simmetrikliyinin yol verilməsi yoxlanmalıdır.
Neytralın sürüşmə gərginliyinin göstərilən qiymətdən artıq olmasına səbəb ola bilən hava və kabel xətlərinin fazalar
üzrə qoşulması və açılması qadağandır.
Elektrik stansiyalarının və yarımstansiyalarının kommutasiya lövhələrindən qeyri-simmetriya gərginliyi və neytralın
yerdəyişmə gərginliyinə nəzarət üçün stasionar ölçü cihazları quraşdırılmalıdır.
2.5.10.16. Yerə qapanmanın tutum cərəyanlarının kompensə olunması üçün kompensə cərəyanının avtomatik və ya əllə
sazlama, yenidən layihələndirilən şəbəkələrdə və yarımstansiyaların yenidən qurulmasında isə yalnız avtomatik sazlama
imkanı olan torpaqlayıcı qövssöndürücü reaktorlardan istifadə edilməlidir.
6-10 kV gərginlikli şəbəkələrdə, bir qayda olaraq, kompensə cərəyanının avtomatik sazlanma tənzimləyiciləri olan səlis
tənzimlənən qövssöndürücü reaktorlar tətbiq edilməlidir.
Cərəyanı əllə tənzimlənən qövssöndürücü reaktorlar tətbiq olunduqda sazlanma göstəriciləri kompensə olunma,
sazlanmada pozuntunu ölçən cihazla müəyyənləşdirilməlidir.
Əgər belə cihaz yoxdursa, sazlanma göstəriciləri tutum cərəyanlarının ölçülərinin nəticələri və neytralın
torpaqlanmasının gərginlikləri nəzərə alınaraq qovssöndürücü reaktorların cərəyanlarına əsasən seçilməlidir.
2.5.10.17. Birfazalı yerə qapanma zamanı birləşmənin ən qısa müddətdə selektiv açılması tələb olunan 6-35 kV
şəbəkələrində neytralın aşağı omlu rezistiv torpaqlanması tətbiq edilməlidir.
Neytralın yüksək omlu rezistiv torpaqlanması, zədənin aradan qaldırılmasına qədər şəbəkə yerə qapanma ilə uzun
müddətli iş imkanına malik olduğu hallarda texniki-iqtisadi əsaslandırılma zamanı tətbiq edilə bilər. Bu halda, ifrat
gərginliklərin azalması və siqnal üzrə mühafizənin işi təmin edilməlidir.
2.5.10.18. Vakuum açarları istifadə olunan qurğularda, bir qayda olaraq, induktiv elementlərin (elektrik mühərriklərinin,
transformatorların) kommutasiyası zamanı ifrat gərginlikdən mühafizə tədbirləri nəzərdə tutulmalı, mühafizə tədbirlərindən
imtina halları isə əsaslandırılmalıdır.
2.5.10.19. Generator gərginliyi və elektrik stansiyalarının xüsusi sərfiyat üçün nəzərdə tutulan şəbəkələrində
gərginliklərdən mühafizə, bir qayda olaraq, ifrat gərginlik məhdudlaşdırıcılarının köməyi ilə həyata keçirilməlidir.
2.5.10.20. 110-220 kV-lıq yarımstansiyalarda neytralın öz-özünə sürüşməsindən və ya təhlükəli ferrorezonans ərdən
yaranan ifrat gərginliyi ləğv etmək üçün əməliyyatəməliyyatı elektromaqnit transformatorları ilə yüksüz şin sisteminə

qoşulmuş transformatorun neytralının torpaqlanmasından başlamaq lazımdır.
Elektromaqnit gərginlik transformatorları qoşulmuş yüksüz şin sistemini şəbəkədən açmazdan qabaq, qidalandırıcı
transformatorun neytralı torpaqlanmalıdır.
110-220 kV-lıq şəbəkələrdə neytralı izolə olunmuş transformatorlarda natamam qidalanma rejimi yarandıqda bu
transformatorların neytralının torpaqlanması ilə əlaqədar əməliyyatların aparılmasına icazə verilmir.
Bərpa edilən və yenidən qurulan 110–500 kV paylayıcı qurğularda yarımstansiyaların texnoloji layihələndirmə
normalarına uyğun olaraq ferrorezonans gərginliklərini istisna edən texniki həllər tətbiq edilməlidir.
Kontaktları kondensatorla şuntlanmış açarları və elektromaqnit gərginlik transformatorları olan 150-500 kV gərginlikli
paylayıcı qurğuların sistem şinləri açılarkən ferrorezonans ifrat gərginliklərinin yaranması ehtimalını yoxlamaq lazımdır.
Zərurət olduqda, əməliyyat və avtomatik açılmalar zamanı ferrorezonansın qarşısını almaq üçün tədbirlər görülməlidir.
Zərurət olduqda, 6-35 kV-lıq şəbəkə və birləşmələrdə ferrorezonans proseslərinin, o cümlədən neytralın özbaşına
sürüşmələrinin qarşısını almaq üçün tədbirlər görülməlidir.
Bu şəbəkələrin yenidən qurulmasında və yenidən tikilən obyektlərdə rezonans əleyhinə gərginlik transformatorları
tətbiq edilməlidir.
2.5.10.21. Transformatorların və avtotransformatorların istifadə olunmayan alçaq (orta) gərginlikli dolaqları ulduz və ya
üçbucaq şəklində birləşdirilməli və ifrat gərginlikdən mühafizə olunmalıdır.
Yüksək gərginlikli dolaqların arasında yerləşən və istifadə olunmayan alçaq gərginlikli dolaqların mühafizəsi, hər
fazanın girişinə birləşdirilmiş ventil boşaldıcılarla və ya ifrat gərginlik məhdudlaşdırıcısı ilə yerinə yetirilməlidir. Əgər alçaq
gərginlik dolağına uzunluğu 30 m-dən az olmayan kabel xətti daimi qoşulubsa belə mühafizə tələb olunmur.
Digər hallarda, istifadə olunmayan alçaq və orta gərginlikli dolaqların mühafizəsi bir fazanın və ya neytralın
torpaqlanması ilə və ya hər fazanın girişinə ventil boşaldıcıları (və ya gərginlik məhdudlaşdırıcıları) qoşulmaqla yerinə
yetirilməlidir.
2.5.10.22. 110 kV və daha yüksək gərginlikli şəbəkələrdə 110-220 kV-lıq transformatorların neytralının torpaqlamadan
açılması və həmçinin sistem avtomatikası və rele mühafizəsinin fəaliyyəti həyata keçirildikdə nəzərə alınmalıdır ki, müxtəlif
əməliyyat və avtomatik açılmalardakı şəbəkədə neytralı torpaqlanmış transformatorlar olan sahələr yaranmasın.
İzolyasiya səviyyəsi xətt girimlərinin izolyasiyasının səviyyəsindən aşağı olan 110-220 kV gərginlikli transformatorların
dolaqlarının neytrallarının ifrat gərginlikdən mühafizəsi şəbəkənin mümkün iş rejimləri nəzərə alınmaqla ventil boşaldıcıları
və ya ifrat gərginlikli məhdudlaşdırıcılar vasitəsilə yerinə yetirilməlidir.
2.5.10.23. 110-500 kV gərginlikli şəbəkələrdə əməliyyatlar zamanı və qəza rejimlərində avadanlıqda sənaye tezlikli (50
Hs) gərginliyin yüksəlməsi Cədvəl 5-də göstərilən qiymətlərdən yuxarı olmamalıdır.
Göstərilən qiymətlər həmçinin digər tezlikli 50 Hs sinusoidə tətbiq etməklə yaranan gərginliyin amplitudasına şamil
edilir.
Cədvəldə surətdə ən böyük işçi faza gərginliyin amplitud hissəsində faza-yer, məxrəcdə isə ən böyük işçi fazalararası
gərginliyin amplitud hissəsində faza-faza izolyasiyası üçün qiymətlər göstərilib.
Faza-faza izolyasiyası üçün qiymətlər yalnız üçfazalı güc transformatorlarına, şuntlayıcı reaktorlara və elektromaqnit
gərginlik transformatorlarına, həmçinin bir çəndə üç qütbün yerləşməsi ilə üçqütblü icrada olan aparatlara aiddir. Bu halda
aparatlar üçün 1,6; 1,7 və 1,8 qiymətləri yalnız 110, 150 və 220 kV gərginlikli aparatların xarici fazalararası izolyasiyasına
aiddir.
Cədvəldə göstərilən iki qiymət arasındakı müddətdə gərginliyin artmasının davamiyyət müddətində (t) gərginliyin
buraxılabilən artması bu iki qiymətdən ən böyüyü üçün göstərilən davamiyyət müddətinə bərabərdir. 0,1< t< 0,5 san olduqda
U1s +0,3 (U0,1s-U1s )-ə bərabər gərginliyin artmasına icazə verilir, burada U 1s və U 0,1s-ə müvafiq olaraq 1 və 0,1 san
davamiyyət müddətində gərginliyin buraxılabilən artmasıdır.
Cədvəl 5
110-500 kV gərginlikli elektrik şəbəkələrində avadanlıqlarda sənaye tezlikli gərginliyin buraxılabilən yüksəlməsi

Elektrik avadanlığının növü

Nominal
gərginlik,
kV

Güc transformatorları və
avtotransformatorlar

110 – 500

Şuntlayıcı reaktorlar və
elektromaqnit gərginlik
transformatorları
Kommutasiya aparatları,
tutum gərginlik
transformatorları, cərəyan
transformatorları, rabitə
kondensatoru və şin
dayaqları
Bütün növ ventil
boşaldıcıları

110 – 330
500

110 – 500

110 – 220

Təsiretmənin davamiyyət
müddətində gərginliyin
buraxılabilən yüksəlməsi, san.
20 san 20 san 1 san 0,1 san
1,10
1,25
1,90
2,00
1,10
1,15

1,25
1,35

1,50
2,00

1,58
2,10

1,15
1,15

1,35
1,35

1,50
2,00

1,58
2,10

1,15

1,35

1,50

1,58

1,15

1,60

2,20

2,40

1,15

1,60

1,70

1,80

1,15

1,35

1,38

−

Gərginlik artmasının bir neçə növ avadanlığa eyni vaxtda təsiri zamanı bütünlükdə elektrik qurğusu üçün buaxılabilən
qiymət, bu avadanlıqlar növləri üçün an aşağı qiymət sayılır.
1200 saniyə müddətli gərginlik artımının sayı 1 il ərzində 50-dən çox olmamalıdır.

20 saniyə müddətli gərginlik artımının miqdarı elektrik avadanlıqlarının dövlət standartında göstərilmiş istismar
müddətində, istismar müddəti göstərilmədikdə isə 25 il ərzində 100-dən çox olmamalıdır. Bu halda 20 saniyə müddətli
gərginlik artımı il ərzində 15-dən və gün ərzində 2-dən çox olmamalıdır.
1200 saniyə və 20 saniyə müddətli gərginlik artımları arasındakı zaman 1 saatdan az olmamalıdır. 1200 saniyə müddətli
gərginlik artımı 2 dəfə (1 saatlıq intervalla) baş verdiyi halda növbəti 24 saat ərzində üçüncü dəfə gərginlik artımına yalnız
qəza şəraiti tələb edildiyi halda, lakin 4 saatdan tez olmayaraq icazə verilir.
0,1 və 1 saniyə müddətli gərginlik artımlarının miqdarı, həmçinin ventil elektrik boşaldıcıları üçün gərginlik artımlarının
miqdarı tənzimlənmir.
Yerli təlimatlarda buraxılabilən qiymətlərdən yuxarı gərginliyin yüksəlməsinin qarşısının alınması üçün 330-500 kV və
böyük uzunluqlu 110-220 kV-lıq hər bir elektrik veriliş xəttinin qoşulması və açılması üzrə əməliyyatların aparılma qaydası
göstərilməlidir. 330-500 kV-lıq xətlər və ən böyük işçi gərginlikdən 1,1-dən artıq gərginliyin yüksəlməsi mümkün olan 110-220
kV xətlər üçün gərginliyin yüksəlməsinə qarşı rele mühafizəsi nəzərdə tutulmalıdır.
Sistemlərdə, o cümlədən xəttin plan üzrə qoşulması zamanı ən böyük işçi gərginlikdən 1,1 dəfə artıq, avtomatik
açılmalar zamanı isə 1,4 dəfə artıq gərginliyin artması mümkün olan işə buraxılma sxemlərində gərginliyin buraxılabilən
qiymətlərə qədər artmasının və davamiyyət müddətini məhdudlaşdıran avtomatikanın nəzərdə tutulması tövsiyə olunur.
2.5.11. İşıqlandırma
2.5.11.1. İşçi, qəza və təxliyə işıqlandırılması bütün otaqların, iş yerlərinin və açıq ərazinin normalarına uyğun səviyyədə
işıqlanmanı təmin etməlidir.
Qəza işıqlanması lampaları işçi işıqlanması lampalarından fərqləndirici nişanlarla və ya rənglərlə seçilməlidir. Tüstü
borularının və digər hündür tikililərin işıqla çəpərlənməsi hündür maneələrin markalanması və işıqla çəpərlənməsi
qaydalarına müvafiq olmalıdır.
2.5.11.2. Elektrik stansiyaları və yarımstansiyalarının baş, mərkəzi və blok idarəetmə lövhələrinin otaqlarında və
həmçinin dispetçer məntəqələrində qəza işıqlanması lampaları əsas idarəetmə lövhə panellərinin üz tərəflərinin
işıqlanmasını 30 lk-dan az olmayaraq təmin etməlidir; bir-iki lampa qoruyucular və ya avtomatlar vasitəsilə sabit cərəyan
şinlərinə birləşdirilməli və gecə-gündüz qoşulu vəziyyətdə qalmalıdır. Təxliyə işıqlandırması yerlərində və keçidlərdə
döşəmə səviyyəsində ən azı 0,5 lk işıqlanma dərəcəsini təmin etməlidir.
2.5.11.3. Normal rejimdə qəza və işçi işıqlanması müstəqil olaraq ayrı-ayrı mənbədən qidalanmalıdır. Qidalanma
mənbəyi açılanda elektrik stansiyalarında, yarımstansiyalarda və dispetçer məntəqələrində qəza işıqlanması avtomatik
olaraq akkumulyator batareyasına və ya digər müstəqil qida mənbəyinə qoşulmalıdır.
Qəza işıqlanması şəbəkəsinə bu işıqlanmaya aid olmayan digər yük növlərinin qoşulması qadağandır.
Qəza işıqlanması şəbəkələrində ştepsel rozetkaları olmamalıdır.
Təxliyə işıqlanma çıraqları işçi işıqlanma şəbəkəsindən asılı olmayan şəbəkəyə birləşdirilməlidir. Qida mənbəyi
açıldıqda təxliyə işıqlanması akkumulyator batareyasına və ya mühərrik-generator qurğusuna qoşulmalıdır.
2.5.11.4. Təmir işıqlanmasının səyyar əl çıraqları gərginliyi 42 V-dan, elektrik cərəyanı ilə zədələnmə təhlükəsi artanda
isə 12 V-dan yüksək olmayan şəbəkədən qidalanmalıdır.
12-50 V-lıq ştepsel açarları 127-220 V gərginlikli rozetkalara uyğun gəlməməlidir. Rozetkaların gərginliyini bildirən
yazıları olmalıdır.
2.5.11.5. Verilmiş çıraq növləri üçün nəzərdə tutulandan daha artıq gücə malik lampaların quraşdırılması qadağandır.
Çıraqların işıq səpələyicilərinin, ekran və qoruyucu qəfəslərinin çıxarılması qadağandır.
2.5.11.6. Elektrik stansiyalarının və yarımstansiyalarının daxili, xarici və mühafizə işıqlanma şəbəkələri ayrı-ayrı xətlər
üzrə qidalanmalıdır.
Yanacaq anbarı və elektrik stansiyalarının uzaqda yerləşən obyektlərinin işıqlanma şəbəkəsindən başqa, xarici
işıqlanma şəbəkəsi və həmçinin mühafizə işıqlanma şəbəkəsi baş və ya mərkəzi idarəetmə lövhəsi yerləşən otaqdan idarə
edilməlidir.
2.5.11.7. Elektrik stansiyalarının işıqlanma şəbəkəsi gərginliyi lazımi hədlərdə saxlamaq imkanına malik sabitləşdirici və
ya ayrı-ayrı transformatorlar vasitəsilə qidalanmalıdır.
Lampalardakı gərginlik nominaldan artıq olmamalıdır. Daxili işıqlanma şəbəkəsinin ən uzaqdakı lampalarında,
həmçinin projektor qurğularında gərginliyin azalması nominal gərginliyin 5%-dən, xarici və qəza işıqlanmasının çox
uzaqdakı lampalarında və 12-50 V gərginlikli şəbəkədə isə 10 %-dən (lüminesent lampalar üçün isə 7,5 %-dən) artıq
olmamalıdır.
2.5.11.8. İki çıxışı olan paylayıcı qurğuların dəhlizlərində və keçid tunellərində işıqlandırma ikitərəfli idarəetmə ilə
həyata keçirilməlidir.
2.5.11.9. İşıqlanma şəbəkəsinin lövhə və yığımlarındakı bütün açarlarda (kəsən açarlarda, avtomatlarda) birləşmənin
adını, qoruyucularda isə əriyicinin ərimə cərəyanının qiymətini göstərən yazılar olmalıdır.
2.5.11.10. Növbətçi heyətdə işıqlanma şəbəkəsinin sxemi, ölçülü əriyici taxmalar və bu şəbəkənin gərginliyi üçün
lampalar ehtiyatı olmalıdır. Növbətçi və əməliyyat təmir heyəti qəza işıqlanması olduqda belə, səyyar elektrik fənərlər ilə
təchiz edilməlidir.
2.5.11.11. Elektrik stansiyalarında çıraqların təmizlənməsi, lampa və əriyən taxmaların dəyişdirilməsi, işıqlanma
şəbəkəsinin təmiri və onlara baxış işlərini elektrik sexinin heyəti icra etməlidir. Körpülü kranları olan binalarda təhlükəsizlik
tədbirlərinə riayət etməklə, onlardan işıqlanma avadanlığına xidmət etmək üçün istifadə olunmasına icazə verilir.
2.5.11.12. Çıraqların təmizlənməsi və işləməyən lampaların dəyişdirilməsi çıraqlara rahat və təhlükəsiz yaxınlaşmanı
təmin edən qurğuların köməyi ilə elektrik təhlükəsizliyi üzrə II qrupdan aşağı olmayan enerji qurğularının texnoloji
sexlərinin təlimatlandırılmış heyəti tərəfindən yerinə yetirilməlidir.
Təmizlənmənin dövriliyi yerli şərait nəzərə alınmaqla müəyyənləşdirilməlidir.
2.5.11.13. İşıq şəbəkəsinə baxış və yoxlamalar aşağıdakı müddətlərdə aparılmalıdır:
a) qəza işıqlandırma avtomatının işinin yoxlanılması gündüz vaxtı, ayda 1 dəfədən az olmayaraq;
b) işçi işıqlarını açmaqla qəza işıqlanmasının sazlığının yoxlanılması ildə 2 dəfə;
c) iş yerinin işıqlanmasının ölçülməsi – istismara veriləndə və sonralar, lazım gəldikdə;

ç) 12-50 V stasionar transformatorların izolyasiyasının sınağı - ildə 1 dəfə, 12-50 V səyyar transformatorların və
çıraqların izolyasiyasının sınağı isə ildə 2 dəfə.
Yoxlama və baxış zamanı aşkar edilmiş nasazlıqlar qısa müddət ərzində aradan qaldırılmalıdır.
2.5.11.14. Qəza, təxliyə və işçi işıqlanması şəbəkəsinin stasionar avadanlıqlarının və elektrik xətlərinin vəziyyətinin
yoxlanılması, izolyasiya müqavimətinin sınağı və ölçülməsi istismara buraxılarkən, sonralar isə enerji müəssisəsinin texniki
rəhbərinin təsdiqlədiyi qrafik üzrə aparılmalıdır.
2.5.12. Energetika yağları
2.5.12.1. Energetika yağlarının istismarı zamanı yağdoldurulmuş elektrik avadanlıqlarının texnoloji sistemlərinin etibarlı
işi, yağların istismar xassələrinin saxlanılması, işlənmiş yağın yığılması, regenerasiyası və birbaşa təyinatı üzrə təkrar
istifadəsi təmin edilməlidir.
2.5.12.2. Enerji müəssisələrində tədarükçülərdən qəbul olunan bütün energetika yağları (turbin, izolyasiya, kompressor,
sənaye və s.) keyfiyyət sertifikatlarına və ya istehsalçı müəssisə tərəfindən verilən pasporta malik olmalı və onların dövlət
standartlarına, yaxud texniki şərtlərə uyğunluğunun təyin edilməsi məqsədilə laboratoriya təhlilindən keçməlidir. Onların
keyfiyyətində uyğunsuzluqlar olduqda, bu yağların avadanlıqlarda tətbiq edilməsinə icazə verilmir.
Daşınma tutumlarından yağ nümunələrinin götürülməsi təfsilatlı şəkildə nümunənin götürülmə qaydalarını müəyyən
edən və qüvvədə olan dövlət standartlarının tələblərinə uyğun həyata keçirilir.
2.5.12.3. Transformator yağının keyfiyyətinə nəzarət elektrik avadanlıqlarının sınaq həcmi və normalarına uyğun olaraq
təşkil edilməlidir.
2.5.12.4. Növündən və gərginlik sinfindən asılı olaraq elektrik avadanlığı yağın boşaldılması ilə yerinə yetirilən təmirdən
sonra hazırlanmış izolyasiya yağı ilə doldurulmalıdır. İzolyasiya yağının keyfiyyəti regenerasiya olunmuş və ya təmizlənmiş
istismar yağların keyfiyyətini müəyyən edən elektrik avadanlıqlarının sınaq həcmi və normalarına uyğun olmalıdır.
Elektrik avadanlığı (aktiv hissəsi, yağ çəni və s.) izolyasiya yağının tökülməsindən əvvəl yuyulmalı, yaxud qalıq
çirklənmələrdən təmizlənməlidir.
Yağ boşaldılmadan təmiri yerinə yetirilən elektrik avadanlığındakı izolyasiya yağının keyfiyyəti “normal vəziyyət”
sahəsində istismar yağlarının keyfiyyətini müəyyən edən elektrik avadanlıqlarının sınaq həcmi və normalarına uyğun
olmalıdır.
2.5.12.5. Təzə transformator yağının markası avadanlığın növündən və gərginlik sinfindən asılı olaraq seçilməlidir.
Zəruri olduqda tətbiq sahələri eyni və ya yaxın olan təzə yağların qarışdırılmasına icazə verilir. Müxtəlif sinif gərginlikli
avadanlıqlar üçün tətbiq edilən yağ qarışıqları yalnız aşağı sinif gərginlikli avadanlıqlara doldurulmalıdır.
2.5.12.6. Gücü 630 kVA-dan yuxarı transformatorların termosifon və adsorbsiya süzgəclərindəki sorbentlər yağda
turşuluq ədədi hər 1 qrama 0,1 mq KON-dan artıq olduqda, həmçinin yağda həll olunmuş şlam, suda həll olunmuş turşular
yarandıqda və ya dielektrik itkilərin tangens bucağının qiyməti istismar normalarından yuxarı olduqda dəyişdirilməlidir.
Gücü 630 kVA-dək (630 kVA daxil olmaqla) transformatorların süzgəclərində sorbentin dəyişdirilməsi təmir zamanı və
ya istismar zamanı bərk izolyasiyanın xarakteristikaları pisləşdikdə aparılır.
Süzgəcə doldurulan sorbentin tərkibində suyun miqdarı kütlənin 0,5%-dən artıq olmamalıdır.
2.5.12.7. Qəbul və saxlanılma zamanı transformator yağının keyfiyyətinə nəzarət elektrik avadanlıqlarının sınaq həcmi
və normalarına uyğun həyata keçirilir. Tərkibində mexaniki qarışıqların təyin edilməsi əvəzinə sənaye təmizlik sinfinin təyin
edilməsinə icazə verilir.
2.5.12.8. Yağın saxlanılması üçün çənlər havaqurudan süzgəclərlə təchiz edilməlidir. Yağın tökülməsindən əvvəl
çənlərin təmizliyi yoxlanılır və zəruri hallarda onlar çirklənmədən təmizlənir.
2.5.12.9. Elektrik stansiyalarında ən böyük tutumlu yağ açarının tutumuna bərabər (yaxud ondan artıq) və avadanlığa
tökülmüş ümumi yağın 1%-dən az olmayan miqdarda əlavə transformator yağı daim ehtiyatda saxlanılmalıdır. Yalnız hava
açarları və ya kiçik tutumlu yağ açarları olan elektrik stansiyalarında isə ən böyük tutumlu transformatora tökülmüş yağın
10%-dən az olmayan miqdarında ehtiyat saxlanılmalıdır.
Elektrik şəbəkələrini istismar edən müəssisələrdə avadanlığa tökülmüş transformator yağının 2%-dən az olmayan
miqdarda yağ daimi ehtiyatda saxlanılmalıdır.
2.5.12.10. Neft turbin yağlarının keyfiyyət yoxlanılması müvafiq qurumların qəbul etdiyi normativ sənədlərin tələblərinə
uyğun olaraq təşkil edilməlidir.
2.5.12.11. Sisternlərdən yağlar boşaldılana qədər yağ-turbin və odadavamlı yağlar aşağıdakı laboratoriya sınaqlarından
keçirilməlidir:
a) neft yağı - turşuluq ədədinə, alışma temperaturuna və kinematik özlülüyünə, suyun sorulması reaksiyasına,
emulsiyasızlaşdırma vaxtına, tərkibində mexaniki qarışıqların və suyun olmasına görə;
b) odadavamlı yağlar - turşuluq ədədinə, suda həll olunmuş turşu və qələvilərə, alışma temperaturuna, özlülüyünə,
sıxlığa, rənginə görə; mexaniki qarışıqların miqdarı ekspress üsulla müəyyənləşdirilməlidir.
Sisternlərdən təmiz, quru çənə tökülmüş neft turbin yağının emulsiyasızlaşma vaxtı, turşulaşmaya qarşı sabitliyi, əks
korroziya xüsusiyyətləri yoxlanılmalıdır. Bu göstəricilər üzrə yağın keyfiyyəti dövlət standartı tələblərinə uyğun gəlmədiyi
hallarda sisternlərdən götürülən nümunənin təhlili aparılmalıdır. Yağ avadanlığa tökülməzdən əvvəl hazırlanmalı və
avadanlığa tökülən yağın keyfiyyətini müəyyən edən turbin yağlarının istismarı üzrə təlimatlara uyğun olmalıdır.
2.5.12.12. Buxar turbinlərində, bəsləyici elektrik – və turbonasoslardakı istismar turbin yağı aşağıdakı normalara cavab
verməlidir:
2.5.12.12.1. Neft yağlarında:
a) turşuluq ədədi 1 q-da 0,3 mq KON-dan artıq olmamalıdır;
b) su, şlam, mexaniki qarışıqlar olmamalıdır (vizual müəyyən edilir);
c) həll olunmuş şlam olmamalıdır (yağın turşuluq ədədi 1 q-da 0,1 mq KON və ondan artıq olduqda müəyyənləşdirilir);
ç) Tп-22C və ya Tп-22Б yağları və onların qarışığı üçün termoturşulanma sabitliyi (turşuluq ədədi 1 q-da 0,8 mq KONdan artıq, çöküntünün kütlə payı 0,15%-dən artıq olmamalıdır).
Yağın turşulanmasının yoxlanılma şərtləri: sınaq temperaturu – 120 +- 0,50 ºC, müddət – 14 saat; oksigenin verilməsi
sürəti – 220 sm3/ dəq.

Yağın termoturşulanma sabitlik keyfiyyəti ildə 1 dəfə payız-qış maksimumu başlamazdan qabaq, hər 1 qramında 0,1 mq
KON turşuluq ədədi olan yağlar, ya da onların qarışığı üçün müəyyənləşdirilir. Bəsləyici elektrik və turbonasos yağ
sistemlərindəki yağlar üçün bu göstərici müəyyən edilmir.
2.5.12.12.2. Odadavamlı (sintetik) yağlarında:
a) turşuluq ədədi 1 q-da 1mq KON-dan artıq olmamalıdır;
b) suda həll olan turşuların miqdarı 1 q-da 0,4 mq KON-dan artıq olmamalıdır;
c) mexaniki qarışıqların kütlə payı 0,01%-dən çox olmamalıdır;
ç) özlülüyün dəyişməsi – gətirilən yağın başlanğıc qiymətinin 10%-indən artıq olmamalıdır;
d) həll olunmuş şlamın miqdarı - optik sıxlığın dəyişilməsi 25%-dən az olmamalıdır (yağın 1 q-da 0,7 mq KON və ondan
artıq turşuluq ədədində müəyyənləşdirilir).
Tərkibində mexaniki qarışıqların təyin edilməsi əvəzinə sənaye təmizlik sinfinin (11-ci sinifdən yuxarı olmamaqla) təyin
edilməsinə icazə verilir.
2.5.12.13. Turşuluq ədədinə görə ən son istismar normaları həddinə çatmış odadavamlı turbin yağları keyfiyyətinin
bərpa edilməsi üçün istehsalçıya göndərilməlidir. Odadavamlı turbin yağlarının istismarı xüsusi təlimat üzrə aparılmalıdır.
2.5.12.14. Hidroturbinlərdəki Tп-30 istismar yağları aşağıdakı normalara cavab verməlidir:
a) turşuluq ədədi 1 qr-da 0,6 mq KON-dan artıq olmamalıdır;
b) su, şlam, mexaniki qarışıqlar olmamalıdır (vizual olaraq müəyyənləşdirilir);
c) həll olunmuş şlamın kütlə payı 0,01 %-dən artıq olmamalıdır.
Tərkibində mexaniki qarışıqların təyin edilməsinin əvəzinə sənaye təmizlik sinfinin (13-cü sinifdən yuxarı olmamaqla)
təyin edilməsinə icazə verilir.
2.5.12.15. Saxlanmada olan neft turbin yağı 3 ildə 1 dəfə növbəti keyfiyyət göstəriciləri üzrə sınaqdan keçirilir:
a) turşuluq ədədi;
b) mexaniki qatışıqların miqdarı (təmizlik sinifi);
c) suyun mövcudluğu.
Avadanlığa tökməzdən əvvəl (yağ bir ildən çox saxlanıldıqda) neft turbin yağının keyfiyyəti növbəti göstəricilər üzrə
sınaqdan keçirilməlidir:
a) kinematik qatılıq;
b) turşuluq ədədi;
c) suda həll olunan turşu və qələvilərin (zavodun – yağ istehsalçısının sənədinə əsasən tələb olduqda) mövcudluğu;
ç) açıq putada partlayışın temperaturu;
d) suyun miqdarı;
e) mexaniki qatışıqların miqdarı (təmizlik sinifi);
ə) antikorroziya xüsusiyyətləri;
f) deemulsasiya vaxtı;
g) oksidləşməyə qarşı sabitlik.
2.5.12.16. Elektrik stansiyalarında ən böyük aqreqatın yağ sisteminin tutumuna bərabər (və ya ondan artıq) miqdarda
neft-turbin yağının daimi ehtiyatı və əlavə istifadə üçün 45 günlük tələbatdan az olmayan ehtiyat; elektrik şəbəkələrini
istismar edən müəssisələrdə - bir sinxron kompensatorun yağ sisteminin tutumuna bərabər (və ya ondan artıq) miqdarda
yağın daimi ehtiyatı və əlavə istifadə üçün 45 günlük tələbatdan az olmayan ehtiyat saxlanılmalıdır.
2.5.12.17. Odadavamlı turbin yağının keyfiyyət yoxlaması müvafiq qurumların qəbul etdiyi normativ sənədlərin
tələblərinə uyğun olaraq təşkil edilməlidir.
Nəqliyyat tutumundan (sisterndən) sınaq kimi götürülmüş odadavamlı turbin yağının təhlili aşağıdakı keyfiyyət
göstəriciləri üzrə aparılır:
a) xarici görünüş;
b) optik sıxlıq (rəng);
c) kinematik qatılıq;
ç) turşuluq ədədi;
d) su çıxarılmasının reaksiyası;
e) mexaniki qatışıqların miqdarı (təmizlik sinfi);
ə) açıq putada partlayış temperaturu;
f) deaerasiya müddəti (göstərici enerji qurğusunun texniki rəhbərinin qərarı ilə əlavə olaraq təyin edilə bilər).
2.5.12.18. Saxlama prosesində yarım ildə 1 dəfədən az olmamaq şərtilə, həmçinin maşın zalına verilməzdən əvvəl
növbəti keyfiyyət göstəriciləri üzrə yağın ixtisara salınmış təhlilini keçirmək lazımdır:
a) turşuluq ədədi;
b) suda həll olunan turşuların miqdarı;
c) suyun mövcudluğu;
ç) mexaniki qatışıqların miqdarı (təmizlik sinfi).
Odadavamlı turbin yağının daimi ehtiyatı bir turboaqreqata tökülənə qədər onun 1 illik tələbatından az olmamalıdır.
2.5.12.19. Alınan sənaye yağları və plastik yağlar onlarda mexaniki qarışıqların və suyun aşkar edilməsi məqsədilə vizual
nəzarətdən keçirilməlidir. Bundan başqa, sənaye yağının dövlət standartına və texniki şərtlərin göstəricilərinə uyğunluğunu
yoxlamaq üçün onun özlülüyü əlavə olaraq yoxlanılmalıdır.
2.5.12.20. Elektrik stansiyalarında və elektrik şəbəkələrini istismar edən müəssisələrdə köməkçi avadanlıq və
mexanizmlər üçün sürtkü materiallarının sərfiyyat normaları, onların keyfiyyətinə nəzarət və dəyişdirilməsinin dövriliyi
müəyyən edilməlidir. Bu məqsədlər üçün istifadə edilən sürtkü materiallarının markası müvafiq avadanlıqda tətbiq
olunmasına yol verilən sürtkü materialları çeşidlərinin istismarı üzrə istehsalçı təlimatlarının tələblərinə uyğun olmalıdır.
Sürtkü materiallarının dəyişdirilməsi mümkünlüyü avadanlığın istehsalçı müəssisələri ilə razılaşdırılmalıdır.
Məcburi yağ dövranı olan köməkçi avadanlıqların yağlama sistemlərində yağ ayda 1 dəfədən az olmayaraq tərkibində
mexaniki qarışıqların, şlamın və suyun olmasına görə vizual yoxlamadan keçirilməlidir. Çirklənmə aşkar edildikdə yağ
təmizlənməli və ya dəyişdirilməlidir.
Hər bir elektrik stansiyasında və elektrik şəbəkələrini istismar edən müəssisələrdə köməkçi avadanlıq üçün sürtkü

materiallarının 45 günlük tələbatından az olmayan ehtiyatı saxlanılmalıdır.
2.5.12.21. Enerji qurğularında təzə və istismarda olan energetika yağlarının keyfiyyətinə nəzarəti və yağların tətbiqi üzrə
tövsiyələr verilməsini, o cümlədən bunlara nəzarət qrafikinin tərtibini, həmçinin emalın texnologiyasına texniki rəhbərliyi
kimya sexi (kimya laboratoriyası və ya onun müvafiq bölmələri) yerinə yetirməlidir. Elektrik stansiyalarında izolyasiya və
turbin yağlarının emal edilməsi üçün avadanlıqlara xidmət müvafiq olaraq elektrik və qazan-turbin sexinin heyəti tərəfindən
həyata keçirilir.
2.5.12.22. Elektrik şəbəkələrini istismar edən müəssisələrin yağ təsərrüfatı izolyasiya və ildırımdan mühafizə xidmətinin
və ya texniki rəhbərin əmri ilə digər istehsalat bölməsinin tabeliyində olmalıdır.
Elektrik stansiyalarının birləşdirilmiş mərkəzi yağ təsərrüfatı texniki rəhbərin əmri ilə təyin edilən istehsalat bölməsinin
tabeliyində olmalıdır.
2.5.12.23. Avadanlığa tökülmüş turbin, transformator və sənaye yağlarına aid kimya laboratoriyasında jurnal olmalı və
orada dövlət standartının və ya texniki şərtlərin nömrəsi, istehsalçının adı, yağın sınaq nəticələri, avadanlığın növü və
stansiya nömrəsi, aşqarların əlavə edilməsi, əlavə tökülən yağın miqdarı və keyfiyyəti barədə məlumatlar qeyd edilməlidir.
2.5.12.24. İstismar yağının əlavə təhlillərinin zəruriliyi və dövriliyi onun konkret avadanlıqda istismarı üzrə təlimatlarla
təyin edilməlidir.
2.5.12.25. Transformator və turbin yağlarının daşınma tutumlarından qəbul edilməsi və avadanlığa verilməsi ayrı-ayrı
yağ xətləri ilə, yağ xətləri olmadıqda isə səyyar tutumlardan və ya metal çəlləklərdən istifadə etməklə icra olunmalıdır.
Avadanlığa tökmək üçün hazırlanmış və işlənilmiş yağların nəqli ayrı-ayrı boru kəmərləri vasitəsilə həyata
keçirilməlidir; bu məqsəd üçün istifadə edilən səyyar tutumlar qüvvədə olan dövlət standartlarına uyğun hazırlanmalıdır.
Stasionar yağ xətləri işsiz vəziyyətdə olduqda bütövlüklə yağla doldurulmalıdır.
Avadanlığa yağın tökülməsi üçün nəzərdə tutulan boru kəmərlərində bilavasitə avadanlığın girişindəki bağlayıcı
armaturdan əvvəl nümunəgötürücü qurğu quraşdırılmalıdır.
Avadanlığa tökmək üçün hazırlanmış yağın verilməsindən əvvəl boru xəttindəki yağın keyfiyyəti müvafiq normativ
sənədlərdə qeyd olunan keyfiyyət göstəriciləri ilə uyğunsuzluq təşkil etdikdə boru xətləri boşaldılmalı və çirklənmədən
təmizlənməlidir.
2.5.12.26. Qüvvədə olan normativ sənədlərin tələblərinə cavab verən, tökülmək üçün hazırlanmış yağ çirklənmədən və
yağ qarışıqlarından təmizlənmiş yağ sisteminə tökülməlidir.
2.6. Əməliyyat-dispetçer idarəetməsi
2.6.1. İdarəetmənin vəzifələri və təşkili
2.6.1.1. Enerjisistemdə elektrik stansiyaların, elektrik və istilik şəbəkələrinin, onların mülkiyyət formasından asılı
olmayaraq qarşılıqlı işinə bütün sutka ərzində (fasiləsiz olaraq) əməliyyat-dispetçer idarəetmə təşkil edilməlidir.
Əməliyyat-dispetçer idarəetmənin vəzifələrinə aşağıdakılar daxildir:
- istehlakçıların fasiləsiz enerji təchizatını təmin etmək üçün elektrik stansiyaların, şəbəkələrin və enerjisistemin iş
rejimlərinin işlənilib hazırlanması və həyata keçirilməsi;
- təmir işlərinin planlaşdırılması və icrası üçün hazırlığın aparılması;
- enerjisistemin etibarlı fəaliyyətinin təmin edilməsi;
- elektrik enerjisi və istiliyin keyfiyyətinə olan tələblərin yerinə yetirilməsi;
- elektrik enerjisi və istiliyin istehsalı, saxlanılması, çevrilməsi, ötürülməsi və paylanması zamanı texnoloji rejim
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pozuntularının qarşısının alınması və ləğv edilməsi.
2.6.1.2. Hər bir enerji müəssisəsində (elektrik stansiyalarında, elektrik və istilik şəbəkələrində, daimi xidmət heyəti olan
yarımstansiyalarda) fasiləsiz (sutka ərzində) əməliyyat-dispetçer idarəetmə təşkil edilməli və aşağıdakı vəzifələr yerinə
yetirilməlidir:
- tələb olunan iş rejiminin həyata keçirilməsi;
- operativ əməliyyatların və avadanlığın işəburaxma və dayandırılması işlərinin icra olunması;
- qəza pozuntularının ləğv edilməsi və iş rejiminin bərpası;
- təmir işlərinin təhlükəsiz icrasına hazırlığın aparılması;
2.6.1.3. Hər bir əməliyyat-dispetçer idarəetmə səviyyəsi üçün avadanlıq və qurğuların iki qrup-operativ idarəetmə və
operativ sərəncam dərəcələri təyin edilməlidir.
2.6.1.4. Dispetçerin operativ idarəetməsində: mövcud səviyyəli əməliyyat-dispetçer heyəti tərəfindən bilavasitə
əməliyyatlar yerinə yetirilən və ya bu əməliyyatlar zamanı tabelikdə olan əməliyyat-dispetçer heyətinin razılaşdırılmış
fəaliyyətini və bir neçə obyektdə dəyişikliklərin uyğunlaşdırılmasını tələb edən avadanlıqlar, istilik xətləri, elektrik veriliş
xətləri, rele mühafizəsi qurğuları, əks-qəza və rejim avtomatikası sistemlərinin aparatları, dispetçer və texnoloji idarəetmə
vasitələri olmalıdır.
Göstərilən avadanlıq və qurğularda əməliyyatlar bilavasitə və ya operativ idarəetməsində həmin avadanlıq və qurğular
olan dispetçerin rəhbərliyi altında əməliyyat-dispetçer heyəti tərəfindən aparılmalıdır.
2.6.1.5. Dispetçerin operativ sərəncamında: vəziyyət və rejimləri elektrik stansiyaları və bütövlükdə enerjisistemin
faktiki gücünə və ehtiyatına, şəbəkələrin dayanıqlığına və rejiminə, həmçinin qəza avtomatikasının sazlanmasına təsir
göstərən avadanlıqlar, istilik xətləri, elektrik veriliş xətləri, rele mühafizəsi qurğuları, qəza və rejim avtomatikası sistemlərinin
aparatları, dispetçer və texnoloji idarəetmə vasitələri, operativ-məlumat kompleksləri olmalıdır.
Göstərilən avadanlıq və qurğularda əməliyyatlar dispetçerin icazəsilə aparılmalıdır.
2.6.1.6. Elektrik stansiyalarının və şəbəkələrin bütün elektrik veriliş xətləri, istilik kəmərləri, avadanlıqları və qurğuları
əməliyyat-dispetçer idarəetmənin səviyyələri üzrə bölüşdürülməlidir.
Enerji obyektlərinin, enerjisistemin dispetçerlərinin operativ idarəetməsində və ya operativ sərəncamında olan elektrik
verilişi xətlərinin, istilik kəmərlərinin, avadanlıq və qurğuların siyahısı yuxarı əməliyyat-dispetçer idarəetmə orqanı ilə
razılaşdırılaraq tərtib edilməli və bu müəssisənin texniki rəhbərliyi, enerjisistemin operativ dispetçer idarəsinin baş
dispetçerləri tərəfindən təsdiqlənməlidir.
2.6.1.7. Əməliyyat-dispetçer idarəetmənin işi-dispetçer və texnoloji idarəetmə vasitələri və nəzarət sistemləri, həmçinin

operativ sxemlər və texniki rəhbər tərəfindən təsdiq edilən siyahı üzrə əməliyyat-dispetçer sənədləri ilə təmin edilmiş
dispetçer məntəqəsi və idarəetmə otağından həyata keçirilməlidir.
2.6.1.8. Hər bir enerji obyektində, elektrik və istilik şəbəkələri müəssisələrində, enerjisistemin əməliyyat-dispetçer
idarəetmə bölmələrində onların xüsusiyyət və struktur fərqlərini nəzərə almaqla əməliyyat-dispetçer idarəetmə və
əməliyyatların normal aparılması, həmçinin qəza rejimlərinin ləğvi üzrə təlimatlar hazırlanmalıdır.
Operativ əməliyyat danışıqlarının və operativ-texniki sənədlərdə qeydlərin aparılması ümumi qəbul olunmuş
qaydalardan istifadə etməklə eynitipli təlimatlara, göstərişlərə və sərəncamlara uyğun yerinə yetirilməlidir.
2.6.2. İş rejiminin planlaşdırılması
2.6.2.1. Elektrik stansiyalarının və şəbəkələrin iş rejimlərinin idarə edilməsi uzunmüddətli və qısamüddətli
planlaşdırılma hesabat və məlumatları əsasında həyata keçirilməlidir.
2.6.2.2. İş rejimlərinin planlaşdırılması zamanı aşağıdakılar təmin edilməlidir:
- enerjisistemin xarici güc axınları nəzərə alınmaqla elektrik stansiyaların balanslaşdırılmış istehlak və yük qrafikləri;
- rejim şəraitləri (güc balansının təşkilediciləri, elektrik şəbəkə sxemləri və elektrik stansiyaların enerji resursları ilə
təminatı), elektrik enerjisi və gücün ötürülməsinə dair bağlanmış müqavilə şərtləri və elektrik enerjisi və gücün alqı-satqısı
üzrə qüvvədə olan qaydalar nəzərə alınmaqla tələb olunan etibarlılığın təmin edilməsi zamanı elektrik enerjisi alıcılarının
ümumi xərclərinin minimuma endirilməsi;
- tələb olunan aktiv və reaktiv güc ehtiyatlarının saxlanılması;
- enerji qurğularının əsas avadanlıqlarının təmirinin illik qrafiklər üzrə icrası.
2.6.2.3. İş rejimlərinin planlaşdırılması zamanı aşağıdakı məlumatlar nəzərə alınmalı və istifadə edilməlidir:
- elektrik enerjisi və güc üzrə enerjisistemin illik, rüblük, aylıq, həftəlik, sutkalıq istehlak proqnozu;
- stansiyalarının, onların avadanlıqlarının yükün aparılmasına hazır olması və enerji resursları ilə təmin edilməsi
baxımından xarakteristikaları, həmçinin avadanlıqların texniki-iqtisadi xarakteristikaları;
- elektrik enerjisinin ötürülməsi və paylanması üçün istifadə edilən elektrik şəbəkələrinin ötürmə qabiliyyəti
baxımından xarakteristikaları və digər xarakteristikalar;
- digər su tələbatçılarının (naviqasiya, suvarma, balıq təsərrüfatı, su təchizatı və s.) maraqları nəzərə alınmaqla qüvvədə
olan idarələrarası sənədlər və dövlət orqanlarının tapşırığı ilə SES üçün müəyyən edilən hidroenerji resurslarının sərfiyyat
normaları.
2.6.2.4. Uzunmüddətli planlaşdırma zamanı illik, rüblük, aylıq, elektrik enerjisi və güc balansları tərtib edilməlidir:
- illik elektrik enerjisi və güc balansına ilin hər rübü üzrə bölünməklə illik elektrik enerjisi balansı və ilin hər ayının
xarakterik iş gününün maksimum yük saatları üçün güc balansı daxildir;
- rüblük elektrik enerjisi və güc balansına rübün hər ayı üzrə bölünməklə rüblük elektrik enerjisi balansı və rübün hər
ayının xarakterik iş gününün maksimum yük saatları üçün güc balansı daxildir;
- aylıq elektrik enerjisi və güc balansına ayın həftələri üzrə bölünməklə aylıq elektrik enerjisi balansı və ayın hər
həftəsinin xarakterik iş gününün maksimum yük saatları üçün güc balansı daxildir.
2.6.2.5. Qısamüddətli planlaşdırma zamanı həftənin hər günü üçün elektrik enerjisi və güc balansları tərtib olunmalı,
həmçinin dispetçer qrafikləri hesablanmalıdır.
Dispetçer qrafikinə əməliyyat-dispetçer idarəetmə obyektlərinə generasiya gücləri, istehlak, güc axınları üzrə verilən
yarımsaatlıq (saatlıq) qiymətlər, həmçinin güc ehtiyatlarının və gərginlik səviyyəsinin qiymətləri daxildir.
Dispetçer qrafiki müvafiq olaraq enerjisistemin və ya enerji obyektinin əməliyyat-dispetçer idarəetmə bölməsinin baş
dispetçeri (texniki rəhbəri) tərəfindən təsdiq edildikdən sonra hər əməliyyat-dispetçer idarəetmə səviyyəsinin uyğun
dispetçerinə verilməlidir.
Hər bir İEM və digər istilik mənbələri üçün istilik yük qrafiki istilik şəbəkəsinin dispetçer xidməti tərəfindən tərtib
olunmalı və baş dispetçer (dispetçer xidmətinin rəisi) təsdiqləməlidir.
2.6.2.6. Elektrik stansiyalarının əsas avadanlıq və qurğularının (tüstü borularının, soyuducu qurğuların və s.) növbəti
hesabat ilində əsaslı, orta və cari təmir qrafikləri, normativlər və ilin ayları üzrə təmir güclərinin verilmiş qiymətləri əsasında
tərtib edilir. Enerjisistemin əməliyyat-dispetçer idarəetmə xidməti ilə razılaşdırılmalı və müəyyən olunmuş qaydada təsdiq
olunmalıdır.
İllik əsaslı və orta təmir qrafiklərinin dəyişdirilməsinə, müstəsna hallarda, enerjisistemin operativ- dispetçer idarəetmə
xidmətinin razılığı və dəyişikliklərin müəyyən olunmuş qaydada təsdiqlənməsi şərtilə icazə verilir.
2.6.2.7. Yarımstansiyaların avadanlıqlarının və elektrik verilişi xətlərinin, istilik şəbəkələri və istilik mənbələrinin rele
mühafizəsi və avtomatika qurğularının, rabitə və dispetçer idarəetmə vasitələrinin, avadanlıqlarının illik təmir qrafiklərini,
operativ tabelik səviyyəsindən asılı olaraq enerjisistemin operativ - dispetçer idarəetmə xidmətinin baş dispetçeri (texniki
rəhbəri) təsdiqləməlidir. İsitmələrarası dövrdə açılmasının isti su təchizatının məhdudlaşdırılmasına səbəb ola bilən istilik
şəbəkələrinin təmir qrafikləri yerli idarəetmə orqanları ilə razılaşdırılmalıdır.
2.6.2.8. Enerjisistemin elektrik şəbəkələrində güc axınlarının paylanmasının, yükün və gərginlik səviyyəsinin nəzarət
ölçülmələri ildə 2 dəfə - iyun və dekabr aylarının üçüncü çərşənbə günlərində aparılmalıdır. Bu göstəricilər uzunmüddətli və
qısamüddətli planlaşdırma və perspektiv plan və balansların tərtib edilməsi zamanı elektrik rejimlərinin hesablanması üçün
istifadə edilməlidir.
2.6.2.9. Enerjisistemin əməliyyat-dispetçer idarəsi dövri olaraq, həmçinin yeni generasiya güclərinin və şəbəkə
obyektlərinin işə qoşulması zamanı aşağıdakıları yerinə yetirməlidir:
- buraxılabilən aktiv güc axınlarının və gərginlik səviyyələrinin qiymətini təyin etmək üçün elektrik rejimlərinin
hesabatını;
- yaranan elektrik rejimlərinə əks-qəza avtomatika qurğularının sazlanmasının müvafiqliyinin yoxlanılmasını;
- qısaqapanma cərəyanlarının hesabatını, avadanlıqların elektrodinamiki və termiki dayanıqlığına sxem və rejimlərin
müvafiqliyinin və açarların açma qabiliyyətinin yoxlanılmasını, həmçinin əks-qəza və rejim avtomatikası qurğularının
parametrlərinin seçilməsini;
- optimal iş rejiminin aparılması üçün elektrik stansiyaları, istilik mənbələri, elektrik və istilik şəbəkələrinin texniki-

iqtisadi xarakteristiklarının hesabatını;
- zəruri hallarda operativ heyət üçün iş rejiminin aparılmasına və əks-qəza, rejim avtomatikası vasitələrinin istifadəsinə
dair təlimatların dəqiqləşdirilməsini.
2.6.2.10. Enerjisistemin əməliyyat-dispetçer idarəsi aşağıdakıları təyin etməlidir:
- güc balansları nəzərə alınmaqla tezliyə görə yükaçma avtomatikası (TYA) və tezliyə görə avtomatik təkrar qoşma
(TATQ) qurğularının həcmini, tənzim qiymətləri diapozonunun və yerləşdirilməsini;
- tezlik aşağı düşdükdə hidravlik və hidroakkumulyator elektrik stansiyalarının (HAES) aqreqatlarının və QTQ-nın
avtomatik işəburaxılmasının tənzim qiymətlərini; sinxron kompensator sistemində işləyən hidroaqreqatların avtomatik
olaraq generator rejiminə, həmçinin HAES aqreqatlarının nasos rejimindən turbin rejiminə keçirilməsini.
TYA qurğularına qoşulmuş istehlakçıların siyahısı enerjisistemin texniki rəhbəri tərəfindən təsdiq edilməlidir.
2.6.2.11. Yükün açılmasının xüsusi avtomatikasına (YAXA) qoşulmuş yükün həcmi və enerjisistemin qəza rejimlərinin
şərtlərinə görə onun istifadə edilməsi enerjisistemin əməliyyat-dispetçer orqanı tərəfindən müəyyən edilməlidir.
İstehlakçıların YAXA qoşulması şərtləri enerji təchizatı müəssisələri tərəfindən təyin edilməlidir. YAXA-nın işə qoşulması
barədə qərar enerjisistemin əməliyyat-dispetçer idarəsi tərəfindən qəbul edilməlidir.
2.6.2.12. TYA və YAXA qurğularının ayrı-ayrı növbələrinə qoşulmuş yükün qiymətləri ildə 2 dəfə (iyun və dekabr
aylarında) bir iş sutkasının hər saatında ölçülməlidir.
2.6.2.13. Enerjisistemdə əməliyyat-dispetçer idarəsinin tapşırığı əsasında elektrik enerjisi və güc çatışmadıqda
istehlakçıların məhdudlaşdırılması və yüklərin açılması qrafikləri hər il hazırlanıb təsdiq edilməlidir.
2.6.3. İş rejimlərinin idarə edilməsi
2.6.3.1. Əməliyyat-dispetçer idarəetmə obyektlərinin iş rejimlərinin idarə edilməsi dipetçer qrafikinə uyğun həyata
keçirilməlidir.
2.6.3.2. Rejim şərtləri (güc balansının təşkilediciləri, elektrik şəbəkəsinin sxemi və elektrik stansiyaların enerji resursları
ilə təmin edilməsi) dəyişdikdə dispetçer aşağı səlahiyyətli əməliyyat-dispetçer idarəetmənin dispetçer qrafikini
dəqiqləşdirməlidir.
Dispetçer qrafikinin dəqiqləşdirilməsi səbəblər göstərilməklə dispetçer tərəfindən əməliyyat-dispetçer sənədlərində
qeyd edilməlidir.
Əməliyyat-dispetçer heyəti verilən dispetçer qrafikindən bütün məcburi (faktiki və gözlənilən) kənarlaşmalar barədə
dispetçer qrafikinin dəqiqləşdirilməsinə dair qərarın qəbul edilməsi üçün dərhal yuxarı səlahiyyətli dispetçer idarəetmənin
dispetçerinə xəbər verməlidir.
Enerjisistemin dispetçerinin sərəncamı ilə elektrik stansiyaları müvafiq təlimatlarda göstərilən sürətlə dərhal yükü tam
işlək gücə qədər artırmalı və ya texnoloji minimuma qədər azaltmalıdır.
Zərurət yarandıqda, enerjisistemin növbətçi dispetçeri ehtiyatdakı aqreqatları qoşmaq və ya onları ehtiyata çıxarmaq
barədə göstəriş verməlidir.
Elektrik stansiyalarının işlək gücünün məhdudlaşdırılması və ya aqreqatların buraxıla bilən minimal yüklərinin təyin
edilmiş normalardan kənara çıxması operativ sifarişlə rəsmiləşdirilməlidir.
Enerjisistemin dispetçeri istilik şəbəkəsinin qrafikini qısa müddətə (3 saatdan çox olmayaraq) dəyişdirmək ixtiyarına
malikdir. Şəbəkə suyunun temperaturunun azalmasına onun təsdiq olunmuş qrafikdəki qiyməti ilə müqayisədə 100C-dən
artıq olmamaqla icazə verilir. İstehlakçılar arasında texnoloji yükə malik sənaye müəssisələri və ya isitmə təsərrüfatları
(şitilliklər) mövcud olduqda temperaturun azaldılması qiyməti onlarla razılaşdırılmalıdır. Temperaturun, şəbəkə suyu üçün
qəbul olunmuş minimal qiymətdən aşağı azaldılmasına icazə verilmir.
Elektrik stansiyasının və istilik mənbəyinin əməliyyat-dispetçer heyəti qrafikdən məcburi kənarlaşmalar barədə dərhal
enerjisistemin növbətçi dispetçerinə və istilik şəbəkəsinin dispetçerinə xəbər verməlidir.
2.6.3.3. Elektrik stansiyalarında, enerjisistemdə tezlik və aktiv güc axınları üzrə cari iş rejimini sutka ərzində fasiləsiz
olaraq tənzimlənməsi ilə aşağıdakılar təmin edilməlidir:
- aktiv güc üzrə verilən dispetçer qrafiklərinin icrası;
- tezliyin normalaşdırılmış hədlərdə saxlanması;
- enerjisistemin etibarlı fəaliyyətinin təmin edilməsi şərtləri daxilində aktiv güc axınlarının buraxılabilən diapazonlarda
saxlanması;
- rejim şərtlərinin dəyişilməsi zamanı verilən dispetçer qrafiklərinin və enerjisistemin iş rejimlərinin dəqiqləşdirilməsi.
Tezlik və aktiv güc axınlarının tənzimlənməsi ilkin (ümumi və normalaşdırılmış), ikinci və üçüncü tənzimləmə
sistemlərinin birgə təsiri ilə həyata keçirilməlidir.
2.6.3.4. Tezliyin ümumi ilkin tənzimlənməsi turboaqreqatların rotorlarının fırlanma tezliyinin və qazanların
məhsuldarlığının, atom elektrik stansiyalarında reaktorların avtomatik tənzimləyicilərinin təsiri altında gücün dəyişilməsi
yolu ilə bütün elektrik stansiyaları vasitəsilə həyata keçirilməlidir. Bu halda tənzimlənmənin statizmi (qeyri-bərabərlik
dərəcəsi), həmçinin tezlik üzrə qeyri-həssaslıq zonası (dərəcəsi) bu Qaydanın 2.6.3.3-cü, 2.6.4.4-2.6.4.6-cı yarımbəndlərində
göstərilən müvafiq turbin rotorlarının fırlanma tezliyi tənzimləyicilərinin xarakteristikalarına uyğun olmalı və elektrik
stansiyasının bütün energetika avadanlıqlarının və enerji bloklarının tənzimlənmə sisteminin toplusu ilə təmin edilməlidir.
Tezliyin normalaşdırılmış ilkin tənzimlənməsi bu məqsəd üçün ayrılmış elektrik stansiyaları vasitəsilə təmin
edilməlidir. Onlarda zəruri ilkin ehtiyat yerləşdirilməlidir. Normalaşdırılmış ilkin tənzimləmənin parametrləri və diapazonu
müvafiq dispetçer idarəetmə orqanları tərəfindən verilməlidir.
2.6.3.5. İkinci tənzimlənmə tezlik və aktiv güc axınları üzrə iş rejimlərinin saxlanılması və bərpa edilməsi məqsədilə
həyata keçirilməlidir.
İkinci tənzimlənmə operativ və ya avtomatik olaraq (tezlik və güc axınlarının avtomatik tənzimlənmə sistemindən
istifadə etməklə) bu məqsədlər üçün ayrılmış, zəruri ikinci aktiv güc ehtiyatı saxlanılan elektrik stansiyaları tərəfindən həyata
keçirilməlidir.
İlkin tənzimlənməyə əks-təsirin olmaması məqsədilə ikinci tənzimlənmə tezlik korreksiyası ilə həyata keçirilməlidir.
2.6.3.6. Enerji sistemdə üçüncü tənzimlənmə sərf olunmuş güc ehtiyatlarının bərpa edilməsi və bundan sonra dispetçer
tərəfindən verilmiş qrafiklərin operativ korreksiyası üçün həyata keçirilməlidir. Üçüncü tənzimlənmə üçün müvafiq güc

ehtiyatları yerləşdirilməli və saxlanmalıdır.
2.6.3.7. Tənzimlənmənin parametrləri və diapozonları, zəruri ikinci və üçüncü güc ehtiyatları, onların yerləşdirilməsidə
daxil olmaqla, müvafiq dispetçer idarəetmə orqanları tərəfindən verilməlidir.
2.6.3.8. Tezliyin dəyişməsi zamanı avtomatik idarəetmə sistemlərinin və gücün dəyişməsinə mane olan iş rejimlərinin
(turbinlərdə güc məhdudlaşdırıcıları və “özünədək” təzyiq tənzimləyiciləri, turbinlərdəki klapanların tam açıq vəziyyətində
sürüşən təzyiq rejimi, tezlik korreksiyası olmayan güc tənzimləyiciləri, güc tənzimləyicilərin və ya qazan qurğularının
məhsuldarlığını avtomatik tənzimləyən qurğuların açılması və s.) istifadə olunmasına yalnız əsas avadanlıq və ya avtomatik
tənzimləmə sistemində qüsur olduqda dispetçer idarəetmə orqanının sifarişi ilə enerjisistemin texniki rəhbərinin icazəsilə
müvəqqəti olaraq yol verilir.
Tezliyin dəyişilməsi nəticəsində güc dəyişildikdən sonra elektrik stansiyalarının heyəti tezliyin bərpa olunmasına qədər
avadanlıqların dayanıqlı iş rejimini saxlamaqla tezliyin ilkin tənzimlənməsi tələblərinin yerinə yetirilməsi üçün zəruri
tədbirlər görməlidir.
Aşağıdakı hallar istisna olmaqla, tezliyin ilkin tənzimlənməsinə qarşı müdaxiləyə icazə verilmir:
- dispetçerin icazəsi ilə;
- avadanlıqların cari vəziyyəti üçün güc buraxılabilən hədlərdən kənara çıxdıqda.
Qrafiklə verilən gücün bərpasına tezliyin normal qiyməti bərpa olunduqdan sonra icazə verilir.
2.6.3.9. Tezlik, qoyulmuş həddən aşağı düşdükdə enerjisistemin dispetçeri əldə olan ehtiyat güclərin işə salınmasını
təmin etməlidir.
Əgər əldə olan bütün ehtiyat güclərin istifadə olunmasına baxmayaraq tezlik aşağı düşməkdə davam edərsə, dispetçer
təlimata uyğun olaraq istehlakçıları açmaq və ya məhdudlaşdırmaq yolu ilə tezliyin aşağı düşməsinin qarşısını almalı və
onun bərpa olunmasını təmin etməlidir.
2.6.3.10. Elektrik verilişi xətlərində ifrat yüklənmə yarandıqda dispetçer aktiv güc ehtiyatlarının səfərbər edilməsi,
onların qurtarması və ifrat yüklənmənin saxlanılması hallarında isə istehlakçıların məhdudlaşdırılması (açılması) yolu ilə ifrat
yüklənməni aradan qadırmalıdır.
2.6.3.11. Tezliyin qəza dəyişmələrində elektrik stansiyalarının heyəti yuxarı səlahiyətli dispetçerin və ya yerli təlimatın
göstərişlərinə uyğun olaraq tezliyin bərpa edilməsində iştirak etməlidir.
2.6.3.12. Elektrik şəbəkələrində gərginliyin tənzimlənməsi zamanı aşağıdakılar təmin edilməlidir:
- gərginliyin keyfiyyət göstəricilərinin dövlət standartlarının tələblərinə uyğunluğu;
- gərginlik səviyyəsinin, elektrik avadanlığında sənaye tezlikli gərginliyin buraxılabilən istismar yüksəlməsi nəzərə
alınmaqla (istehsalçıların məlumatlarına və sərəncamlara uyğun olaraq) elektrik stansiyalarının və şəbəkələrin avadanlıqları
üçün buraxılabilən qiymətlərə uyğunluğu;
- enerjisistemin lazımi dayanıqlıq ehtiyatı;
- enerjisistemin elektrik şəbəkələrində elektrik enerjisinin minimum itkisi.
2.6.3.13. 6-35kV gərginlikli paylayıcı şəbəkələri qidalandıran, YAT qurğuları ilə təchiz olunmuş transformator və
avtotransformatorlarda avtomatik gərginlik tənzimləyiciləri qoşulmuş vəziyyətdə olmalıdır. Avtomatik tənzimləyicilərin
açılmasına yalnız tələbnamə əsasında icazə verilir. 6-35kV gərginlikli paylayıcı şəbəkələrin transformatorlarında
təsirlənməsiz çevirgəclərin (TÇ) budaqlanmalarından istifadə edilməlidir. Bu qurğular YAT qurğusu olan transformatorlarda
gərginliyin tənzimlənməsi nəzərə alınmaqla, 0,4 kV gərginlikli şəbəkələrdə qəbuledicilərin çıxışlarındakı gərginliyin dövlət
standartları tələblərinə uyğunluğunu təmin edir.
Transformatorların TÇ budaqlanmalarının vəziyyəti və gərginlik tənzimləyiclərinin sazlanması şəbəkə sxeminin və
yükün dəyişməsinə uyğun dəqiqləşdirilməlidir.
Transformatorların TÇ budaqlanmalarının vəziyyəti və avtomatik tənzimləyicilərin sazlanma parametrləri enerji
obyektinin texniki rəhbəri tərəfindən təsdiq edilməlidir.
2.6.3.14. 110kV və yüksək gərginlikli şəbəkələrdə gərginliyin tənzimlənməsi, hər rüb üçün təsdiqlənmiş gərginliyin
zamana görə funksiyası qrafiklərinə və ya qoşulmuş avadanlıqların tərkibini nəzərə almaqla rejim parametrlərindən
gərginliyin asılılıq xarakteristikalarına uyğun olaraq, nəzarət məntəqələrində həyata keçirilməlidir.
Nəzarət məntəqələrindəki gərginlik qrafikləri və tənzimləmə xarakteristikaları enerjisistemin dispetçer xidməti
tərəfindən növbəti rüb üçün tərtib edilməli və zərurət yarandıqda, rejimin qısamüddətli planlaşdırılmasında
dəqiqləşdirilməlidir.
Nəzarət məntəqələri, bu məntəqələrdə gərginlik səviyyəsinin enerjisistemdə dayanıqlığa və itkilərə təsir dərəcəsindən
asılı olaraq, müvafiq dispetçer xidmətləri (idarələri) tərəfindən yaradılır.
Gərginliyin tənzimlənməsi əsasən avtomatika və telemexanika vasitələrilə, onlar olmadıqda isə, elektrik şəbəkələri
müəssisələrinin, enerjisistemin dispetçerinin nəzarəti altında enerji obyektinin əməliyyat-dispetçer heyəti tərəfindən həyata
keçirilməlidir.
2.6.3.15. Enerjisistemin dispetçeri tərəfindən gərginliyinə nəzarət edilən məntəqələrin siyahısı, həmçinin bu
məntəqələrdə gərginlik qrafikləri və tənzimləmə xarakteristikaları uyğun dispetçer idarəetmə orqanları tərəfindən təsdiq
edilir.
2.6.3.16. İstehlakçıların reaktiv güc mənbələrindən istifadə edilmə qaydaları enerji təchizatı müəssisəsi ilə istehlakçılar
arasında bağlanan müqavilədə göstərilməlidir. Zərurət yarandıqda dispetçer orqanları nəzarət nöqtələrində gərginliyin
tənzimlənməsi üçün istehlakçıların reaktiv güc mənbələrindən istifadə etməlidirlər.
2.6.3.17. Enerjisistemin dispetçeri tərəfindən nəzarət edilən elektrik stansiyalarının qovşaq məntəqələri və sinxron
kompensatorlar olan yarımstansiyalar üçün enerjisistemin və yük qovşaqlarının statik dayanıqlıq şərtlərinə görə gərginliyin
qəza azalması həddi təyin edilməlidir.
Əgər bu məntəqələrdə gərginlik göstərilən qəza həddinədək azalarsa, elektrik stansiyalarının və sinxron kompensatorlar
olan yarımstansiyaların operativ heyəti generator və kompensatorların ifrat yüklənmə qabiliyyətindən müstəqil istifadə
etməklə gərginliyi saxlamalı, enerjisistemin dispetçeri isə yanaşı rayonlardakı gərginliyin tənzimlənməsi üzrə vasitə
ehtiyatlarını səfərbər etmək yolu ilə həmin enerji müəssisələrinə kömək etməlidir. Bu halda ayrı-ayrı nəzarət nöqtələrində
gərginliyin avadanlıqlar üçün buraxıla bilən həddən artıq qaldırılmasına icazə verilmir.
İş rejimi və ya şəbəkənin sxemi dəyişdikdə gərginliyin buraxıla bilən qəza həddindən aşağı düşməsi mümkün olan
enerjisistemin qovşaqlarında dayanıqlığın pozulmasının qarşısını almaq üçün tələb olunan həcmdə yük açan avtomatika

qurulmalıdır.
2.6.3.18. İstilik şəbəkələri parametrlərinin tənzimlənməsi nəzarət nöqtələrində (məntəqələrində) istilikdaşıyıcının
verilmiş təzyiq və temperaturunun saxlanılmasını təmin etməlidir. Təsdiq olunmuş qrafikin qısamüddətli (3 saatdan artıq
olmamaqla) dəyişilməsi zamanı istilikdaşıyıcısının temperaturunun verilmiş qiymətlərdən fərqlənməsinə, əgər enerjisistem
və istilik istehlakçıları arasındakı müqavilələrdə digəri nəzərdə tutulmayıbsa, icazə verilir.
2.6.3.19. İstilik şəbəkələrində tənzimləmə aşağıdakılara təsir etmək yolu ilə avtomatik və ya əllə həyata keçirilməlidir:
- istilik mənbələrinin və istehlakçıların işinə;
- istilik şəbəkələrinin hidravlik rejiminə, o cümlədən axınların və nasos stansiyaları və istilik qəbuledicilərinin iş
rejimlərinin dəyişilməsi ilə;
- istilik mənbələrinin su hazırlayan qurğularını əlavə bəslənmə suyunun dəyişən sərfiyyatının ödənilməsinə daim hazır
vəziyyətdə saxlamaqla əlavə bəslənmə rejiminə.
2.6.4. Avadanlığın idarə edilməsi
2.6.4.1. İstismara qəbul olunmuş enerji obyektlərinin avadanlığı dörd operativ vəziyyətlərdən birində: işdə, ehtiyatda,
təmirdə və ya konservasiyada olmalıdır.
2.6.4.2. Enerji avadanlıqlarının, rele mühafizəsi və avtomatika qurğularının, həmçinin əməliyyat-dispetçer və texnoloji
idarəetmə vasitələrinin operativ-informasiya komplekslərinin,hətta təsdiqlənmiş plan üzrə işdən və ehtiyatdan təmirə və
sınaq üçün çıxarılması, onların əməliyyat-dispetçer idarə edilməsini həyata keçirən enerjisistemin əməliyyat-dispetçer
idarəsinə verilən sifarişlə rəsmiləşdirilməlidir.
Sifarişlərin və onlara icazənin alınması haqqında xəbərin verilmə müddəti əməliyyat-dispetçer idarəetmə orqanı
tərəfindən təyin edilməlidir.
Sifarişlər enerji obyektinin texniki rəhbəri tərəfindən təsdiqlənməlidir.
2.6.4.3. Enerjisistemin iş rejiminin əhəmiyyətli dərəcədə dəyişilməsinə səbəb ola bilən sınaqların aparılması
enerjisistemin baş dispetçeri tərəfindən təsdiqlənmiş iş proqramı əsasında yerinə yetirilməlidir. Enerji obyektləri
avadanlıqlarının, digər sınaqlarının iş proqramlarını enerji obyektinin texniki rəhbəri təsdiqləməlidir.
Sınaqların iş proqramı, onların başlanmasına ən azı 7 gün qalmış təsdiqlənməyə təqdim edilməlidir.
2.6.4.4. Sifarişlər bölünürlər: təsdiq olunmuş plan üzrə aparılan təmir və açılmalara uyğun olaraq plan üzrə sifarişlər və
plandankənar və təxirəsalınmaz təmirlərin aparılması üçün təcili sifarişlər. Plandankənar və təxirəsalınmaz təmirlər üçün
təcili sifarişlərin sutkanın istənilən vaxtında, idarəetməsində və ya sərəncamında açılacaq avadanlıq olan dispetçerə
bilavasitə verilməsinə icazə verilir.
Daha artıq müddətə icazəni enerji obyektinin texniki rəhbəri, əməliyyat-dispetçer idarəsinin baş dispetçeri verməlidir.
2.6.4.5. Avadanlığın dərhal açılması tələb olunan hallarda: açılma, avadanlıq quraşdırılmış enerji obyektinin operativ
heyəti tərəfindən istehsalat təlimatlarının tələblərinə uyğun olaraq aparılır. Bu barədə yuxarı əməliyyat-dispetçer heyətinə,
əgər bu mümkünsə qabaqcadan, ya da sonra məlumat verilməlidir.
Avadanlıq dayandırıldıqdan sonra aparılan təmir işlərinin səbəbləri və texniki müddəti göstərilməklə təcili sifariş
rəsmiləşdirilir.
2.6.4.6. Enerji obyektinin, enerjisistemin dispetçerinin sərəncamında və ya idarəetməsində olan əsas avadanlığın əsaslı,
orta və ya cari təmirə çıxarılmasına icazəni, müəyyən edilmiş qaydada sifariş üzrə, enerji obyektinin dispetçer xidməti və ya
enerjisistemin əməliyyat-dispetçer idarəsi verməlidir.
2.6.4.7. Avadanlıqların və elektrik verilişi xətlərinin təmirə çıxarılması və işə qoşulması, həmçinin qazanın odlanması və
turbinin işə salınması və tələb olunan yükün yığılması ilə əlaqədar aparılan əməliyyatların vaxtı da sifarişlə icazə verilmiş
təmir müddətinə daxil edilməlidir.
Əgər hər hansı səbəbdən avadanlıq nəzərdə tutulmuş vaxtda açılmamışsa, təmir müddəti qısaldılmalı, qoşulma tarixi
isə əvvəlki kimi qalmalıdır.
Təmirin vaxtını yalnız enerji obyektinin dispetçer xidməti və ya enerjisistemin operativ- dispetçer orqanı uzada bilər.
2.6.4.8. Sifarişə icazə alınmasına baxmayaraq avadanlıqların işdən və ehtiyatdan çıxarılması və ya sınağa keçirilməsi
yalnız müvafiq olaraq enerji obyektinin, enerjisistemin operativ - dispetçer idarəetmə orqanının dispetçerinin bilavasitə
avadanlığı işdən və ehtiyatdan çıxarmazdan və ya sınağa keçirməzdən əvvəl verdiyi icazəsilə yerinə yetirilə bilər.
2.6.4.9. Elektrik stansiyaları və ya elektrik şəbəkələrinin heyəti elektrik stansiyasının növbə rəisinin, elektrik
şəbəkələrinin, enerji sistemin əməliyyat-dispetçer idarəsinin dispetçerinin icazəsi olmadan sistem avtomatikasının,
həmçinin müvafiq dispetçerin (elektrik stansiyasının növbə rəisinin) sərəncamında və ya idarəetməsində olan dispetçer və
texnoloji idarəetmə vasitələrinin açılmasını, qoşulmasını, sınağını və tənzim qiymətlərinin dəyişdirilməsini həyata keçirmək
səlahiyyətinə malik deyil.
Aparatları iki və daha artıq obyektlərdə yerləşən rele mühafizəsi və avtomatikası qurğularının yoxlanılması (sınağı) eyni
vaxtda bütün obyektlərdə icra olunmalıdır.
2.6.4.10. Elektrik birləşmələrinin sxemi dəyişdikdə, elektrik stansiyasının növbə rəisi, elektrik şəbəkələrinin,
enerjisistemin əməliyyat-dispetçer idarəsinin dispetçeri mühafizələrin, əks-qəza və rejim avtomatikası sistemlərinin
sazlanmasını yoxlamalı və onları yeni sxemlərə uyğun vəziyyətə gətirməlidir.
2.6.4.11. İstismar idarəsi avadanlıqda təmir işlərinin qurtarması barədə məlumat verdikdən, şəbəkəyə qoşulduqdan və
operativ sifariş bağlandıqdan sonra avadanlıq təmirdən işə qoşulmuş hesab olunur.
2.6.5. Texnoloji pozuntuların qarşısının alınması və ləğv edilməsi
2.6.5.1. Texnoloji pozuntuları ləğv edərkən operativ – dispetçer idarəetmənin əsas vəzifələri aşağıdakılardır:
- pozuntuların genişlənməsinin, heyətin xəsarət almasının və avadanlığın sıradan çıxmasının qarşısının alınması;
-istehlakçıların enerji təchizatının və istehlakçılara verilən enerjinin normal parametrlərinin təcili bərpası;
- qəzadan sonrakı etibarlı sxemlərin və iş rejimlərinin yaradılması;
- tez bir zamanda enerji və güc bazarı subyektlərinin iş rejiminin bərpası;
- açılmış və açılan avadanlığın vəziyyətinin aydınlaşdırılması və mümkün olduqda onun işə qoşulması və şəbəkə

sxeminin bərpa edilməsi.
2.6.5.2. Enerjisistemin əməliyyat-dispetçer idarəsinin hər bir dispetçer məntəqəsində, enerji obyektlərinin idarəetmə
lövhələrində, yuxarı əməliyyat-dispetçer idarəetmə orqanın təlimatı əsasında tərtib edilmiş, pozuntuların qarşısnın alınması
və ləğv edilməsi üzrə yerli təlimatlar, habelə elektrik stansiyalarının, qazanxanaların qaz təsərrüfatında və istilik
şəbəkələrində texnoloji pozuntuların ləğv edilməsi planları olmalıdır.
Şəhərlərin və iri yaşayış məntəqələrinin istilik şəbəkələrində texnoloji pozuntuların ləğv edilməsi planları müəyyən
edilmiş qaydada razılaşdırılmalıdır.
Şəhərlərin və enerji obyektlərinin qəza-dispetçer xidmətləri arasında, enerji obyektlərində texnoloji pozuntuları ləğv
edərkən onların qarşılıqlı fəaliyyətini müəyyənləşdirən sənədlər razılaşdırılmalıdır.
2.6.5.3. Enerjisistemin, elektrik şəbəkələrinin, elektrik stansiyalarının və yarımstansiyaların əməliyyat-dispetçer
idarəetmə orqanlarının dispetçerləri arasında texnoloji pozuntuların aradan qaldırılması üzrə işlərin bölüşdürülməsi uyğun
təlimatlarla nizamlanmalıdır.
Enerjisistem və qonşu dövlətlərin enerjisistemləri arasındakı əlaqələrdə texnoloji pozuntuların ləğvi zamanı işlərin
bölüşdürülməsi qarşılıqlı surətdə razılaşdırılmış təlimatlar, razılaşmalar və digər sənədlərlə tənzimlənməlidir.
2.6.5.4. Elektrik stansiyalarında texnoloji pozuntuların ləğv edilməsi işlərinə stansiyanın növbə rəisi rəhbərlik etməlidir.
Yarımstansiyalarda texnoloji pozuntuların ləğv edilməsinə rəhbərlik yarımstansiyanın texniki xidmət növündən asılı
olaraq yarımstansiya üzrə növbətçiyə operativ-səyyar briqadaya, ustaya, və ya qrup rəisinə həvalə olunmalıdır.
Elektrik şəbəkələrində yerli təyinatlı və enerjisistemin iş rejiminə toxunulmayan texnoloji pozuntular, bu cür
pozuntuların yayılma rayonundan və şəbəkələrin idarə edilməsi strukturundan asılı olaraq elektrik şəbəkələrinin və ya dayaq
yarımstansiyanın dispetçerinin rəhbərliyi altında ləğv edilməlidir.
Enerjisistemin iş rejiminə toxunulan texnoloji pozuntuların ləğv edilməsi enerjisistemin dispetçerinin rəhbərliyi altında
aparılmaldır.
Zəruriyyət yarandıqda əməliyyat, yaxud inzibati-texniki heyətdən olan yüksək vəzifəli şəxs, əməliyyat jurnalında qeyd
etməklə, pozuntuların aradan qaldırılması işlərinə rəhbərliyi digər şəxsə tapşırmaq və ya öz üzərinə götürmək səlahiyyətinə
malikdir.
Əvəz edilmə haqqında həm yuxarı səlahiyyətli, həm də tabeçilikdə olan əməliyyat heyəti məlumatlandırılır.
2.6.5.5. Texnoloji pozuntuların aradan qaldırılması zamanı növbənin qəbul edilməsinə və təhvil verilməsinə icazə verilir.
Növbəyə gələn əməliyyat heyəti texnoloji pozuntuların aradan qaldırılmasına rəhbərlik edən şəxs tərəfindən işlərə cəlb
olunur. Pozuntunun xüsusiyyətindən asılı olaraq, onun aradan qaldırılması müddəti uzandıqda, yuxarı səlahiyyətli
əməliyyat-dispetçer heyətinin icazəsilə növbənin təhvil verilməsinə icazə verilir.
Texnoloji pozuntunun ləğvi zamanı yuxarı səlahiyyətli əməliyyat-dispetçer heyətini əməliyyat idarəetməsində və ya
sərəncamında olmayan enerji avadanlığında əməliyyatlar aparılan hallarda, texnoloji pozuntu baş verən enerji obyektinin
inzibati-texniki heyətinin rəhbərinin icazəsi ilə növbə təhvil verilə bilər.
2.6.5.6. İnzibati-texniki heyətə mənsub şəxslərin iştirakından asılı olmayaraq əməliyyat-dispetçer heyəti normal rejimin
bərpası üzrə qərar qəbul etməklə və müvafiq tədbirlər həyata keçirməklə texnoloji pozuntuların aradan qaldırılmasına
rəhbərlik edir.
2.6.5.7. Texnoloji pozuntuların aradan qaldırılması prosesində bütün idarəetmə səlahiyyətli dispetçerlərin, həmçinin
elektrik stansiyalarının növbə rəisləri və iri yarımstansiyaların növbətçilərinin operativ danışıqları və sərəncamları maqnit
lentlərində qeyd edilməlidir.
2.6.5.8. Zəruri olduqda, əməliyyat və ya inzibati-texniki heyətin arasından olan ən yüksək rütbəli şəxs fövqəladə halın
aradan qaldırılmasına rəhbərliyi başqa bir şəxsə həvalə etmək və ya rəhbərliyi üzərinə götürmək hüququna malikdir.
2.6.5.9. Fövqəladə halın aradan qaldırılması zamanı dispetçer idarəetməsinin bütün səviyyələrindəki dispetçerlərin,
həmçinin elektrik stansiyalarının və növbətçi böyük yarımstansiyaların rəsmilərinin bütün əməliyyat danışıqları və
sərəncamları avtomatik səsyazma sistemi vasitəsilə qeydə alınmalıdır.
2.6.6. Operativ sxemlərə qoyulan tələblər
2.6.6.1. Enerjisistemin, elektrik şəbəkələrinin, elektrik stansiyalarının və yarımstansiyaların elektrik birləşmə sxemləri,
normal və təmir rejimləri üçün rele mühafizəsi və avtomatika vasitələrinin sazlanması aşağıdakıları təmin etməlidirlər:
- istehlakçılara verilən elektrik enerjisinin keyfiyyətinin dövlət standartına uyğunluğunu (müqavilə öhdəlikləri üzrə);
- enerjisistemin dayanıqlı işini;
- qısaqapanma cərəyanlarının avadanlıq üçün buraxıla bilən qiymətlərə uyğun olmasını;
- aktiv və reaktiv güc axınlarının faydalı paylaşdırılmasını; elektrik enerjisinin həm istehsalçıları və həm də istehlakçıları
üçün minimal itkilərlə qəzaların qarşısının alınmasını.
2.6.6.2. Elektrik stansiyalarının və yarımstansiyaların dəyişən və sabit cərəyan xüsusi sərfiyyat (XS) sxemləri normal,
təmir və qəza rejimlərində etibarlılığın təmin olunması nəzərə alınmaqla aşağıdakıların həyata keçirilməsilə seçilməlidir:
- şinlərin seksiyalanması;
- bütün gərginliklərdə istənilən XS şin seksiyasında ehtiyat qidalanmanın avtomatik qoşulması;
- EAQ qurğularının işi nəzərə alınmaqla şin sistemi və seksiyaları üzrə XS qidalanma mənbələrinin paylaşdırılması və
seksiyada gərginlik itdikdə XS mexanizmlərinin işdə saxlanılması. İşçi və ehtiyat qidalanma mənbələri paylaşdırıcı qurğunun
müxtəlif şin seksiyalarına birləşdirilməlidir;
- hər hansı seksiyanın işdən açılması nəticəsində elektrik stansiyalarının və ya yarımstansiyaların işinin minimal
pozulması şərtinə uyğun olaraq XS mexanizmlərinin seksiyalar üzrə paylaşdırılması;
- elektrik stansiyalarının şinlərinin (hissələrinin) qeyri-sinxron işində XS mexanizmlərinin etibarlı qidalanmasının təmin
edilməsi (yüksək gərginlik şinlərinin seksiyalara ayrılması, enerji blokların ayrıca xətt üçün ayrılması, enerjisistemin bölünmə
sxeminin icrası);
- tezlik və gərginlik, XS mexanizmlərinin fasiləsiz işinə təhlükə yaradan qiymətlərə qədər azaldıqda ən kiçik işlək güc
itkisilə, elektrik stansiyalarının XS mexanizmlərinin qidalandırılmasının enerjisistemdən tam və ya qismən ayrılmasının
təmin edilməsi.
2.6.6.3. Elektrik stansiyalarının XS paylayıcı qurğularının şinlərinə istehlakçıların (qəsəbələrin və s.) qoşulması

qadağandır.
2.6.6.4. Elektrik stansiyaları, yarımstansiyalar və elektik şəbəkələrinin birləşmələrinin normal və təmir sxemləri hər il
enerji obyektinin texniki rəhbəri, enerjisistemin sxemi isə əməliyyat-dispetçer idarəsinin baş dispetçeri tərəfindən
təsdiqlənməlidir.
Göstərilən sxemlər, operativ sərəncamında və ya idarəetməsində bu sxemlərə daxil olan avadanlıqlar dispetçer
idarəetmə orqanı ilə razılaşdırılmalıdır.
2.6.6.5. Elektrik stansiyalarının boru kəmərlərinin sxemləri aşağıdakıları təmin etməlidir:
- əsas avadanlıqların XS-larının etibarlı ehtiyatlandırılmasını;
- minimal hidravlik itkilərini;
- qəza sahələrinin, birbaşa uzaqdan idarəolunan (distansion) intiqallar vasitəsilə açılmasını;
- minimal generasiya güc itkiləri ilə qəzaların qarşısının alınmasını və istehlakçıların minimal güclərinin açılmasını.
2.6.6.6. Stansiya boru kəmərləri şəbəkəsinin sxemləri boru kəmərləri zədələndikdə elektrik stansiyalarının ayrı-ayrı
sahələrinin təcrid olunması və otaqların, avadanlıqların su basmasının qarşısının alınması mümkünlüyünü təmin etməlidir.
2.6.6.7. İstilik şəbəkələrinin boru kəmərləri sxemləri istehlakçıların etibarlı istilik təchizatını, istilik şəbəkəsində verilmiş
parametrlərin saxlanılmasını, şəbəkə suyunun ötürülməsində elektrik enerjisinin qənaətli sərfiyyatını, həmçinin minimal
sayda istehlakçıların açılması ilə qəzaların qarşısının alınmasını və ləğv edilməsini təmin etməlidir.
2.6.7. Əməliyyat-dispetçer heyəti
2.6.7.1. Enerjisistemin əməliyyat-dispetçer idarəetmə orqanlarının, enerji obyektlərinin idarəetmə əməliyyat-dispetçer
heyətinə aşağıdakılar aiddir:
- operativ-heyət, yəni enerji qurğularının idarəetmə orqanlarına bilavasitə təsir edən və növbə ərzində enerji
qurğularının idarə edilməsini və xidmətini həyata keçirən heyət;
- operativ-təmir heyəti, yəni idarəetmə orqanlarına bilavasitə təsir etmək səlahiyyətinə malik təmir heyəti;
- rəhbər operativ heyət, yəni növbə ərzində onlara təhkim olunmuş obyektlərin (enerjisistemin, elektrik şəbəkələrinin,
istilik şəbəkələrinin, elektik stansiyaların, enerjiobyektlərin) işinə və tabeliyində olan heyətə operativ rəhbərliyi həyata
keçirən heyət.
2.6.7.2. Əməliyyat-dispetçer heyəti istehsalat və vəzifə təlimatlarına, həmçinin yuxarı səlahiyyətli operativ heyətin
operativ sərəncamlarına uyğun olaraq enerji müəssisəsinin, enerjisistemin avadanlıqlarının təhlükəsiz, etibarlı və qənaətli iş
rejimini təmin etməlidir.
İşçilərin sayına və ixtisaslarına görə əməliyyat-dispetçer heyətinin komplektləşdirilməsi əməliyyat-dispetçer idarəsinin
normativ sənədlərinə uyğun həyata keçirilir.
Növbə ərzində əməliyyat-dispetçer heyəti natamam tərkibdə işlədikdə işçi yerlərin eyni vaxtda əvəz edilməsinə yalnız
enerji obyektinin texniki rəhbərinin, əməliyyat-dispetçer idarəsinin baş dispetçerinin yazılı göstərişi üzrə icazə verilə bilər.
2.6.7.3. Əməliyyat-dispetçer heyəti növbə vaxtı onun operativ idarəetməsində və ya sərəncamında olan avadanlıqların
bu Qaydaya, zavod və yerli təlimatlara, elektrik təhlükəsizliyi qaydalarına, eləcə də digər rəhbər sənədlərin tələblərinə uyğun
istismar olunmasına, həmçinin yuxarı səlahiyyətli əməliyyat-dispetçer heyətinin sərəncamlarının qəti yerinə yetirilməsinə
məsuliyyət daşıyır.
2.6.7.4. İş rejimi pozulduqda, avadanlıqlar zədələndikdə, yanğın baş verdikdə əməliyyat-dispetçer heyəti normal iş
rejimini bərpa etmək və ya qəza vəziyyətini ləğv etmək və texnoloji pozuntuların inkişafının qarşısını almaq üçün təcili
tədbirlər görməli, həmçinin təsdiqlənmiş siyahıya uyğun olaraq, rəhbər əməliyyat-dispetçer heyətinə və inzibati-texniki
heyətin rəhbər şəxslərinə bu barədə məlumat verməlidir.
2.6.7.5. Yuxarı səlahiyyətli operativ heyətin, onun səlahiyyətinə daxil olan məsələlər üzrə sərəncamlarının icrası,
tabelikdə olan əməliyyat-dispetçer heyəti üçün məcburidir.
2.6.7.6. Yuxarı səlahiyyətli əməliyyat-dispetçer heyətinin operativ idarəetməsində və ya sərəncamında olan
avadanlıqları, insan tələfatı və avadanlıq üçün real təhlükə yaranan hallar istisna olmaqla, bu heyətin icazəsi olmadan işə
qoşmaq və işdən açmaq olmaz.
2.6.7.7. Yuxarı səlahiyyətli əməliyyat-dispetçer heyətinin operativ göstərişi aydın və qısa olmalıdır.
Tabelikdə olan əməliyyat-dispetçer heyəti tapşırığı dinləyib onun mətnini olduğu kimi təkrar etməli və düzgün anladığı
barədə yuxarı səlahiyyətli heyətin razılığını almalıdır.
Əməliyyat-dispetçer heyəti tapşırıq verdikdə, aldıqda və ya ona icazə aldıqda, bu barədə əməliyyat jurnalında
yazmalıdır. Yuxarı səlahiyyətli əməliyyat-dispetçer heyətin sərəncamları dərhal və dəqiq yerinə yetirilməlidir.
Maqnit lentinə yazılmış yazılar mövcud olduqda əməliyyat jurnalında qeydlərin həcmi müvafiq inzibati-texniki
rəhbərlik tərəfindən müəyyən edilir.
2.6.7.8. Operativ əməliyyat danışıqları tam texniki dildə aparılmalıdır. Bütün enerji avadanlıqları, birləşmələr, rele və
texnoloji mühafizə və avtomatika qurğuları tamamilə dispetçer adlarına uyğun adlandırılmalıdır. Texniki terminologiyadan
və dispetçer adlarından kənara çıxmaq qadağandır.
Dispetçer idarəetmənin bütün səviyyələrində aparılan və elektrik stansiyalarının iri yarımstansiyaların növbə rəislərinin
operativ əməliyyat danışıqları avtomatik olaraq maqnit lentində qeyd edilməlidir.
2.6.7.9. Enerjisistemin, elektrik stansiyalarının avadanlıqlarının iş rejiminin dəyişdirilməsinə dair verilən sərəncamlarda
dəyişən rejim parametrinin qiyməti və onun icra edilməsi müddəti, həmçinin sərəncamın verilməsi vaxtı göstərilməlidir.
2.6.7.10. Əməliyyat-dispetçer heyətin rəhbər inzibati-texniki heyətdən yuxarı səlahiyyətli əməliyyat-dispetçer heyətin
səlahiyyətinə aid olan məsələlər üzrə aldığı göstərişlər, yalnız yuxarı səlahiyyətli əməliyyat-dispetçer heyətinin razılığı ilə
yerinə yetirilməlidir.
2.6.7.11. Yuxarı səlahiyyətli əməliyyat-dispetçer heyətin sərəncamının, bu sərəncamı yerinə yetirməyə borclu olan
şəxslər tərəfindən icra olunmaması və ya icrasının əsassız yuvandırılması qadağandır.
2.6.7.12. Əgər yuxarı səlahiyyətli əməliyyat-dispetçer heyətinin sərəncamı tabelikdə olan əməliyyat-dispetçer heyətinə
səhv görünürsə o, dərhal sərəncamı verən şəxsi bu barədə xəbərdar etməlidir. Sərəncam təsdiq olunarsa, tabelikdəki
əməliyyat-dispetçer heyəti onu icra etməlidir.
Yuxarı səlahiyyətli operativ heyətin verdiyi sərəncam elektrik təhlükəsizliyi qaydalarının pozulmasına, avadanlıqların

zədələnməsinə və ya elektrik stansiyalarının, yarımstansiyaların xüsusi sərfiyyatının qidalanmasının itirilməsinə səbəb olarsa
onun icra edilməsi qadağandır. Sərəncamın yerinə yetirilməməsi barədə yuxarı səlahiyyətli əməliyyat-dispetçer heyətinə,
inzibati-texniki rəhbərə xəbər verilməli və əməliyyat jurnalında yazılmalıdır.
2.6.7.13. Ehtiyatda olan əməliyyat-dispetçer heyəti enerji qurğularının xidməti işlərinin icrasına vəzifə təlimatlarına
uyğun olaraq və yalnız müvafiq inzibati-texniki və ya növbədə olan operativ rəhbərin icazəsi ilə, müvafiq sənədlərdə
yazılmaqla cəm edilə bilər.
2.6.7.14. Zərurət yarandıqda növbənin başlanmasına qədər əməliyyat-dispetçer heyətdən olan bir şəxsin digəri ilə əvəz
edilməsinə inzibati-texniki rəhbər və ya onu əvəz edə bilən şəxsin icazəsilə yol verilir və bu barədə yuxarı səlahiyyətli
əməliyyat-dispetçer heyəti xəbərdar edilməlidir.
Ardıcıl iki növbədə işləmək qadağandır.
2.6.7.15. İşə başlayan hər bir növbətçi heyət iş yerini əvvəlki növbətçidən qəbul etməli, iş qurtarandan sonra isə növbəni
cədvəl üzrə sonrakı növbətçiyə təhvil verməlidir. Növbəni təhvil vermədən növbətçilikdən çıxmaq qadağandır.
2.6.7.16. Əməliyyat-dispetçer heyəti növbəni təhvil alarkən:
- onun operativ idarəetməsində və sərəncamında olan enerji qurğularının iş rejimi, sxemi və vəziyyətilə, müvafiq
təlimatlarla müəyyənləşdirilmiş qaydada tanış olmalı;
- növbəni təhvil verən şəxsdən iş rejiminin pozulmasına yol verməmək üçün hansı avadanlığa daha çox diqqət yetirmək,
habelə ehtiyatda və təmirdə olan avadanlıqlar barədə məlumat almalı;
- ona təhkim olunan sahədə sifariş, naryad və sərəncamlar üzrə hansı işlərin aparıldığını aydınlaşdırmalı alət və
tərtibatları, otaqların açarlarını, operativ sənədləri və iş yerinin sənədlərini yoxlamalı və təhvil almalı;
- əvvəlki iş növbəsi vaxtı bütün sərəncam və yazılarla tanış olmalı;
- tabeliyindəki növbətçi heyətdən məlumat almalı və növbənin qəbulu zamanı aşkar edilmiş çatışmazlıqlar və növbəyə
başladığı barədə bilavasitə növbə rəisinə məlumat verməli;
- növbənin təhvil-təslimini jurnal və ya cədvəldə qeyd etməli, özünün və növbəni təhvil verən şəxsin imzası ilə
rəsmiləşdirməlidir.
2.6.7.17. Əməliyyat-dispetçer heyəti yerli təlimata uyğun olaraq, avtomatika, siqnalvermə, DTİV qurğularının işçi
vəziyyətini vaxtaşırı, həmçinin iş yerindəki saatın dəqiqliyini və s. yoxlamalıdır.
2.6.7.18. Əməliyyat-dispetçer heyəti təsdiqlənmiş cədvəl üzrə işçi avadanlıqdan ehtiyat avadanlığa keçilməni icra
etməli, avadanlığın yoxlanışını və ona profilaktik baxış aparmalıdır.
2.6.7.19. Operativ və inzibati-texniki heyət rəhbərinə tabeliyində olan əməliyyat-dispetçer heyəti öz vəzifələrini yerinə
yetirmədiyi təqdirdə onu növbətçilikdən kənar etmək və müvafiq əvəzləmə aparmaq və ya yeni vəzifə bölgüsü tətbiq etmək
ixtiyarı verilir.
Bu halda əməliyyat jurnalında qeydlər edilir və ya yazılı sərəncam verilir və tabeçilik üzrə müvafiq əməliyyat-dispetçer
idarəetmə səviyyəli heyət məlumatlandırılır.
2.6.7.20. Əməliyyat-dispetçer heyəti yuxarı səlahiyyətli əməliyyat-dispetçer heyətin icazəsilə iş yerindən azad edilib,
operativ jurnalda yazılmaqla qısa müddətə təmir və sınaq işlərinə cəlb edilə bilər. Bu halda elektrik təhlükəsizliyi
qaydalarının tələblərinə riayət edilməlidir.
2.6.8. Elektrik qurğularında aparılan əməliyyatlar
2.6.8.1. Aparılan əməliyyatların icrası zamanı elektrik şəbəkələrinin elektrik birləşmələri sxemlərində, enerji
obyektlərinin və enerjisistemin elektrik qurğularında və RMA qurğularının dövrələrində yerinə yetirilən bütün dəyişikliklər,
torpaqlamanın qoyulduğu yerlər enerjisistemin əməliyyat-dispetçer idarəsinin proqram-aparat kompleksindən istifadə
edilməklə operativ sxemdə öz əksini tapmalıdır.
2.6.8.2. Mürəkkəb əməliyyatlar, həmçinin elektrik avadanlıqlarında bloklama qurğusu olmadıqda və ya o, nasaz
vəziyyətdə olduqda icra edilən əməliyyatlar proqram və əməliyyat blankları yazılmaqla aparılmalıdır.
Mürəkkəb əməliyyatlara kommutasiya aparatları, torpaqlamalar və rele mühafizəsi qurğuları, əks-qəza və rejim
avtomatikası ilə çox ciddi ardıcıllıqla aparılması tələb edilən əməliyyatlar daxildir.
Müvafiq enerjiobyektlərin texniki rəhbərləri və enerjisistemin əməliyyat-dispetçer idarəsinin baş dispetçeri tərəfindən
təsdiqlənən mürəkkəb əməliyyatların siyahısı dispetçer məntəqələrində saxlanılmalıdır.
Avadanlıqların, mühafizə və avtomatika qurğularının tərkibində və sxemlərində, dəyişikliklər baş verdikdə mürəkkəb
əməliyyatların siyahısına yenidən baxılmalıdır.
2.6.8.3. Təkrar olunan mürəkkəb əməliyyatlar üçün nümunəvi əməliyyat proqramları və blanklarından istifadə
edilməlidir.
Texnoloji pozuntuları ləğv edərkən və ya onların qarşısını almaq üçün əməliyyatları, sonradan operativ jurnalda qeyd
etməklə, əməliyyat blankları yazılmadan icra etməyə icazə verilir.
2.6.8.4. Operativ sənəd sayılan əməliyyat proqramı və blanklarında elektrik qurğularının elektrik birləşmə sxemlərində,
rele mühafizəsi və avtomatika dövrələrində aparılan əməliyyatların həcmi və icra ardıcıllığı qeyd edilməlidir.
Əməliyyat blanklarından (nümunəvi blanklar) əməliyyatı bilavasitə yerinə yetirən əməliyyat-dispetçer heyəti istifadə
etməlidir.
Əməliyyat proqramını (nümunəvi proqramı) rəhbər operativ heyət, müxtəlif enerji obyektlərinin və müxtəlif idarəetmə
səviyyəli elektrik qurğularında əməliyyat apararkən tətbiq etməlidir.
Proqramın təfsilatı dərəcəsi dispetçer idarəetmənin səviyyəsinə uyğun olmalıdır.
Bilavasitə əməliyyatları aparan şəxslərə əməliyyat blankları ilə tamamlanmış uyğun dispetçer proqramlarını tətbiq
etməyə icazə verilir.
Yeni avadanlıqların işə daxil edilməsi, köhnə avadanlıqların dəyişdirilməsi və ya qismən sökülməsi, paylayıcı qurğuların
yenidən qurulması ilə bağlı elektrik qurğularının əsas elektrik birləşmələri sxemində, həmçinin quraşdırılan RMA
qurğularında dəyişikliklər olduqda, yaxud yeni belə qurğular işə qoşulduqda nümunəvi əməliyyat proqramı və blankları
dəqiqləşdirilməlidir.
2.6.8.5. Enerjisistemin sxemində və iş rejimində, idarəetməsində avadanlıq və RMA qurğuları olan uyğun əməliyyatdispetçer idarəetmə orqanların istehsalat xidmətləri tərəfindən RMA qurğularında plan üzrə dəyişikliklər zamanı əvvəlcədən

uyğun operativ idarəetmə səviyyələri üçün nümunəvi əməliyyat proqram və blanklarında lazımi dəyişikliklər edib, onları
dəqiqləşdirmək lazımdır.
2.6.8.6. Elektrik stansiyalarında və yarımstansiyalarda bütün əməliyyatlar uyğun təlimatlar əsasında yerinə
yetirilməlidir.
2.6.8.7. Yuxarı səlahiyyətli əməliyyat-dispetçer heyətin operativ idarəetməsində olan elektrik avadanlığında və RMA
qurğularındakı əməliyyatlar sərəncam üzrə, sərəncamında olduqda isə icazəsilə icra olunmalıdır.
Yuxarı səlahiyyətli əməliyyat-dispetçer heyətin sərəncamı və icazəsi olmadan, lakin onu sonradan xəbərdar etməklə,
əməliyyatların aparılmasına təxirəsalınmaz hallarda (bədbəxt hadisə, təbii fəlakət, yanğın, qəza zamanı) icazə verilir.
Yanğın və qəzanın ləğvi zamanı əməliyyat-dispetçer heyəti yerli təlimatlara və operativ yanğınsöndürmə planına uyğun
hərəkət etməlidir.
2.6.8.8. Əməliyyatlara dair sərəncamda elektrik qurğusunun sxemində və RMA dövrələrində aparılmalı olan
əməliyyatların ardıcıllığı, yuxarı səlahiyyətli operativ- dispetçer heyətin müəyyən etdiyi lazımi təfsilatıyla göstərilməlidir.
Əməliyyatı aparan şəxsə eyni vaxtda yalnız bir məqsədli və bir operativ əməliyyat tapşırığı verilməlidir.
2.6.8.9. Mürəkkəb əməliyyatları, bir qayda olaraq, biri nəzrətçi olmaqla iki şəxs yerinə yetirməlidir.
Əməliyyatı iki nəfər apardıqda nəzarətçi, bir qayda olaraq, yüksək vəzifəli şəxs olmalıdır. Əməliyyatın düzgün aparılması
üçün məsuliyyəti əməliyyatı aparan hər iki şəxs daşımalıdır.
Növbədə əməliyyat-dispetçer heyətindən bir şəxs olduqda nəzarətçi şəxs, mövcud avadanlığın elektik birləşmə sxemini,
əməliyyatların aparılması qaydalarını bilən və müəssisə üzrə sərəncamla əməliyyatların icrasına buraxılan inzibati-texniki
heyət işçilərindən təyin edilə bilər.
Əməliyyatın aparılmasına nəzarət etmək hüququna malik inzibati-texniki heyətin siyahısı enerji obyektinin texniki
rəhbəri tərəfindən təsdiq edilməli və müvafiq əməliyyat-dispetçer idarəsinə verilməlidir.
Mürəkkəb əməliyyatlar aparıldıqda RMA dövrələrindəki əməliyyatların icrasına RMA xidmətinin heyətindən olan
üçüncü şəxsi cəlb etmək olar. Bu işçi, əvvəlcə əməliyyat blankı ilə tanış olmalı, onu imzalamalı və əməliyyatı aparan şəxsin
göstərişi üzrə tapşırılan əməliyyatları icra etməlidir.
Digər bütün əməliyyatlar, etibarlı bloklanma qurğusu olduqda növbənin tərkibindən asılı olmayaraq təklikdə aparıla
bilər.
2.6.8.10. Elektrik qurğularında gərginlik itdikdə əməliyyat-dispetçer heyəti, xəbərdarlıq edilmədən onun yenidən
verilməsinə hazır olmalıdır.
2.6.8.11. Öz dövrəsində açarı olan birləşmələrin gərginlik altında açılması, qoşulması və işə qoşulması bu açarla
aparılmalıdır.
KPQ (XKPQ) birləşmələrinin ayıranları, ayırıcıları, sökülən kontaktları vasitəsilə aşağıdakıların açılmasına və
qoşulmasına icazə verilir:
- 110-220 kV gərginlikli güc transformatorlarının neytrallarının;
- şəbəkədə yerlə qapanma olmadıqda 6-35kV gərginlikli qövssöndürücü torpaqlayıcı reaktorların;
- 6-500 kV gərginlikli güc transformatorlarının maqnitləşdirici cərəyanının;
- hava və kabel elektrik verilişi xətlərinin tutum və yerlə qapanma cərəyanlarının;
- normativ sənədlərin tələblərinə riayət etməklə şin sisteminin və həmçinin birləşmələrin tutum cərəyanının.
6-10 kV gərginlikli halqavarı şəbəkələrdə 70 A-ə qədər olan bərabərləşdirici cərəyanların ayırıcılar vasitəsilə açılmasına
və ayırıcıların aralanmış kontaktlarında gəginliklər fərqi 5%-dən artıq olmadıqda həmin şəbəkənin halqavarı qapanmasına
icazə verilir.
10 kV və aşağı gərginlikdə açıq paylayıcı qurğuların üç qütblü ayırıcıları vasitəsilə 15 A-dək yük cərəyanının açılmasına
və qoşulmasına icazə verilir.
Bir açarla və ya şin sisteminin digər birləşmələrinin bir neçə açarlarından ibarət dövrəciklə şuntlaşdırılmış (dördbucaqlı,
biryarımlıq sxem və s.) 220 kV və yüksək gərginlikli zədəli vəziyyətdə olan açarın açılması onun dağılmasına və
yarımstansiyada gərginliyin itməsinə səbəb olarsa, belə açarın ayırıcılarla məsafədən açılmasına icazə verilir. Ayırıcılarla
açılan və qoşulan cərəyanın buraxıla bilən qiymətləri normativ sənədlərlə müəyyənləşdirilməlidir. Müxtəlif elektrik qurğuları
üçün əməliyyatların aparılma qaydaları və şərtləri yerli təlimatlarla nizamlanmalıdır.
2.6.8.12. Əməliyyatları bilavasitə yerinə yetirən əməliyyat-dispetçer heyətinin təhlükəsizlik bloklamalarını özbaşına
işdən çıxarması qadağandır.
Bloklamanın işdən çıxarılmasına yalnız enerji obyekti üzrə yazılı göstərişlə müvəkkil edilmiş şəxsin imzası ilə və
rəhbərliyi altında açarın açılmış vəziyyətini yerində yoxlayandan və bloklamanın işləməməsinin səbəbini aydınlaşdırandan
sonra icazə verilir. Zəruri hallarda bloklamanın işdən çıxarılması üçün aparılan əməliyyatlar göstərilməklə əməliyyat
blankları tərtib olunur.
2.6.9. Elektrik stansiyaları və istilik şəbəkələrinin istilik sxemlərində
aparılan əməliyyatlar
2.6.9.1. İstilik sxemlərində bütün əməliyyatlar istismar üzrə yerli təlimatlara uyğun aparılmalı və operativ sənədlərdə əks
etdirilməlidir.
2.6.9.2. Təlimatlarda nəzərdə tutulmayan hallarda, həmçinin iki və daha artıq əlaqəli bölmələrin və ya enerji
obyektlərinin iştirakı zamanı əməliyyatlar proqramı üzrə yerinə yetirilməlidir.
Təlimatlarda nəzərdə tutulmuş mürəkkəb əməliyyatlar həmçinin proqram üzrə aparılmalıdır.
2.6.9.3. Mürəkkəb əməliyyatlara aşağıdakılar aiddir:
- mürəkkəb əlaqəli istilik sxemlərində;
- vaxta görə uzunmüddətli;
- böyük uzunluqlu obyektlərdə;
- arabir yerinə yetirilən.
Arabir yerinə yetirilən əməliyyatlara daxildir:
- quraşdırıldıqdan və təkmilləşdirmədən sonra əsas avadanlığın işə daxil edilməsi;
- təzə və ayırım buxarın, buxar kəmərlərinin və qidalandırıcı boru kəmərlərinin sxemlərində edilən dəyişikliklər;

- avadanlıqların və istilik şəbəkələrinin hidravlik sınağı;
- avadanlıqların xüsusi sınaqları;
- elektrik stansiyalarının istilik sxeminin dəyişdirilməsi;
- avadanlıqların yeni qeyri-ənənəvi istismar üsullarının yoxlanması və sınağı.
Əməliyyatların mürəkkəblik dərəcəsi və onların yerinə yetirilməsi üçün proqramların tərtib edilməsinin zəruriliyi iş
şəraitindən asılı olaraq enerji obyektinin texniki rəhbəri tərəfindən müəyyən edilir.
2.6.9.4. Hər bir enerji obyektində mürəkkəb əməliyyatların siyahısı tərtib edilməli və texniki rəhbər tərəfindən
təsdiqlənməlidir. Siyahı avadanlıqların işə daxil edilməsini, təkmilləşdirilməsini və ya sökülməsini, texnoloji sxemlərin və
texnoloji mühafizə və avtomatika sxemlərinin dəyişilməsini və s. nəzərə almaqla dəqiqləşdirilməlidir. Siyahıya 3 ildə 1 dəfə
yenidən baxılmalıdır. Siyahının surəti sexin və enerji obyektinin operativ- dispetçer heyətinin iş yerində olmalıdır.
2.6.9.5. Blank və proqram üzrə aparılan əməliyyatların icrasına nəzarət etmək səlahiyyəti verilmiş inzibati-texniki
heyətdən olan şəxslərin siyahısı enerji obyektinin texniki rəhbəri tərəfindən təsdiqlənməli və heyətin tərkibi dəyişdikdə siyahı
dəqiqləşdirilməlidir. Siyahının surəti sexin və enerji obyektinin əməliyyat-dispetçer heyətinin iş yerində olmalıdır.
2.6.9.6. Əməliyyat blanklarında aşağıdakılar göstərilməlidir:
- əməliyyatın yerinə yetirilməsinin məqsədi;
- əməliyyat aparılan obyekt;
- əməliyyatların yerinə yetirilməsi üçün hazırlıq tədbirlərinin siyahısı;
- əməliyyatların aparılması üçün vacib olan şərtlər;
- əməliyyatların operativ qaydada dəqiqləşdirilə bilən, plan üzrə başlanması və qurtarması vaxtı;
- zəruri hallarda əməliyyat aparılan obyektin sxemi (sxemdə obyekt elementlərinin adları və nömrələri obyektdə qəbul
olunan adlara və nömrələrə tam uyğun olmalıdır);
- bağlayıcı və tənzimləyici orqanların, texnoloji mühafizə və avtomatika dövrələrinin elementlərinin vəziyyəti
göstərilməklə əməliyyatların yerinə yetirilmə qaydaları və ardıcıllığı;
- əməliyyatları aparan əməliyyat-dispetçer heyəti;
- əməliyyatlarda iştirak etmək üçün cəlb olunan heyət;
- əməliyyatların aparılmasına rəhbərlik edən əməliyyat-dispetçer heyəti;
- əməliyyatlarda iki və daha artıq bölmələr iştirak etdikdə ümumi rəhbərliyi həyata keçirən inzibat texniki heyətdən olan
şəxs;
- əməliyyatlarda iki və daha artıq enerji obyektləri iştirak edən hallarda – hər bir enerji obyektində aparılan
əməliyyatlara cavabdeh olan və əməliyyatların aparılmasına ümumi rəhbərliyi həyata keçirən, inzibati-texniki heyətə
mənsub şəxs;
- proqramda göstərilən şəxslərin funksiyası;
- işlərin aparılmasının təmin edilməsi üzrə tədbirlərin siyahısı;
- qəza vəziyyəti və ya insanların həyatı üçün və avadanlıqların zədələnməsinə təhlükə yarandıqda heyətin fəaliyyəti.
2.6.9.7. Əməliyyatlara dair proqramlar enerji obyektinin texniki rəhbəri tərəfindən, proqramın fəaliyyəti bir enerji
obyektinin çərçivəsindən kənara çıxdıqda isə iştirakçı enerji obyektlərinin texniki rəhbərləri tərəfindən təsdiq edilməlidir.
2.6.9.8. Bu Qaydanın 2.6.9.3-cü yarımbəndində göstərilən təkrar olunan əməliyyatlar üçün enerji obyektlərində
əvvəlcədən tərtib edilən nümunəvi (birtipli) əməliyyat proqramları tətbiq edilməlidir.
Nümunəvi əməliyyat proqramlarına 3 ildə 1 dəfə yenidən baxılmalı və avadanlıq işə daxil edildikdə, təkmilləşdirildikdə
və ya söküldükdə, texnoloji sxemlərdə və texnoloji mühafizə və avtomatika qurğularının sxemlərində dəyişiklik baş verdikdə
dəqiqləşdirilməlidir.
2.6.9.9. Əməliyyat və nümunəvi əməliyyat proqramları əməliyyat-dispetçer heyəti tərəfindən istifadə edilir və
əməliyyatların icrası zamanı operativ-sənəd sayılır.
2.6.9.10. Obyektdə mnemosxem mövcud olduqda bütün dəyişikliklər əməliyyatlar qurtardıqdan sonra orada əks olunur.
2.6.9.11. Əməliyyatların blank və proqramları digər operativ sənədlərlə birgə saxlanılmalıdır.
2.6.10. Avtomatlaşdırılmış dispetçer idarəetməsi sistemləri (ADİS)
2.6.10.1. Bütün idarəetmə səviyyəli dispetçer məntəqələri enerji istehsalı, saxlanması, ötürülməsi və paylanması üzrə
əməliyyat-dispetçer idarəetmə məsələlərinin həll edilməsini təmin edən avtomatlaşdırılmış dispetçer idarəetmə sistemləri ilə
(ADİS) təchiz edilməlidir. Bunlar həm müstəqil sistem kimi, həm də enerjisistemin AİS və ya enerji obyektlərinin TP AİS
qurğuları ilə birgə fəaliyyət göstərə bilər. Öz aralarında əlaqəli olan müxtəlif idarəetmə səviyyəli ADİS dispetçer idarəetmə
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ierarxiyasına uyğun olaraq enerjisistemin vahid ADİS ierarxiyasını təşkil edir.
2.6.10.2. Ümumi halda ADİS əsasında həll edilən əməliyyat-dispetçer idarəetmə məsələlərinə aşağıdakılar daxildir:
- enerjisistemin iş rejimlərinin uzunmüddətli (orta müddətli) planlaşdırılması;
- əsas generasiyaedici və şəbəkə avadanlıqlarının iş rejimlərinin illik planlaşdırılması;
- elektrik enerjisi və güc balanslarının beş illik (illik, rüblük, aylıq) hesabatı;
- dayanıqlı (paralel) iş sahələrinin təyin edilməsi və operativ normativ materialların, əks-qəza avtomatika qurğularının
tənzim qiymətlərinin hazırlanması üçün enerjisistemin iş rejimlərinin hesabatı;
- enerjisistemin iş rejimlərinin qısamüddətli planlaşdırılması;
- normativ-hüquqi aktlara və qaydalara uyğun olaraq normal, kritik, qəza vəziyyətlərində enerjisistemin texnoloji
rejimlərinin operativ idarə edilməsi;
- avtomatik sistemlərin sazlanmasının və tənzim qiymətlərinin, o cümlədən, təmirə çıxarılmasının operativ idarə
edilməsi;
- avadanlıqların təmir olunmasının, ehtiyata çıxarılmasının, ehtiyatların optimal istifadə edilməsinin, rejimlərin
balanslaşdırılmasının, enerjisistemin paralel işinin bərpası üçün sinxronlaşdırmanın təmin edilməsi məqsədilə elektrik
stansiyalarında sxem və rejimlərin operativ idarə edilməsi;
- avadanlıqların təmir olunmasının təmin edilməsi, tələb olunan gərginliyin saxlanılması, həddi rejimlərə nəzarət üçün
yarımstansiyalarda sxem və rejimlərin operativ idarə edilməsi;
- avtomatik idarəetmə (TGAT və güc axınları, gərginliyin mərkəzləşdirilmiş tənzimlənmə sistemləri, mərkəzləşdirilmiş

əks-qəza avtomatika sistemləri, avadanlıqların teleidarəedilmə sistemləri);
- arxivləşdirmə, təhlil, sutkalıq, həftəlik, aylıq, rüblük, illik, beşillik hesabatlar;
- əməliyyat-dispetçer məlumatları (enerjisistemin iş rejimlərinin parametrləri, dispetçer komandaları, dispetçer
qrafikinin yerinə yetirilməsi, təmirin icrasının gedişi haqqında və operativ əməliyyat jurnalından və s. məlumatlar);
- normativ-sorğu məlumatları (avadanlığa dair məlumatlar);
- texnoloji-istehsalat məlumatları (elektrik və istilik enerjisi balansları, yanacaq ehtiyatı və sərfiyyatı, hidroresurslar,
texniki-iqtisadi göstəricilər və s.).
Həll ediləcək məsələlərin siyahısı və həcmi, habelə onların həll edilməsi üsulları idarə edilən obyektin etibarlı və
qənaətli işinin təmin edilməsi nəzərə alınmaqla dispetçer idarəetmə orqanının ierarxiya səviyyəsindən və funksiyasından
asılı olaraq müəyyən edilir.
2.6.10.3. ADİS texniki-proqram vasitələrinin tərkibinə daxildir:
- dispetçer idarəetmə və məlumat verilənlərinin yığım yarımsistemi (operativ-məlumat kompleksi);
- enerjisistemin iş rejimlərinin planlaşdırılması və operativ idarə edilməsi məsələləri üzrə yarımsistem;
- məlumatların saxlanılması və onlara girişin təmin edilməsi məqsədilə digər ADİS yarımsistemlərinə xidmət üçün
nəzərdə tutulan məlumat verilənləri bazasına xidmət yarımsistemi;
- məlumatların yığım və ötürülməsi yarımsistemi (MYÖS).
2.6.10.4. Operativ-məlumat kompleksi (OMK) – bu, enerjisistemin cari rejiminə dair məlumat vericilərinin etibarlı
şəkildə alınması, daxil olan məlumatların yüksək dəqiqliklə işlənilməsi və məlumatlar daxil olduqca iş rejiminə,
avadanlıqların vəziyyətinə aid bütün dəyişikliklərin və qəza-xəbərdaredici məlumatların operativ heyətə verilməsi üçün
nəzərdə tutulan proqram-aparat kompleksidir. OMK həm dispetçerin, həm də yerinə yetirilən xüsusi proqramların, o
cümlədən tezliyin və güc axınlarının avtomatik idarəedilməsi yarımsisteminin komandaları üzrə tənzimləmə və məsafədən
idarəetmə əmliyyatlarının aparılması mümkünlüyünü təmin etməlidir.
OMK, enerjisistemdə təmir-bərpa işlərinin təhlükəsiz aparılmasını, güc balansının saxlanmasını və razılaşdırılmış iş
rejiminin təmin edilməsi funksiyalarını özündə cəmləşdirməlidir.
OMK, enerjisistemin iş rejimi, baş verən hadisələr, operatorların, dispetçerlərin və digər istifadəçilərin işi barəsində
məlumat verilənləri daxil olmaqla, verilən operativ məlumatlar yığımının arxivləşdirilməsini təmin etməlidir.
OMK, istifadəçilərə rahat və eyni şəkildə olan qrafik interfeys təqdim etməlidir.
Konkret OMK-nın strukturu və tərkibi ierarxiya səviyyəsindən, funksiyalardan, işlənilən məlumatların həcmindən asılı
olaraq müxtəlif ola bilər. Lakin, bu halda aşağıdakılar təmin olunmalıdır:
Məlumat verilənlərinin tam şəkildə olmasına tələblər:
OMK, elektrik sxeminin bütün elementlərinin parametrlərinin qəbul edilməsini və işlənməsini təmin etməlidir. OMKnın fəaliyyət göstərməsi üçün idarəetmə obyektinin elektrik şəbəkəsinin bütün elementlərinin vəziyyəti və rejim parametrləri
haqqında məlumat verilənlərinin ötürülməsi təmin edilməlidir. OMK-ya daxil olan minimal zəruri teleməlumatların həcmi
konkret dispetçer məntəqəsinin heyətinin operativ idarəetməsində və sərəncamında olan avadanlıqların vəziyyətinə və
parametrlərinə real zamanda operativ nəzarəti təmin etməlidir. Teleməlumatların optimal həcmi nəzarət edilən elektrik
şəbəkəsinin real zaman modelində hesabat sxeminə müşahidəni təmin etməlidir.
Funksionallığa olan tələblər:
- verilənlərinin qəbuledilmə və ötürülməsi funksiyası (telemexanika, teleidarəetmə, teletənzimləmə qurğuları ilə
rabitənin təmin edilməsi, yuxarı səlahiyyətli idarəetmə tərəfindən verilən məlumat göstəricilərin interfeys ilə dispetçer
idarəetmə mərkəzləri arasında telekommunikasion mübadiləsi, RMA qurğularının, lokal avtomatikanın vəziyyəti və idarə
edilməsinə aid məlumat göstəricilərinin qəbul edilməsi və ötürülməsi və s.);
- qəbul edilən verilənlərin işlənməsi funksiyası (məlumat verilənləri axınının çeşidlənməsi və qəbul edilən qiymətlər
sisteminə gətirilməsi, parametrlərin xarakteristikalarının alınması üçün məlumat verilənlərin işlənməsi, hesabat
modellərinin sintezi və aktuallaşdırılması üçün məlumat verilənlərin işlənməsi);
- verilənlərin saxlanması və arxivləşdirilməsi funksiyası (arxivlərin məlumat verilənləri ilə doldurulmasının idarə
edilməsi, arxivlərin inzibatlaşdırılması (sürətçıxarma, bərpa və s.), məlumat verilənlərin arxivləşdirmə sisteminə giriş xidməti
(təhlükəsizlik və etibarlılıq siyasəti, o cümlədən, məlumat verilənlərin idxal və ixracı nəzərə alınmaqla xarici proqramlı
interfeys), məlumat modelinin dəyişilməsinin saxlanılması və arxivləşdirilməsi);
- inizbatlaşdırma və idarəetmə funksiyası (hadisələrin işlənilməsinin, xəbər vermənin və jurnallaşdırmanın vahid
sistemi, vahid zaman ilə idarəetmə, OMK proqram-aparat kompleksinin, habelə kommunikasiya vasitələrinin nəzarət
edilməsi və diaqnostikası, OMK konfiqurasiyasının idarəedilməsi, OMK-nın vəziyyətinin və resurslarının idarəedilməsi və s.);
- texnoloji əlavələrin funksiyası (dispetçer qrafikinə uyğun rejimin aparılması, rejimin monitorinqi, operativ əməliyyat
jurnalının aparılması şəbəkədə təmir işlərinin və operativ əməliyyatların aparılması üçün məlumatlarla təminedilmə,
gərginliyə nəzarət və onun idarə edilməsi, tezlik və güc axınlarının avtomatik tənzimlənməsi, əks-qəza avtomatikasının
vəziyyətinə nəzarət, iş rejiminin operativ proqnozlaşdırılması, iş rejiminin etibarlılığının operativ qiymətləndirilməsi, “tez
baş verən” proseslərin (qəza rejimlərinin) məlumat verilənlərinin yığımı və işlənilməsi və s.).
Rahat və asan istifadəyə qoyulan tələblər:
- rahat və intuisiyaya görə aydın istifadə edilən interfeys;
- tətbiq olunan sahəyə interfeys mətnlərinin və terminlərinin maksimal uyğunlaşdırılması;
- sistemin mənimsənilməsinin yüngülləşdirilməsi üçün interaktiv təlim vasitələrin və materialların mövcudluğu;
- müxtəlif səviyyəli istifadəçilər üçün ətraflı surətdə tərtib olunan və yeniləşdirilən sənədlər
Etibarlılıq tələbləri:
- OMK-nın hazırlıq əmsalı 99,98 %-dən az olmamalıdır;
- OMK-nın tam iş qabiliyyətinin orta bərpaolunma müddəti 4 saatdan artıq olmamalıdır;
- OMK-nın tədrici tənəzzülə uğraması qabiliyyəti təmin edilməlidir (texniki və ya proqram vasitələrinin ayrı-ayrı
elementlərinin imtinası zamanı keyfiyyət aşağı düşdükdə kompleksin iş qabiliyyətinin saxlanılması).
Məhsuldarlıq tələbləri:
- kommutasiya müddətinin təyin edilməsi zamanı həlletmə qabiliyyəti 1 saniyədən çox olmamaqla;
- OMK-ya parametrlərin daxil olmasından arxivləşdirməyə qədər məlumatların tam işlənilməsi dövrü və məlumatların
lokal istifadəçilərə təqdim olunması 5 saniyədən çox olmamaqla.

2.6.10.5. Enerjisistemin iş rejimlərinin planlaşdırılması və operativ idarə edilməsi məsələlərin yarımsisteminin tərkibinə
praqnozlaşdırma, planlaşdırma, o cümlədən “bir sutka qabağa” məsələləri, idarəedici təsirlərin hazırlanması, keçmiş iş
rejimlərinin müxtəlif nöqteyi-nəzərdən təhlili, heyətin hazırlanması üçün obyektin modelləşdirilməsi daxildir.
Yarımsistem istifadəçilərə bütün həyata keçirilən funksiyalar üzrə rahat və eyni şəkildə qrafik interfeys təqdim etməlidir.
Enerjisistemin hesabat modelləri ilə işə əsaslanmış istənilən yeni funksiyalar bu yarımsistemə aid edilməlidir. Bu halda
aşağıdakılar təmin edilməlidir:
Məlumat verilənlərinin tam şəkildə olmasına tələblər:
- ilkin verilənləri bu yarımsistemin bütün funksiyalarının həyata keçirilməsi üçün zəruri olan həcmdə hesabat modelini
tam təmin etməlidir.
Funksionallığa olan tələbləri:
- iş rejiminin planlaşdırılması;
- iş rejiminin aparılması və təmin edilməsi;
- iş rejiminin təhlili;
- operativ heyətin hazırlanması üçün idarəetmə obyektinin modelləşdirilməsi;
- inzibatlaşdırma və idarəetmə funksiyaları.
Rahat və sadə istifadə etmə tələbləri:
- rahat və intuisiyaya görə aydın istifadə edilən interfeys;
- tətbiq olunan sahəyə interfeys mətnlərinin və terminlərinin maksimal uyğunlaşdırılması;
- sistemin mənimsənilməsinin yüngülləşdirilməsi üçün interaktiv təlim vasitələrin və materialların mövcudluğu;
- müxtəlif səviyyəli istifadəçilər üçün ətraflı surətdə tərtib olunan və yeniləşdirilən sənədlər.
Etibarlılıq tələbləri:
- rejimin planlaşdırılması və təhlili baxımından yarımsistemin hazırlıq əmsalı 99%-dən az olmamalıdır;
- rejimin aparılması və idarə edilməsi baxımından yarımsistemin hazırlıq əmsalı 99,98 %-dən az olmamalıdır;
- bu yarımsistemdə hesabatların dəqiqliyinə olan tələblər hər bir funksiya və dispetçer idarəetmə səviyyəsi üçün ayrıca
olaraq sonraki dekompazisiya səviyyəsində təyin edilməlidir.
2.6.10.6. Bütün ADİS yarımsistemlərinin proqram vasitələri standart və tətbiqi proqram təminatından ibarət olmalıdır.
Standart proqram təminatı müasir dünya səviyyəsinə müvafiq və mütləq qaydada lisenziyalı olmalıdır. Dispetçer idarəetmə
və məlumat verilənlərinin yığımı yarımsisteminin əsas funksiyalarını həyata keçirən tətbiqi proqram təminatı ADİS
vasitələrinin ekspertizasının aparılması üçün səlahiyyətli təşkilatlar tərəfindən attestasiyadan keçməlidir.
2.6.10.7. MYÖS yarımsisteminin tərkibinə aşağıdakılar daxildir:
- ölçü çeviriciləri;
- telemexanika sistemləri;
- ötürücü qurğular;
- qəbuledici-ötürücü qurğular;
- telemexanika kanalları;
- məlumat verilənlərinin ötürülməsi üçün səviyyələr arası mübadilə kanalı;
- rabitə kanallarının uclarında yerləşən avadanlıqlar;
- aktiv və passiv şəbəkə avadanlığı.
MYÖS yarımsistemi təmin etməlidir:
- enerji obyektləri və müvafiq dispetçer idarəetmə məntəqəsinin OMK arasında, həmçinin iki qarşılıqlı ehtiyatlandırılan
kanallar ilə qovuşuq idarəetmə səviyyəli OMK arasında teleməlumatların ötürülməsi;
- qovuşuq dispetçer idarəetmə səviyyəli OMK arasında verilənlərinin səviyyələrarası mübadiləsi;
- qovuşuq dispetçer idarəetmə səviyyəli digər ADİS yarımsistemləri arasında verilənlərinin səviyyələrarası mübadiləsi.
2.6.10.8. Bütün ADİS yarımsistemlərin proqram-aparat kompleksləri zəmanətli elektrik qidalanma sistemləri ilə təchiz
edilməlidir. Elektrik qidalanma sistemlərinin sazlığı enerji obyektinin baş dispetçeri (dispetçer xidmətinin rəisi) tərəfindən
təsdiqlənmiş qrafik üzrə vaxtaşırı yoxlanılmalıdır.
2.6.10.9. Bütün ADİS yarımsistemlərin proqram-aparat kompleksləri heyətin icazəli girişini təmin edən (qeyri-icazəli
girişdən mühafizə tələblərinə uyğun) və yanğın siqnalvermə, yanğınsöndürmə vasitələri ilə təchiz edilən, avadanlıq və texniki
vasitələrin texniki şərtlərinə cavab verən xüsusi otaqlarda yerləşdirilməlidir. Məlumatların giriş-çıxış dövrələrinin icrası,
mühafizə və məlumat dövrələrinin torpaqlanması üsulları sistemlərin maneələrdən qorunmasını təmin etməlidir.
2.6.10.10. ADİS yarımsistemlərinin ayrı-ayrı elementlərinin işdən çıxarılması sərəncamında olduqları dispetçerin icazəsi
ilə operativ sifariş üzrə yerinə yetirilir.
2.6.11. Dispetçer və texnoloji idarəetmə vasitələri
2.6.11.1. Dispetçer mərkəzləri, enerjisistem, elektrik stansiyaları, elektrik və istilik şəbəkələri dispetçer məntəqələrinin
və enerjisistemin dispetçer və texnoloji idarəetmə vasitələri (DTİV) qovşaqlarının texnoloji layihə normalarına, məlumat
həcmlərinin seçimi, enerjisistemdə məlumatların yığımı və ötürülməsi sisteminin layihələndirilməsi üzrə rəhbər göstərişlərə
və digər qüvvədə olan normativ sənədlərə uyğun olaraq DTİV ilə təchiz olunmalıdır.
DTİV-in istismarı - onun daimi fəaliyyətini, normal və qəza rejimlərində məlumatın müəyyən olunmuş keyfiyyət ilə
verilməsi işini təmin etməlidir.
2.6.11.2. Elektrikləşdirilmiş dəmir yolları, qaz və neft kəmərləri, sənaye müəssisələrinin tabeliyində olan sahə dispetçer
məntəqələri ilə elektrik energetikasının dispetçer məntəqələri arasında, elektrik energetikasının dispetçer mərkəzləri
(məntəqələri) ilə razılaşdırılmış həcmdə lazımi rabitə və telemexanika vasitələri olmalıdır. 35 kV və yüksək gərginlikli
tələbatçıların yarımstansiyalarından məlumatlar, konkret şəraitdən asılı olaraq sahə dispetçer məntəqələrinə, həm də
elektrik energetikasının dispetçer məntəqələrinə verilməlidir. Tələbatçıların yarımstansiyalarından verilən məlumatın həcmi
və istiqaməti müvafiq idarəetmə səlahiyyətli dispetçer məntəqələri ilə razılaşdırılmalıdır.
2.6.11.3. Müxtəlif idarəetmə səlahiyyətli dispetçer mərkəzlərində quraşdırılan DTİV aparatları telemexanika və rabitə,
müvafiq idarəetmə səlahiyyətli DTİV xidmətlərinə (müəssisələrinə, bölmələrinə) təhkim olunmalı və onlar tərəfindən
istismar edilməlidir. Elektrik energetikasının bütün idarəetmə səlahiyyətli obyektlərində quraşdırılan DTİV aparatları, bu

obyektlərin müvafiq bölmələrinə təhkim olunmalı və onlar tərəfindən istismar edilməlidir. Nəzarət edilən enerji
obyektlərində quraşdırılan DTİV aparatları, bu obyektə DTİV-ə xidmət edən heyət tərəfindən istismar edilməlidir.
2.6.11.4. Cərəyan və gərginlik transformatorlarının ikinci dolaqlarının dövrəsinə qoşulan teleölçmə vericilərinin
(çeviricilərin), həmçinin DTİV vasitələrinin ölçü cihazlarının yoxlanması və onlara texniki xidmət uyğun RMA (ETL) və
metroloji təminat üzrə uyğun xidmətlərin heyəti tərəfindən icra olunmalıdır.
2.6.11.5. Elektrik energetikası subyektlərinin aşağı idarəetmə səlahiyyətli DTİV xidmətinin (müəssisələrin, bölmələrinin)
heyəti DTİV avadanlıqlarının istismarı baxımından operativ idarəetməsində (sərəncamında) bu avadanlıqlar olan müvafiq
yuxarı səlahiyyətli xidmətlərin operativ tabeçiliyində olmalıdır.
2.6.11.6. Magistral kabel rabitə xətlərinin, gözlə görünən radio-rele xətlərinin, həmçinin qruntda çəkilmiş lifli-optik
rabitə xətlərinin texniki istismarı baş rabitə şəbəkələrinin texniki istismar qaydalarına uyğun təşkil edilməlidir.
2.6.11.7. HX dayaqlarında yerləşdirilən lifli-optik rabitə xətlərinin texniki istismarı 110kV və yuxarı gərginlikli HX-da liflioptik rabitə xətlərinin layihə, tikinti və istismar qaydalarına uyğun təşkil edilməlidir.
2.6.11.8. HX ilə yüksək tezlikli rabitə sistemləri avadanlıqlarının texniki istismarı elektrik energetikasının normativ
sənədlərinin tələblərinə uyğun təşkil edilməlidir.
2.6.11.9. DTİV-ə operativ və texniki xidməti aşağıdakı strukturlar təmin etməlidir:
- enerjisistemin, elektrik stansiyaların, müvafiq səlahiyyətli dispetçer idarəetmə orqanlarının mərkəzi idarəetmə
vasitələrinin qovşaqları (MİVQ);
- elektrik stansiyaları və elektrik şəbəkələri müəssisələrinin yerli idarəetmə vasitələrinin qovşaqları (YİVQ);
- DTİV xidmətlərinin (müəssisələrinin) tərkibinə daxil olan laboratoriyalar.
DTİV-in fasiləsiz işini təmin etmək məqsədilə mərkəzi və yerli idarəetmə vasitələrinin qovşaqlarında operativ heyətin
daimi növbətçiliyi təşkil edilməli, MİVQ və YİVQ giriş-komutasiya, ölçmə və yoxlama qurğuları ilə təchiz edilməli, həmçinin
alətlər, material və ehtiyat hissələri ilə təmin edilməlidir.
2.6.11.10. Dispetçer və texnoloji idarəetmə vasitələri qüvvədə olan normativ sənədlərə uyğun olaraq zəmanətli elektrik
qidalanması ilə təmin olunmalıdır.
2.6.11.11. Radiorele xətlərinin və radiorabitə vasitələrinin (ultra-qısa və qısa dalğalı radiostansiyalar) işə salınması və
istismarı qüvvədə olan normativ sənədlərə uyğun təşkil olunmalıdır.
2.6.11.12. Bütün növ istehsalat telefon şəbəkələrinin quruluşu və keyfiyyət göstəriciləri elektrik energetikası və
Azərbaycan Respublikası Rəqəmsal İnkişaf və Nəqliyyat nazirliyinin avtomatlaşdırılmış telefon rabitəsi sistemləri üzrə
qüvvədə olan sahə normativ sənədlərə uyğun olmalıdır. Elektrik energetikasının avtomatlaşdırılmış telefon rabitəsi
şəbəkəsinin qarşılıqlı uyğun rabitə şəbəkəsinə birləşdirilməsi idarə və ayrılan elektrik rabitəsi şəbəkələrinin ümumi istifadəli
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elektrik rabitəsi şəbəkələrinə birləşdirilməsi qaydalarına uyğun həyata keçirilməlidir.
2.6.11.13. Elektrik energetikası şəbəkələrində rabitə xətlərinin və qurğularının mühafizəsi rabitə xətlərinin və
qurğularının mühafizəsi qaydalarına uyğun təmin edilməlidir.
2.6.11.14. Naqilli rabitə qurğuları yüksək gərginlikli elektrik qurğularının təhlükəli və maneolucu təsirindən qüvvədə
olan normativ sənədlərə uyğun mühafizə olunmalıdır.
2.6.11.15. Maneolucu təsirlərin və maneələrin səviyyəsinin ölçülmə qaydası və dövriliyi, həmçinin maneolucu təsirin və
ya maneələrin qiymətləri buraxıla bilən qiymətlərdən artıq olduqda rabitə qovşağındakı növbətçi heyətin görəcəyi tədbirlər
yerli təlimatlarla müəyyənləşdirilməlidir.
2.6.11.16. Elektrik veriliş xətlərinin və yarımstansiyaların yaratdıqları radiomaneə sahələrinin gərginliyinin ölçülmüş
qiymətləri buraxılabilən sənaye radiomaneə normalarına uyğun olmalıdır.
2.6.11.17. Yüksəktezlikli rabitə və telemexanika kanalları olan elektrik veriliş xətlərində torpaqlamanın qoyulması tələb
olunan işlər aparılarkən səyyar torpaqlayıcı yüksəktezlikli çəpərləyicilər tətbiq olunmalıdır.
2.6.11.18. DTİV-in plan üzrə və qəza zamanı işdən çıxarılması operativ və ya qəza sifarişlə rəsmiləşdirilməlidir.
2.6.11.19. Teleidarəetmə qurğuları idarə olunan avadanlığın hər hansı bir elementi zədələndikdə bu avadanlığın səhvən
açılmasının (qoşulmasının) qarşısını almalıdır. Telemexanika qurğularının və panellərin sıxac yığımları elə yerləşdirilməlidir
ki, onların təsadüfi birləşməsi avadanlıqların açılmasına (qoşulmasına) səbəb olmasın.
2.6.11.20. Teleölçmə və telesiqnal vericilərindən (çeviricilərindən) məlumatın qəbulu, işlənməsi və ötürülməsi
qurğularına qədər elektrik dövrələrinin qurulması üsulu və istismar rejimi bu məlumatın təhrif olunması ilə nəticələnən
maneələrin yaranmasını istisna etməlidir.
2.6.11.21. Teleidarəetmənin çıxış və 220 V gərginlikli telemexanika qurğularının qidalanma dövrələrinin izolyasiya
müqaviməti 1000-2500 V meqaommetrlə ölçülməli və 10 MOm- dan aşağı olmamalıdır.
2.6.11.22. Elektrik stansiyalarında, yarımstansiyalarda və dispetçer məntəqələrində teleidarəetmə komandalarının
təşkili və çıxış dövrələrinin işdən açılması üçün xüsusi ümumi açarlar və ya açıcı qurğu tətbiq edilməlidir. Dispetçerin
kompüterləşdirilmiş işçi yerindən teleidarəetmə komandalarının təşkili zamanı teleidarəetmə komandalarının təşkili
funksiyasının işdən çıxarılmasının etibarlı proqram üsullarından istifadə edilməlidir.
2.6.11.23. DTİV-ə xidmət edən istehsalat bölmələrinin heyəti istehsalat təlimatlarına uyğun olaraq, aparatlara vaxtaşırı
baxış keçirməli, bu zaman çevigəc və siqnalvermə qurğularının vəziyyətinin düzgünlüyünə xüsusi diqqət yetirməlidir.
2.6.11.24. DTİV avadanlığının icra sxemlərinə uyğun nişanları olmalıdır. Aparatlarda elektrik qidalanma mənbəyinin
kommutasiya qurğuları göstərilməklə yazılar olmalıdır.
2.6.11.25. DTİV-in tam və qismən yoxlanılması və təmiri, dispetçer xidmətləri və yuxarı səlahiyyətli DTİV istismar
bölmələri ilə razılaşdırılaraq təsdiqlənmiş qrafik üzrə aparılmalıdır (DTİV-in operativ mənsubiyyətinə uyğun).
2.6.11.26. DTİV-in bütün nasazlıqları və qeyri-normal işi müəyyən edilmiş qaydada dərhal aradan qaldırılmalı, nəzərə
alınmalı və təhlil edilməlidir.
2.6.11.27. DTİV avadanlıqlarının istismarını həyata keçirən xidmət mərkəzlərinin texniki xidmət göstərdiyi qurğuların və
avadanlıqların siyahısı, xidmətin həddi göstərilməklə, müvafiq idarəetmə səlahiyyətinə malik müəssisələrin rəhbərliyi
tərəfindən təsdiq edilməlidir. Qurğuların qeyri-normal işləməsi, onların zədələnməsi və ya parametrlərin normal
göstəricilərdən kənara çıxması hallarında dispetçerə və yuxarı səlahiyyətli DTİV istismar bölməsinə xəbər verilməli, əlavə
yoxlamalar aparılmalı və göstərilən nöqsanlar aradan qaldırılmalıdır.

2.6.12. Elektrik enerjisinə və gücünə avtomatlaşdırılmış nəzarət və uçot sistemləri (EANUS)
2.6.12.1. Enerjisistemin iş rejimlərində operativ-texnoloji və operativ-kommersiya idarəetmənin effektivliyini təmin
etmək məqsədilə EANUS-dan maksimal dərəcədə istifadə edilməlidir.
2.6.12.2. EANUS, elektrik gücünün orta 30 dəqiqəlik (kommersiya) qiymətləri və təqvim günləri ərzində günün zonaları
üzrə və verilmiş zaman kəsiyində (həftə, ay, il və s.) yığılmaqla hesablanan elektrik enerjisi haqqında məlumatların
alınmasını təmin etməlidir.
2.6.12.3. EANUS, qüvvədə olan normativ sənədlərə müvafiq olaraq dövlət standartı orqanları tərəfindən metroloji
attestasiyadan keçməlidir.
2.6.12.4. EANUS-un fəaliyyəti, bir qayda olaraq, ADİS-in məlumat yığılma və ötürülməsi sisteminin strukturuna müvafiq
olaraq enerji obyektlərdən məlumatın yığılması və ötürülməsi əsasında təmin edilməlidir: enerjiobyekt –enerjisistem –
mərkəzi dispetçer xidməti.
2.6.12.5. Bütün idarəetmə səviyyələrində EANUS həm ayrı-ayrı elementlərin plomblanması yolu ilə və həm də proqram
vasitələri tətbiq edilməklə məlumata qeyri-icazəli girişdən və əsassız dəyişiklik edilməsindən mühafizə olunmalıdır.
2.6.12.6. Bütün 110 kV və yuxarı gərginlikli sistemlərarası (bazar subyektləri arasında) HX-də və bütün 220-500 kV
gərginlikli HX-də elektrik enerjisinin hesabı HX-nin hər iki tərəfində aparılmalıdır.
2.6.12.7. İstismar şəraitlərində tələb olunan dəqiqlik sinfində ölçü transformatorların işi təmin edilməlidir. 110 kV və
yuxarı gərginlikli bütün HX-nin hesabat sxemlərində hər fazada cərəyan transformatorları olmaqla üçfazalı, üçelementli
elektrik enerjisi sayğacları tətbiq edilməlidir. Hər bir hesabat vahidi üçün passport-protokol tərtib olunmalıdır.
2.6.12.8. Bütün səviyyələrdə EANUS dəqiq astronomik vaxt sistemi və zəmanətli elektrik qidalanma ilə təchiz
edilməlidir.
2.6.12.9. Elektrik enerjisi və gücü bazarında kommersiya uçotu sxemi üçün əsas normativ sənədlər, bazarın qüvvədə
olan iş qaydaları və bazar subyektləri arasında elektrik enerjisi və gücünün alqı-satqısı üzrə müqavilələr (kontraktlar) sayılır.
Bu halda ötürülən (alınan) elektrik enerjisi və gücün miqdarının uçotu, habelə elektrik enerjisinin ötürülməsi zamanı itkinin
əsaslı sürətdə təyin edilməsi təmin edilməlidir. Uçot bazar subyektlərinin saldo-axınları, istehsal, saxlanma, ötürülmə və
istehlak üzrə, həmçinin dövlətlərarası axınlar üzrə məlumatların alınmasını təmin etməlidir.
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2.7. Dizel Elektrik Stansiyaları
2.7.1. Dizel mühərrikinin işə və işəburaxılmaya hazırlanması
2.7.1.1. Dizel mühərrikinin işə hazırlanması mühərrikin, xidmət mexanizmlərinin, qurğuların, sistem və boru
kəmərlərinin etibarlı işəburaxılmasına və sonrakı işinə zəmanət verən vəziyyətə gətirilməsini təmin etməlidir.
2.7.1.2. Söküldükdən, yaxud təmirdən sonra dizel mühərrikinin işə hazırlanması bilavasitə növbə ustasının nəzarəti
altında aparılmalıdır. Bu halda əmin olmaq lazımdır:
- bütün sökülən birləşmələr yığılıb və etibarlı bərkidilib;
- zəruri olan tənzimləyici işlər yerinə yetirilib;
- sıfır ötürücülü yüksəktəzyiqli yanacaq nasoslarının quraşdırılmasına xüsusi diqqət verilməlidir;
- bütün NÖC-lər yerində quraşdırılıb, nəzarət edilən cisimlə birləşdirilib və zədələnmələr yoxdur;
- dizel mühərrikinin sistemləri müvafiq keyfiyyətli işçi cisimlə (su, yağ, yanacaqla) doldurulmuşdur;
- yanacaq, yağ, su və hava süzgəcləri təmizlənib və saz vəziyyətdədir;
- yağın vurulması zamanı karter lövhələri açıq olduqda yastıqlara və digər yağlanan nöqtələrə yağ daxil olur;
- mühafizə qapaqları, lövhələri, və örtükləri yerində quraşdırılıb və etibarlı bərkidilib;
- yanacaq, yağ, su və hava sistemlərinin boru kəmərləri, həmçinin dizel mühərrikinin, istilik mübadiləsi aparatlarının və
köməkçi mexanizmlərin işçi boşluqlarında işçi cisimlərin buraxılışına yol verilmir;
- silindr oymaqların kipləşmələri vasitəsilə soyuducu suyun axması mümkünlüyünə, həmçinin işçi silindrlərə və ya
üfürücü (sorucu) dizel mühərrikinin resiverinə yanacağın, yağın və suyun düşməsi mümkünlüyünə xüsusi diqqət
verilməlidir;
- dizel çiləyicilərinin (forsunkalarının) sıxlığa görə və yanacağın yanma keyfiyyətinin yoxlanılması yerinə yetirilib.
2.7.2. Yağ sisteminin hazırlanması
2.7.2.1. Axın sisternlərdə və ya dizel mühərrikinin karterlərində, üfürücü turbokompressorların yağyığıcılarında, yağ
servomotorlarda, fırlanma tezliyinin tənzimləyicisində yağın səviyyəsi yoxlanılmalıdır. Lazım gəldikdə onlar yağla
doldurulmalıdır. Əl və fitil yağ qabları, qapaqlı yağ qabları yağla doldurulmalıdır.
2.7.2.2. Sisternlərdə yağın avtomatik doldurulması və səviyyəsinin saxlanması qurğularının saz vəziyyətdə olmasına
əmin olmaq lazımdır.
2.7.2.3. Yağ süzgəcləri və yağsoyuducuları işə hazır vəziyyətə gətirilməli, boru kəmərlərindəki qapaqlar (klapanlar) işçi
vəziyyətdə qoyulmalıdır. Qeyri-saz vəziyyətdə yağ süzgəcləri olan dizel mühərrikinin işəburaxılması və onun işləməsi
qadağandır. Məsafədən idarə edilən qapaqlar işdə yoxlanmalıdır.
2.7.2.4. Yağın temperaturu istismar üzrə təlimatda tövsiyə olunan qiymətdən aşağı olduqda, onu mütləq qızdırmaq
lazımdır. Xüsusi qızdırıcı qurğular olmadıqda yağı dizel mühərrikinin qızması zamanı sistem vasitəsilə vurmaqla qızdırırlar.
Qızma zamanı yağın temperaturu 45°C-dən artıq olmamalıdır.
2.7.2.5. Dizel mühərrikinin, turbokompressorların müstəqil yağ nasosları hazırlanmalı və işə buraxılmalıdır, yaxud dizel
mühərriki əl nasosu vasitəsilə yağla doldurulmalıdır. Əsas və ehtiyat yağ nasoslarının avtomatlaşdırılmış (məsafədən)
idarəetmə vasitələrinin işləməsi yoxlanmalı, sistemdə olan hava buraxılmalıdır. Valçevirici qurğu ilə dizel mühərrikinin
eynivaxtda döndərilməsi zamanı yağlama sistemində təzyiq işçi təzyiqə qədər çatdırılmalıdır. Sistemin bütün NÖC-lərin
göstəricilərinin mövcudluğu yoxlanılmalıdır. Dizel mühərrikinin işə hazırlanan müddətdə yağın vurulması (yağ əl ilə
vurulduqda – dizel mühərrikinin döndərilməsindən və bilavasitə işə qoşulmasından əvvəl) yerinə yetirilir.
2.7.2.6. Nəzarət edilən parametrlər işçi qiymətlərinə çatdıqda qəza işıq siqnallarının itməsinə əmin olmaq lazımdır.

2.7.3. Su ilə soyudulma sisteminin hazırlanması
2.7.3.1. Su soyuducuları işə hazırlanmalı, boru kəmərlərindəki qapaqlar və kranlar işçi vəziyyətdə qoyulmalı, məsafədən
idarə edilən klapanlar işdə yoxlanmalıdır.
2.7.3.2. Daxili su konturundakı genişləndirici çəndə və forsunkaların müstəqil soyudulma sisteminin sisternlərində
suyun səviyyəsi yoxlanılmalıdır. Lazım gəldikdə sistem su ilə doldurulmalıdır.
2.7.3.3. Silindirlərin, forsunkaların soyudulmasının müstəqil və ya ehtiyat su nasosları hazırlanmalı və işə qoşulmalıdır.
Əsas və ehtiyat nasosların avtomatlaşdırılmış (məsafədən) idarə edilmə vasitələrinin işləməsi yoxlanılır. Suyun təzyiqi işçi
təzyiqə qədər çatdırılır, sistemdə olan hava buraxılır. Dizel mühərrikinə suyun vurulması dizel mühərrikinin bütün işə
hazırlanması müddətində icra olunmalıdır.
2.7.3.4. Soyuducu su mümkün vasitələrlə girişdə 45°C-yə yaxın temperatura qədər qızdırılmalıdır. Qızdırılma sürəti
imkan daxilində yavaş olmalıdır. Əgər istismar üzrə təlimatda digər göstərişlər yoxdursa, kiçikdövrli dizel mühərrikləri üçün
qızdırılma sürəti saatda 10°C-dən artıq olmamalıdır.
2.7.3.5. Texniki su sistemini yoxlamaq üçün dövran nasoslarını işə qoşmalı, suyun və yağın temperatur
tənzimləyicilərinin işləməsi daxil olmaqla sistem yoxlanmalıdır. Bilavasitə dizel mühərrikinin işə buraxılmasından əvvəl
nasosları dayandırmaq və onları yenidən işə qoşmaq lazımdır. Yağ və su soyuducularına uzun müddət su vurulması yol
verilməzdir.
2.7.3.6. Nəzarət edilən parametrlər işçi qiymətlərinə çatdıqda qəza işıq siqnallarının itməsinə əmin olmaq lazımdır.
2.7.4. Yanacaq sisteminin hazırlanması
2.7.4.1. Sərfiyyat yanacaq sisternlərdən su çöküntüləri axıdılmalı, yanacağın səviyyəsi yoxlanılmalı və lazım gəldikdə
sisternlər doldurulmalıdır.
2.7.4.2. Yanacaq süzgəcləri, özlülük tənzimləyicisi, yanacaq qızdırıcıları işə hazır vəziyyətdə olmalıdır.
2.7.4.3. Yanacaq boru kəmərindəki qapaqlar işçi vəziyyətdə qoyulmalı, məsafədən idarə edilən qapaqlar işdə
yoxlanmalıdır. Müstəqil işləyən yanacaq doldurucu nasoslar və forsunkaların soyudulma sistemi işə hazırlanmalı və
işəsalınmalıdır. Təzyiq işçi təzyiqə qədər qalxdıqdan sonra sistemdə havanın yoxluğuna əmin olmaq lazımdır. Əsas və ehtiyat
nasosların avtomatlaşdırılmış (məsafədən) idarə edilmə vasitələrinin işləməsi yoxlanmalıdır. Əgər dayanmalar zamanı
yanacaq sisteminin sökülməsi və boşaldılması, yüksəktəzyiqli yanacaq nasoslarının, forsunkaların və ya forsunka borularının
dəyişdirilməsi və ya sökülməsi ilə bağlı işlər aparılıbsa, forsunkaların deaerasiya qapaqlarının açıq vəziyyətində nasoslar
vasitəsilə, yaxud forsunka borularının, sonradan onları birləşdirməklə, açılması yolu ilə yüksək təzyiqli sistemdən hava
çıxarılmalıdır.
2.7.4.4. Əgər dizel mühərriki yüksəközlülü yanacaqla işləyirsə və uzun müddət dayandırılıbsa, qızdırıcı qurğuların
qoşulması və qızdırılan yanacağın fasiləsiz dövranı yolu ilə yanacaq sisteminin (sisternlərin, boru kəmərlərinin, yüksək
təzyiqli yanacaq nasoslarının, forsunkaların) tədricən qızdırılması təmin edilməlidir. Dizel mühərrikinin yoxlama
işəsalınmasından əvvəl yanacağın temperaturu özlülüyün keyfiyyətli alışması üçün (9-15 cCт) lazım olan qiymətə qədər
çatdırılmalıdır. Yanacağın qızdırılma sürəti dəqiqədə 2°Cdən artıq, sistemdə yanacağın dövretmə müddəti isə, əgər istismar
üzrə təlimatda digər göstərişlər verilməyibsə, 1 saatdan az olmamalıdır.
2.7.4.5. Dizel mühərriki aşağıözlülü yanacaqla işə qoşulduqda sərfiyyat və durulducu sisternlərin qızdırılması
qoşulmaqla, dizel mühərrikinin yüksəközlülü yanacağa keçirilməsinə əvvəlcədən hazırlaşmaq lazımdır. Sisternlərdə
yanacağın maksimal temperaturu qapalı dövrdə yanacaq buxarının alışma temperaturundan 10°C-dən aşağı olmamalıdır.
2.7.4.6. Sərfiyyət sisternləri yanacaqla doldurulduqda seperatorun qarşısında yanacaq 90°C temperatura qədər
qızdırılmalıdır. Yanacağın daha yüksək temperatura qədər qızdırılmasına yalnız temperaturun dəqiq saxlanmasını təmin
edən xüsusi tənzimləyici mövcud olduqda icazə verilir.
2.7.5. İşəburaxılma, üfürülmə, doldurulma, boşaldılma sistemlərinin hazırlanması
2.7.5.1. İşəburaxılma balonlarında olan havanın təzyiqi yoxlanmalı, balonlardan kondensat, yağ üfürülməlidir.
Kompressor işə hazırlanmalı və işəburaxılmalıdır, onun nominal işləməsinə əmin olmaq lazımdır. Kompressorların
avtomatlaşdırılmış (məsafədən) idarəetmə vasitələrinin işləməsi yoxlanmalıdır. Balonlar nominal təzyiqə qədər hava ilə
doldurulmalıdır.
2.7.5.2. Balonlardan dizel mühərrikinin saxlayıcı qapağına qədər olan bağlayıcı qapaqlar rəvan açılmalıdır. Dizel
mühərrikinin saxlayıcı qapağının bağlı vəziyyətində işəburaxıcı boru kəməri üfürülməlidir.
2.7.5.3. Üfürücü hava resiverindən, işəburaxıcı və boşaldıcı kollektorlardan, havasoyuducularının hava boşluqlarından,
doldurucu turbokompressorların qaz və hava boşluqlarından su, yağ və yanacaq buraxılmalıdır.
2.7.5.4. Dizel mühərrikinin işəburaxılması üçün oksigen və ya digər yanar qazların tətbiq edilməsi qəti qadağandır.
2.7.6. Mühərrikin işə salınması
2.7.6.1. Dizel mühərrikinin işəsalınması üzrə əməliyyatlar istismara dair təlimatda nəzərdə tutulan ardıcıllıqla icra
olunmalıdır.
2.7.6.2. İşəsalındıqdan sonra dizel mühərrikinin uzun müddət yüksüz iş rejimində və ən kiçik yük rejimində işləməsinə
yol verilməməlidir, beləki bu dizel mühərrikinin silindirlərində və axar hissələrində yüksək çirklənmə çöküntülərinin əmələ
gəlməsinə səbəb olur.
2.7.6.3. Dizel mühərrikinin işəsalındıqdan sonra bütün NÖC-lərin göstəriciləri yoxlanılmalıdır. Yoxlanış zamanı xüsusilə
sürtkü yağlarının, soyuducu maddənin, yanacağın təzyiqinə diqqət yetirilməli, qeyri-normal səs-küyün, səslərin və
titrəmələrin yoxluğuna əmin olmaq lazımdır.
2.7.6.4. Dizel-generatorlarda avtomatlaşdırılmış işəsalınma sistemi mövcud olduqda “isti ehtiyat”da olan dizel

mühərrikinin vəziyyətinə vaxtaşırı nəzarət edilməlidir. Dizel mühərrikinin gözlənilmədən avtomatik işədüşməsi zamanı
işədüşmənin səbəbləri müəyyən edilməli və nəzarət edilən parametrlərin qiyməti mümkün vasitələrlə yoxlanmalıdır.
2.7.7. İşləmə zamanı dizel mühərrikinə xidmət
2.7.7.1. İşləmə zamanı dizel mühərrikinə nəzarət edilməli və baxış üçün əlverişli olan bütün qovşaqların və detalların
vəziyyəti, habelə hərəkət edən bağlı detalların temperaturu əllə yoxlanmalıdır.
Aparılan nəzarətin dövriliyi zavod təlimatlarının tələblərinə müvafiq təyin edilir.
2.7.7.2. Yastıqların və ya digər sürtünən qovşaqların temperaturu normadan yuxarı qalxdıqda, onların temperaturunun
dəyişilməsinə gücləndirilmiş müşahidə təşkil edilməli, yastıqlarının temperaturu yüksək olan silindrdə yük azaldılmalı, ya da
mövcud vasitələrlə yağın verilməsini artıqmaqla eynivaxtda dizel mühərrikinin ümumi yükü azaldılmalıdır. Əgər sürtünən
qovşaqların temperaturu artmaqda davam edirsə, qızmanın səbəblərini aradan qaldırmaq üçün dizel mühərriki
dayandırılmalıdır. Dayandırıldıqdan sonra dizel mühərriki valçevirici qurğu ilə çevrilməli, qovşaq soyuyana qədər ona yağ
vurulmalıdır.
2.7.7.3. Bütün səs-küylərə, səslərə və dizel mühərrikinin, turbokompressorun titrəmələrinə diqqət yetirilməlidir.
Qeyrinormal səs-küy, səs və ya yüksək titrəmə yarandıqda, onların aradan qaldırılması üçün tədbirlər görülməlidir. Zəruriyyət
yaranarsa fırlanma tezliyi azaldıımalı, yaxud dizel mühərriki dayandırılmalıdır.
2.7.7.4. Müstəqil və dizel mühərriki ilə birgə işləyən köməkçi mexanizmlərin saz vəziyyətdə olmasına, habelə vaxtında
borularda titrəmələri aradan qaldırmaqla və onların kip olmayan birləşmə yerlərindən sızmalara yol verməməklə boru
kəmərlərinin etibarlı bərkidilməsinə nəzarət edilməlidir.
2.7.7.5. Vaxtaşırı olaraq buraxılan qazların rənginə müşahidə aparılmalıdır. Rəngsiz və ya açıq-boz rəng yaxşı yanmanı
göstərir.
2.7.7.6. Yağ dumanı detektorunda siqnal və ya karterin (mexanizmi zədələnməkdən və tozdan qoruyan hissə) siqnal
(ventilyasiya) borusundan qatı ağ duman yarandıqda istismar üzrə təlimat göstərişlərinə müvafiq olaraq detektorun işləməsi
təkrar yoxlanmalıdır. Yağ dumanı detektorunda siqnalın təkrar yaranması zamanı yağlayıcı və soyuducu nasoslar
açılmamaqla dizel mühərriki dayandırılmalıdır. Maşın zalında olan şəxslər tədbir görməli, yanğınsöndürmə vasitələrini
hazırlamalıdırlar.
Təhlükəli yağ dumanı yığımının əlamətləri itdikdən sonra, lakin dizel mühərriki dayandıqdan sonra 20 dəqiqədən tez
olmayaraq, yağ dumanının əmələ gəlməsi səbəblərini müəyyən etmək üçün yağ nasosu və karterin lövhələri açılmalıdır.
2.7.7.7. Növbənin qəbulu və təhvili zamanı maşinist dizel qurğusuna baxış keçirməli, NÖC-lərin göstəricilərini
yoxlamalıdır. Dizel qurğusunun iş rejimini xarakterizə edən parametrlərin qiymətlərinin maşın jurnalında yazılışı növbəni
təhvil verən şəxs tərəfindən aparılır. Növbənin qəbul edilməsi haqqında imza növbənin təhvil verilməsi anında jurnalda qeyd
olunan qurğunun vəziyyəti ilə növbəni təhvil alan şəxsin razılaşmasını göstərir.
2.7.8. Yağlama sisteminə xidmət
2.7.8.1. Dizel mühərrikinin, turbokompressorun yağlama sistemində yağın lazım olan təzyiqi və temperaturu daima
saxlanmalı, habelə mərkəzi yağpaylayıcıları vasitəsilə ayrı-ayrı qovşaqlara verilən yağın miqdarına nəzarət edilməlidir. Yağın
temperaturunun tənzimlənməsini yağsoyuducudan keçən soyuducu suyun temperaturunu dəyişməklə həyata keçirmək
tövsiyyə olunur.
2.7.8.2. Dövran sistemində yağın təzyiqi qəflətən aşağı düşdükdə, yaxud temperaturu həddən artıq artdıqda nasazlığın
səbəblərini aşkar etmək və aradan qaldırmaq üçün dizel mühərriki dayandırılmalıdır.
2.7.8.3. Dizel mühərriklərinin, turbokompressorların karterlərində, axın və basqı sisternlərdə yağın səviyyəsi saatda azı 1
dəfə yoxlanmalı və lazım gəldikdə yağ əlavə edilməlidir. Yağın səviyyəsinə görə avtomatik siqnalvermə qurğusu mövcud
olduqda yoxlamanın dövriliyi, növbə ərzində 2 dəfədən az olmamaq şərtilə, dəyişdirilə bilər.
2.7.8.4. Əllə yağlanan qovşaqlara təlimata uyğun olaraq vaxtaşırı sürtkü yağları verilməli, qapaqlı yağ qabları yağla
doldurulmalıdır.
2.7.8.5. Vaxtaşırı (növbə ərzində 1 dəfə) və ya daimi (xüsusi qurğular mövcud olduqda) olaraq yağsoyuducularının,
süzgəclərin yağ boşluqlarından hava çıxarılmalıdır.
2.7.8.6. Dövran yağının təzyiqi soyuducu suyun təzyiqindən yuxarı saxlanmalıdır.
2.7.8.7. Süzgəcdən əvvəl və sonra təzyiq dəyişikliyi istismar üzrə təlimatda göstərilən qiymətlərdən yuxarı artdıqda
sistem ehtiyat süzgəcə keçirilməlidir. Süzgəclərin avtomatik təmizlənməsi qurğularının ışı vaxtaşırı (növbə ərzində 1 dəfə)
yoxlanmalıdır. Təzyiq dəyişkənliyi kəskin azaldıqda süzgəcli element dəyişdirilməlidir.
Yağ süzgəclərinin təmizlənməsi zamanı şlamda dizel mühərrikinin qovşaqlarının yüksək dərəcədə köhnəlməsini və ya
zədələnməsini göstərən metal hissələrin və parıltıların mövcudluğuna xüsusi diqqət verilməlidir. Zəruriyyət yarandıqda
maqnit süzgəcləri və hidroreaktiv yağtəmizləyiciləri təmizlənməlidir.
Nasaz vəziyyətdə olan yağ süzgəcləri ilə dizel mühərrikinin işləməsi qadağandır.
2.7.8.8. Dizel mühərrikinin işləməsi zamanı dövran yağı vaxtaşırı, yaxud fasiləsiz olaraq separatorlarla (süzgəclərlə)
təmizlənməlidir. Tərkibində çöküntülər olan yağların separasiyası su ilə yuyulmadan və 90°C-dən artıq olmayan qızma
temperaturunda (yuxarı hədd yüksək yuyuculuq xassələrinə malik yağlar üçün daha üstündür) həyata keçirilməlidir.
Tərkibində çöküntülər olmayan yağların separasiyasını 75°C-dən artıq olmayan qızma temperaturunda su ilə
yuyulmaqla həyata keçirmək tövsiyə olunur.
2.7.8.9. Turbokompressorların sürtkü yağlarının axın sisternlərində suyun olmamasına nəzarət edilməlidir.
Su mövcud olduqda onun kənarlaşdırılması üçün tədbirlər görülməli, suyun düşməsi səbəbləri aşkar edilməli və aradan
qaldırılmalıdır.
2.7.9. Soyudulma sistemlərinə xidmət
2.7.9.1. Dizel mühərrikinin və doldurucu turbokompressorların soyudulma sistemlərində soyuducu suyun istismar üzrə
təlimatda göstərilən təzyiqi və temperaturu daima saxlanmalıdır.

2.7.9.2. Ayrı-ayrı silindrlərin çıxışında soyuducu suyun (yağın) temperaturlar fərqinə nəzarət edilməlidir. Qərarlaşmış iş
rejimində bu fərqin dəyişılməsi nasazlığın mövcud olmasını, səbəblərin aşkar edilməsinin və onun aradan qaldırılması üzrə
tədbirlərin görülməsinin zəruriliyini göstərir.
2.7.9.3. Soyuducu suyun təzyiqi qəflətən aşağı düşdükdə və ya temperaturu həddən artıq artdıqda dizel mühərrikinin
yükü azaldılmalıdır. Əgər bundan sonra suyun təzyiqi və temperaturu normal qiymətlərə çatmırsa, dizel mühərrikinə suyun
və yağın vurulmasını davam etdirməklə o dayandırılmalıdır. Soyudulma sistemində su itdikdə dizel mühərriki dayandırılmalı
və yağın vurulması ilə eynivaxtda onu çevirmək lazımdır. Yalnız dizel mühərriki soyuduqdan sonra soyudulma sisteminin su
ilə doldurulmasına icazə verilir.
2.7.9.4. Yağın, yaxud yanacağın sulaşmasının qarşısının alınması üçün duzsuzlaşdırılmış soyuducu suyun (yağın və ya
yanacağın) təzyiqi texniki suyun təzyiqindən yuxarı olmalıdır.
2.7.9.5. Soyudulma sistemindən havanın (buxarın) ayrılmasına nəzarət edilməlidir. Manometrin əqrəbinin kəskin rəqs
etməsi havanın mövcudluğuna və yaxud silindrlərdən soyudulma sisteminə qazların sızmasını göstərir.
2.7.9.6. Genişləndirici çənlərdəki soyuducu maddənin səviyyəsi vaxtaşırı, növbə ərzində azı 1 dəfə yoxlanmalıdır.
Səviyyə tez aşağı düşdükdə nəzarətin dövriliyi qısadılmalı və itkinin aradan qaldırılması üçün tədbirlər görülməlidir.
2.7.9.7. Soyuducu suyun keyfiyyətinin (codluğun, qələviliyin, tərkibində xloridlərin olmasının) və tərkibində xüsusi
çöküntülərin mövcudluğunun təyin edilməsi üçün dizel mühərrikinin qapalı konturundakı soyuducu sudan vaxtaşırı, lakin
ayda ən azı 1 dəfə, həmçinin su əlavə edildikdən və ya dəyişdirildikdən sonra nümunə götürülməlidir.
2.7.9.8. Vaxtaşırı, növbə ərzində 1 dəfə, forsunkaların soyuducu suyuna yanacağın düşüb-düşməməsi yoxlanmalıdır.
2.7.10. Yanacaq sisteminə xidmət
2.7.10.1. Yanacaq sərfiyyat sisternlərinin doldurulması növbə ilə yerinə yetirilməlidir. Belə ki, dizel mühərriki bir
sisterndən işləyən zaman, digərində yanacaq durulmalıdır. Sərfiyyat çəni işə doşulmazdan əvvəl, habelə qəbul edildikdə və
təhvil verilməzdən əvvəl çöküntülərdən təmizlənməlidir. Ehtiyat çənlər vaxtaşırı çöküntülərdən təmizlənməlidir.
2.7.10.2. Alçaq və yüksək təzyiqli yanacaq boru kəmərləri xüsusi nəzarət altında olmalıdır. Borularda, birləşmələrdə,
armaturda aşkar olunan yanacaq sızmaları dərhal aradan qaldırılmalıdır.
2.7.10.3. Süzgəcdən əvvəl və sonra yanacağın təzyiqinin dəyişkənliyi istismar üzrə təlimatda göstərilən qiymətlərdən
yuxarı artdıqda sistem ehtiyat süzgəcə keçirilməlidir. Təzyiq dəyişkənliyi kəskin azaldıqda süzgəcli element dəyişdirilməlidir.
Nasaz vəziyyətdə olan yanacaq süzgəcləri ilə dizel mühərrikinin işləməsi qadağandır.
2.7.10.4. Qızdırılmayan yanacaqla işləyən dizel mühərriklərində yağ nasoslarının və forsunka borucuqlarının
temperaturu vaxtaşırı əl ilə toxunmaqla yoxlanmalıdır. Nasosun və ya borucuqda yanacağın “döyünməsinin” artması ilə
eynivaxtda borucuğun həddindən artıq qızması ucluğun (soplonun), yaxud forsunkanın yarıq süzgəcinin tutulmasını
göstərir. Bu halda forsunka yenisi ilə əvəz edilməlidir. Dizel mühərriklərinin valı firlanan zaman forsunkaların əvəz edilməsi
qəti qadağandır.
2.7.10.5. Yoxlayıcı şupların köməyilə və ya forsunkaların yanacaq borucuqlarına əl ilə toxunmaqla forsunkaların
iynələrinin işləməsinə mütləq nəzarət edilməlidir. Şuplarda təkanların yoxluğu və borucuqda “döyünmənin” zəifləməsi
forsunkalarda iynələrin burulmasını göstərir. Bu halda forsunka mütləq əvəz edilməli, yaxud müvafiq silindrə yanacağın
verilməsi dayandırılmalıdır.
2.7.10.6. Əgər yanacaq sistemi xüsusi qarışdırıcı sisternlə və yaxud yük azaldılmadan yanacağın bir növündən digərinə
keçid üçün digər qurğu ilə əvəz edilməyibsə, dizelin özlülüyü azaldılmış yanacaqdan yüksək özlülüklü yanacağa (və ya
əksinə) keçirilməsi gücün azalması zamanı yerinə yetirilməlidir. Keçid prosesində dizel mühərrikinin yanacaq nasoslarının
qarşısında temperaturun dəyişılmə sürəti dəqiqədə 2°C-dən artıq olmamalıdır.
2.7.10.7. Dizel mühərrikinin yüksək özlülüklü yanacağa keçirilməsi üçün aşağıdakılar yerinə yetirilməlidir:
- bu Qaydanın 2.7.4.5-ci yarımbəndindəki göstərişləri nəzərə almaqla, sərfiyyat çənindəki yüksək özlülüklü yanacağın
temperaturunu qaldırmalı;
- yanacaq nasoslarına daxil olan dizel yanacağını tədricən 60°C-yə qədər qızdırılmalı;
- dizel mühərrikini yüksək özlülüklü yanacağa keçirməli;
- nasoslara daxil olan yanacağın temperaturunu lazım olan özlülüyün alınmasına qədər (9-15 cCт) tədricən qaldırmalı;
- yanacağın temperaturu qalxdıqca dizel mühərrikinin yükü istismar yükünə qədər artırılmalıdır.
2.7.10.8. Qızdırılan yanacaq, sovurulma zamanı onun qaynaması mümkünlüyü istisna edən, təzyiq altında yanacaq
nasoslarına verilməlidir.
2.7.10.9. Dizel mühərrikinin yüksək özlülüklü yanacaqdan dizel yanacağına keçirilməsi üçün aşağıdakılar yerinə
yetirilməlidir:
- dizel mühərrikinin firlanma tezliyi nominaldan 80-85%-ə qədər (güc – 50-60%-ə qədər) azaldılmalı;
- nasoslara daxil olan yanacağın temperaturu tədricən 70°C-yə qədər aşağı salınmalı;
- dizel mühərrikini dizel yanacağına qoşmalı, yanacaq nasoslarının girişində onun 60°C-yə qədər qızdırlması təmin
edilməli;
- dizel yanacağının temperaturunu tədricən azaltmaqla, dizel mühərrikinin yükü istismar yükünə qədər artırılmalı;
istilikqızdırıcısına enerjinin verilməsi dayandırılmalıdır.
2.7.11. İşəsalınma sisteminə xidmət
2.7.11.1. Dizel mühərriki işəsalındıqdan sonra və işləmə prosesində silindrlərə işəsalınma üçün hava verən boruların
temperaturu vaxtaşırı əl ilə yoxlanmalıdır. Boruların həddən artıq qızması işəsalma qapaqları vasitəsilə qazın sızmasını
göstərir.
2.7.11.2. Turbokompressorların və havasoyuducularının süzgəclərində təzyiq düşgüsü normadan yuxarı artdıqda dizel
mühərrikinin növbəti birinci dayandırılması zamanı onların təmizlənməsi yerinə yetirilməlidir.
2.7.11.3. Havasoyuducuların, resiverlərin hava boşluqları vaxtaşırı və ya daima üfürülməlidir.
2.7.11.4. Əgər turbokompressorlar yuyulma sistemilə təchiz olunublarsa, o zaman istismar üzrə təlimata əsasən
kompressor və turbin müntəzəm olaraq yuyulub təmizlənməlidir.

2.7.11.5. Turbokompressorlarda pompaj (səs-küy, uğultu və s.) yarandıqda dizel mühərrikinin firlanma tezliyi pompaj
kəsilənədək azaldılmalıdır. Əgər bu kifayətedici deyilsə, resiverin qoruyucu qapağının açılması və ya turbokompressorun
doldurucu ayrıc borusundakı tıxacı burub çıxartmaq yolu ilə üfürülən hava resiverində havanın təzyiqi aşağı salınmalıdır.
Bundan sonra pompajın yaranma səbəbləri araşdırılmalı və aradan qaldırılmalıdır.
2.7.12. Dizel mühərrikinin işçi parametrlərinə nəzarət
2.7.12.1. Dizel mühərrikinin işçi parametrlərinə müntəzəm nəzarətdən başqa xüsusi ölçü vasitələrinin (indikatorların,
maksimetrlərin, torsiometrlərin, sərfiyyatölçən və s.) tətbiqi ilə vaxtaşırı daha geniş nəzarət həyata keçirilməlidir.
2.7.12.2. Yanacağın sərfiyyatının ölçülməsi ilə eynivaxtda dizel mühərrikinin yoxlanması aparılmalıdır:
- vaxtaşırı, lakin ayda azı 1 dəfə;
- ayrı-ayrı silindrlərin işində qeyri-normallıq aşkar olunduqda;
- yanacaq nasosları, forsunkalar tənzimləndikdən və ya dəyişdirildikdən, qrup silindr-porşen qovşaqlarının təmirindən,
yaxud dəyişdirilməsindən sonra;
- digər yanacaq növünə keçdikdən sonra.
Yoxlamanın və yanacağın sərfiyyatının ölçülməsinin nəticələri jurnalda qeyd edilməlidir.
2.7.12.3. Silindrlər üzrə gücün paylanmasının yoxlanılması aşağıdakı kimi aparılır:
- indikator kranları olmayan dizel mühərriklərində – silindrlərdən sonra buraxılan qazların temperaturuna və
silindirlərin növbə ilə açılması zamanı dirçəkli valın fırlanma sürətinin aşağı düşməsinə görə;
- indikator kranlarına malik, lakin indikator intiqalları olmayan dizel mühərriklərində – buraxılan qazların maksimal
yanma təzyiqinə və temperaturuna görə və ya pimetrin göstəricilərinə görə.
2.7.12.4. İşçi prosesi parametrləri və yanacağın xüsusi sərfi istismar üzrə təlimatda göstərilən normalardan kənara
çıxdıqda, səbəblər aşkar edilməli və lazım gəldikdə dizel mühərrikinin tənzimlənməsi aparılmalıdır.
2.7.13. Dizel mühərrikinin işçi parametrlərinin tənzimlənməsi
2.7.13.1. İşçi parametrlərin tənzimlənməsi istismar üzrə təlimatda göstərilən göstərişlərə müvafiq yerinə yetirilir.
Parametrlərin tənzimlənməsi nominala yaxın gücdə qərarlaşmış rejimdə aparılmalıdır.
2.7.13.2. Orta qiymətdən kənarçıxma ilə xarakterizə olunan, silindrlər üzrə işçi parametrlərin qeyri-müntəzəm
paylanması, əgər təlimatda digər kənaraçıxmalar göstərilməyibsə, aşağıda göstərilən qiymətlərdən artıq olmamalıdır:
- orta indikator təzyiqi ±2,5%;
- maksimal yanma təzyiqi ±3,5%;
- sıxılmanın sonunda təzyiq ±2,5%;
- müddətə görə orta təzyiq ±3,0%;
- buraxılan qazların temperaturu ±5,0%.
2.7.13.3. Yanacağın dövri verilməsini və ya yanacağın verilməsinin qapaqlama bucağını dəyişməklə işçi parametrlərin
tənzimlənməsinə yanacaq aparatları (yanacaq nasosları və forsunkalar), qazpaylayıcı mexanizmlər, habelə NÖC-lər saz
vəziyyətdə işləyən halda icazə verilir. Hər dəfə tənzimləmə işlərinin icrasına qədər forsunkaların işləmə qabiliyyətinin (onun
əvəz edilməsi yolu ilə) yoxlanılması tövsiyə olunur. Təsadüfi ölçmələrin və yaxud qısamüddətli kifayət qədər qərarlaşmamış
rejimlərdə aparılan ölçmələrin əsasında tənzimlənmə qadağan edilir.
2.7.13.4. Sıfır ötürücülü yüksəktəzyiqli yanacaq nasoslarının mümkün pozuntusu ilə bağlı tənzimləmə işlərinin yerinə
yetirilməsindən sonra, o yoxlanmalı və dizel mühərrikinin işəqoşulmasına qədər quraşdırılmalıdır.
2.7.13.5. Tənzimlənmənin nəticələri yoxlamaya dair jurnalda qeyd olunur. Tənzimlənmə haqqında qeydlər maşın
jurnalına yazılır.
2.8. Dizel-generatorun texnoloji mühafizəsi
2.8.1. DES-lərdə quraşdırılan dizel-generatorlar (DG) avtomatik dayandırmanı və qəza-xəbərdaredici siqnalverməni
təmin edən texnoloji mühafizə sistemi ilə təchiz edilir.
2.8.2. DES-də texnoloji mühafizə və qəza-xəbərdaredici siqnalvermə sisteminin texniki vəziyyətinə cavabdeh şəxslər
elektrotexniki heyətin tərkibindən təyin edilir.
2.8.3. Texnoloji mühafizələr ildə azı 1 dəfə yoxlanılmalı və lazım gəldikdə sazlanmalı, dayandırıcı qurğu (stop-qurğu) isə
rübdə 1 dəfə işləməyə sınaqdan keçirilməlidir.
2.8.4. DG-nın qəza dayanması zamanı təkrar işəqoşulma yalnız qəzanın səbəbləri aradan qaldırıldıqdan və mühafizələr
bloklanmadan açıldıqdan sonra mümkündür. Açılmış texnoloji mühafizələr ilə DG-nın istismarı qadağandır.
2.8.5. Avtomatika qurğularında baş verən imtinalar texnoloji mühafizələr və avtomatika jurnalında qeyd edilməlidir.
2.9. Generatorlar
2.9.1. Generatorların istismarı zamanı buraxıla bilən rejimlərdə onların fasiləsiz işi, habelə təsirlənmə, soyutma
sistemlərinin, nəzarət, mühafizə və avtomatika qurğularının etibarlı işləməsi təmin edilməlidir. Generatorların
yanğınsöndürmə qurğuları daim hazır vəziyyətdə olmalı və onlardan cəld istifadə olunması imkanı təmin edilməlidir.
2.9.2. Təsirlənmənin avtomatik tənzimləyiciləri (TAT) daim işə qoşulmuş vəziyyətdə olmalıdır. TAT və onun ayrı-ayrı
elementlərinin açılmasına yalnız təmir və ya yoxlama zamanı icazə verilir.
2.9.3 Yükün atılması aqreqatın zədələnməsi və ya dizel aqreqatlarının tənzimləmə sisteminin nasazlığı ilə əlaqədar
deyilsə, bu halda generatorun baxış və yoxlama aparmadan şəbəkəyə qoşmasına icazə verilir.
2.9.4. Nominal güc əmsalında generatorun nominal gücü eyni vaxtda gərginlik nominal qiymətinin ±5%-dək, tezlik isə
±2,5%dək dəyişməsində o şərtlə saxlanılmalıdır ki, yüksəlmiş gərginliklə və azalmış tezliklə işləyərkən gərginliyin və tezliyin
dəyişmiş mütləq qiymətlərinin cəmi 6%-dən çox olmasın. Gərginlik ±5% hədlərində dəyişərkən alınan ən böyük rotor
cərəyanına nominal güclə işləmə şəraitində və soyuducu mayenin nominal parametrlərində uzun müddət yol veriləndir.

Maksimal güclə uzun müddətli iş şəraitində gərginlik ±5%-dək dəyişərkən ən böyük rotor cərəyanına yalnız
soyudulmanın müvafiq parametrlərində uzun müddət yol verilə bilər.
Bütün generatorlar üçün ən böyük işlək gərginlik nominalın 110%-indən artıq olmamalıdır. Gərginlik 105%-dən çox
olduqda generatorun yol verilən tam gücü istehsalçının təlimatının göstərişləri və ya sınaqların nəticələri üzrə müəyyən
edilməlidir. Generatorda gərginlik nominalın 95%-indən aşağı olduqda stator cərəyanı uzun müddət buraxıla biləndən
105%-dən çox olmamalıdır.
2.9.5. Generatorların buraxıla bilən qiymətdən artıq cərəyanla uzun müddətli ifrat yüklənməsi qadağandır. Qəza
şəraitində generatorların istehsalçının təlimatlarına əsasən stator və rotor cərəyanları üzrə qısa müddətli ifrat yüklənməsinə
icazə verilir. Əgər təlimatlarda bu barədə müvafiq göstərişlər yoxdursa, qəza zamanı generatorların stator cərəyanı üzrə
aşağıdakı cədvəldə göstərilən kəmiyyətlər qədər (dəfə) qısamüddətli ifrat yüklənməsinə icazə verilir:
İfratyüklənmənin müddəti dəq.,
çox olmayaraq
60
15
6
5
4
3
2
1

Nominala nisbətdə cərəyanın
dəfəliyi
1,1
1,15
1,2
1,25
1,3
1,4
1,5
2,0

Təsirlənmə cərəyanı üzrə buraxıla bilən ifratyüklənmə statorun buraxıla bilən ifratyüklənməsilə müəyyənləşdirilir.
2.9.6. 5A-dan artıq olmayan yerlə birfazalı qapanma cərəyanında generatorların 2 saatdan çox olmayaraq işləməsinə
icazə verilir. Bundan sonra generatorlar işdən açılmalıdır. Əgər yerlə qapanma stator dolagında baş verməyibsə, DES-in
texniki rəhbərliyinin göstərişinə əsasən generatorun şəbəkədə yerlə qapanma ilə işləmə müddəti 6 saata qədər uzadıla bilər.
2.9.7. Fazalarında cərəyanlar fərqi nominaldan 20% artıq olmayan generatorların uzunmüddətli işinə icazə verilir, lakin
fazaların heç birində cərəyan nominaldan artıq olmamalıdır.
2.9.8. Generatorun təsirlənməsiz asinxron rejimdə qısamüddətli (30 dəqiqədən artıq olmamaqla) işləməsinə icazə
verilir. Bu halda buraxıla bilən yük nominalın 60%-indən çox olmamalıdır.
2.9.9. Generator elektrik mühərriki rejiminə keçdikdə bu rejimin aradan qaldırılması üçün tədbirlər görülməlidir.
İşləyən generatorda səbəbləri aradan qaldırmaq mümkün olmadıqda generator şəbəkədən açılmalıdır.
2.9.10. DES generatorlarının xarici qeyri-simmetrik qısa qapanmalarda işləməsinə icazə verilir.
2.9.11. Rotor dolağında yerlə qapanma aşkar olunduqda generator müəssisənin texniki rəhbərinin qərarı əsasında
təmirə çıxarılmalıdır. Rotor dolağının gövdəyə dayanıqlı qapanması zamanı generatoru təmirə çıxarmazdan əvvəl siqnala
işləməklə rotor dolağında yerlə ikiqat qapanmadan mühafizə daxil edilməlidir. Siqnal gəldikdə generatorun yükü azaldılmalı
və o şəbəkədən açılmalıdır.
2.9.12. Statik təsirlənmə sistemi olan generatorun başlanğıc təsirlənməsi kənar qidalanma mənbəyi olmadan təmin
edilməlidir. Bu halda generatorun sıxaclarında qalıq gərginliyi nominal qiymətin 1%-dən az olmamalıdır. Tiristor təsirlənmə
qurğusu gərginlik və stator cərəyanı funksiyasında sinxron generatorların təsirlənməsinin avtomatik tənzimlənməsini və
təsirlənmənin sürətləndirilməsini təmin etməlidir
2.9.13. Tam yüklənməmiş vəziyyətdə olan generator onun nominal gücünün 30%-indən az olmayan gücdə qısaqapalı
asinxron mühərrikin birbaşa işəqoşulmasını təmin etməlidir. Asinxron mühərriklərin parametrləri konkret tipli dizel
aqreqatlarının texniki şərtlərində göstərilir.
2.9.14. Yükün buraxıla bilən atılma-yığılma qiyməti, habelə gərginliyin, tezliyin keçid dəyişkənliyi və onların bərpa
müddəti konkret tip dizel aqreqatların texniki sənədlərində əks olunur.
2.9.15. Əsas mühərriklərin dayanıqlı işləməsi və daha kiçik güclü generatorun nominal gücünün ±10% dəqiqliyilə aktiv
gücün bərabər paylanması şərtilə, güc nisbəti 1:3-dən artıq olmadıqda dizel generatoru eynitipli və ya müxtəlif seriyalı
generatorlarda dayanıqlı surətdə paralel işləməlidir. Bu halda təsirlənmə sistemi ümumi yük 25% və ondan yuxarı dəyişdikdə
±10% dəqiqliklə reaktiv gücün paylanmasını təmin etməlidir. Həmçinin generator gücü qeyri-məhdud olan sənaye şəbəkəsi
ilə dayanıqlı surətdə paralel işləməlidir.
2.9.16. Generatorlar, bir qayda olaraq, qeyri-sinxron qoşulmadan bloklama olmaqla əl ilə dəqiq sinxronlaşdırma üsulu
ilə paralel işə qoşulurlar. Bəzi tip dizel-generatorlar avtomatik dəqiq sinxronlaşdırma qurğusu ilə təchiz olunur. Həmçinin
generatorlar sürüşmə 5%-dən artıq olmadıqda öz-özünə sinxronlaşdırma üsulu ilə paralel işə qoşula bilərlər.
2.9.17. Generatorlar quraşdırıldıqdan və əsaslı təmirdən sonra qurudulmadan işə qoşula bilər. Qurudulmanın zəruriliyi
elektrik avadanlığının sınaq normaları ilə müəyyən edilir.
2.9.18. Generatorların əsaslı və cari təmirləri, bir qayda olaraq, dizel mühərriklərinin əsaslı və cari təmirləri ilə birgə
aparılmalıdır. DES-lərdə generatorların təmizlənməsi 4 ildə 1 dəfə aparılmalıdır.
2.9.19. Qoşulmuş bütün aparatlarla birlikdə generatorun təsirlənmə dövrələrinin izolyasiya müqaviməti (rotor dolaqları
və təsirləndirici olmadan) 1 MOm-dan az olmamalıdır. İzolyasiya müqaviməti 1000V gərginlikli (500V icazə verilir)
meqaommetr vasitəsilə ölçülür.
2.9.20. Qoşulmuş bütün aparatlarla birlikdə (rotor dolaqları və təsirləndirici olmadan) generatorun təsirlənmə
dövrələrinin sənaye tezlikli sınaq gərginliyi olmalıdır:
- sahənin söndürülmə resistoru üçün – 2kV;
- təsirləndirmə reostatı üçün – 1kV.
Sınaq gərginliyinin verilmə müddəti 1 dəqiqədir.
2.9.21. Sahənin söndürülmə rezistorunun və təsirləndirmə reostatının sabit cərəyana görə ölçülmüş müqavimətləri
istehsalçının qiymətlərindən 10%-dən artıq fərqlənməməlidir.
2.9.22. Statik təsirlənmə sistemlərinin yoxlanılması və sınağı istehsalçının istismar üzrə təlimatına müvafiq yerinə
yetirilir.

2.9.23. İstismar zamanı gərginliyə, tezliyə, stator və rotor dolaqlarındakı cərəyana, aktiv və reaktiv gücə, habelə
generatorun aktiv hissələrinin, yastıqların soyuducu maye temperaturuna, generatorların yastıqlarının titrəməsinə nəzarət
edilməlidir.
2.9.24. Generatorun yastıqlarının titrəməsi (ikiqat rəqsetmə amplitudu) aşağıdakı qiymətlərdən yuxarı olmamalıdır:
Nominal fırlanma tezliyi,
dövr/dəq

Yastıqların buraxıla bilən titrəməsi,
mkm

1500

50

750

70

375

100

2.9.25. Generatorlarda profilaktik
sınaq
və
ölçülmələr
“Elektrik
avadanlıqlarının sınaq normaları”-na
müvafiq olaraq aparılmalıdır.
2.10. İstiliyin təkrar istifadə
edilməsi (kogenerasiya)

2.10.1. Ayrılan soyuducu suyun istiliyi alçaq potensiallı istilik akkumulyatorları tətbiq edilməklə isitmə və ya isti su
təchizatı üçün istifadə edilə bilər.
2.10.2. Çıxan qazların istiliyi istehlakçılara
istilikmübadiləedicilərində istifadə oluna bilər.

isti

suyun

verilməsilə

təkrar

istifadə

etmə

(utilizasiya)

2.10.3. Soyudulma sisteminin temperatur rejiminin tənzimlənməsində çətinliklər yaranmasın deyə, soyuducu suyun
istilik şəbəkələrində istilikdaşıyıcı qismində istifadə edilməsi tövsiyə olunmur, bunun əvəzinə aralıq istilikdaşıyıcının və
müvafiq istilikmübadiləedici aparatların tətbiq edilməsi məqsədəuyğun sayılır.
2.10.4. Təzyiqi 0,7 atm-dən yuxarı olan qazan-utilizatorların quraşdırılması, istismarı və yoxlanılması “Təzyiq altında
işləyən qabların təhlükəsiz istismarı və quraşdırılması qaydaları. Dövlətdağ nəzarət (QTİ və QQ)”-nin tələblərinə uyğun
olmalıdır.
2.10.5. Hər bir qazan utilizatorda işlənmiş qazların yolunda (traktında) qazana xidmət edilən yerin bilavasitə
yaxınlığında, işlənmiş qazların traktında yerləşən qazanın cəld açılmasına imkan verən baypas qurğusu olmalıdır. Bu halda
qazandan başqa da işlənmiş qazların buraxılması imkanı təmin edilməlidir.
2.10.6. Qazan-utilizatorlar suyun səviyyəsinə görə açılması üçün armatur, suyun temperaturuna və təzyiqinə nəzarət
cihazları, qoruyucu klapan ilə təchiz edilməlidir.
2.10.7. Qazan-utilizatorun və mühərriklərin işlənmiş qazlarının traktının ümumi müqaviməti istehsalçının sənədlərində
göstərilən qiymətlərdən artıq olmamalıdır.
2.10.8. Qazan-utilizator quraşdırıldıqdan sonra mühərrikin müxtəlif iş rejimlərində qazanın məhsuldarlığını və işlənmiş
qazların bütün traktında qaz müqavimətinin aqreqatın gücünə və qənaətli iş rejiminə təsirini təyin etmək məqsədilə sınaq
aparılmalıdır.
2.10.9. Hər bir qazan-utilizatorda mühərrikin nömrəsinə uyğun sıra nömrəsi, zavod nömrəsi, istehsal ili və əsas
parametrlərin nominal qiymətləri göstərilməlidir.
2.10.10. Qazan-utilizatorların istismarı enerji qurğusunun istilik-mexaniki qrupunun heyətinə həvalə olunmalıdır.
2.10.11. Qazan-utilizatorların istismarına təzyiq altında işləyən qabların quraşdırılması və təhlükəsiz istismarı
qaydalarından və təhlükəsizlik texnikası qaydalarından imtahan verən şəxslər buraxılmalıdır.
2.10.12. Elektrik stansiyalarında qazan-utilizatorların istismarı, onların işəburaxılması və dayandırılması qaydaları üzrə
yerli təlimat hazırlanmalıdır.
2.10.13. Qazanın işə qoşulması yalnız mühərrikin iş rejimi müəyyənləşdikdən sonra yerinə yetirilməlidir. Bu halda
əvvəlcə qazandakı qapağı açmak, sonra isə baypasdakı qapağı bağlamaq lazımdır.
2.10.14. Qazan-utilizatorların qidalandırılması üçün yumşaldılmış su tətbiq edilməlidir.
2.10.15. Qazanı işə qoşmazdan əvvəl su ilə doldurulmalıdır.
2.10.16. Qazanın su ilə doldurulması tədricən aparılmalıdır. Bu halda qazandakı havanı kənarlaşdırmaq üçün lazım olan
ventil tamamilə açıq vəziyyətdə olmalıdır; yalnız ventildən su gəldikdən sonra o bağlanmalıdır.
2.10.17. Buxar qazanlarında buxarın təzyiqi işçi təzyiqə qədər qalxdıqdan sonra qoruyucu qapaqların işləməsi
yoxlanılmalıdır. Qoruyucu qapaqların yüklərinin yerindən tərpədilməsi və ya onların linglərinin üzərinə əlavə yüklərin
qoyulması qadağandır.
2.10.18. Qazan-utilizator işdən açıldıqda birinci növbədə baypasda qazlar üçün nəzərdə tutulmuş qapaq açılmalı,
bundan sonra isə qazandakı qapaq bağlanmalıdır.
2.10.19. Qazan-utilizatorun işəburaxılma və dayandırılma vaxtı, habelə qazanda aşkar olunan qüsurlar mühərrikin rejim
cədvəlinə yazılmalıdır.
2.10.20. İşləyən dizeldə aparılan təmir və təmizlik işləri zamanı qazan-utilizator işlənmiş qazlar çıxan boru kəmərindən
qapayıcılar vasitəsilə ayrılmalıdır.
2.10.21. Armatur, NÖC-lər və baxış bacacıqları xidmət üçün əlverişli olan yerlərdə yerləşdirilməlidir.
3. İstilik enerji qurğularının texniki istismar qaydası

3.1. Ümumi müddəalar
3.1.1. Bu Qayda istilik enerji qurğularının texniki istismarı üçün aşağıdakı tələbləri müəyyənləşdirir:
a) 4 MPa-dan çox olmayan mütləq buxar təzyiqinə malik və 200°C-dən çox olmayan su temperaturlu bütün növ üzvi
yanacaq, habelə qeyri-ənənəvi bərpa olunan enerji ehtiyatlarından istifadə etməklə istehsalat, istilik istehsalatı və
qazanxanalar üzrə;
b) nasos stansiyaları, kondensatların toplanması və qaytarılması sistemləri və digər şəbəkə qurğuları da daxil olmaqla
çoxtəyinatlı buxar və su-istilik şəbəkələri;
c) çoxtəyinatlı istilik sistemləri (texnoloji, istilik, havalandırma, isti su təchizatı, kondisioner), istilik istehlakçıları,
istehlakçıların istilik şəbəkələri, istilik məntəqələri və digər analoji təyinatlı qurğular üzrə.
3.1.2. Bu Qayda aşağıdakı istilik enerji qurğularına şamil edilmir:
a) istilik elektrik stansiyalarına;
b) dəniz və çay gəmilərinə və üzən vasitələrə;
c) dəmir yolu və avtomobil nəqliyyatı vasitələrinə.
3.1.3. İstilik enerji qurğularının elektrik avadanlığı müvafiq qurumların qəbul etdiyi normativ sənədlərin tələblərinə
uyğun olmalı və istehlakçıların elektrik qurğularının istismarı zamanı müvafiq qurumların qəbul etdiyi normativ sənədlərinin
tələblərinə uyğun olaraq istismar olunmalıdır.
3.1.4. Fəaliyyəti dövlət enerji nəzarəti orqanlarının nəzarəti altında olan buxar və isti su qazanları, təzyiqlə işləyən çənlər,
buxar və isti su boru kəmərləri, qaz təsərrüfatının qurulması və təhlükəsiz istismarı Enerji Məsələlərini Tənzimləmə
Agentliyinin müəyyən etdiyi tələblərə uyğun olaraq həyata keçirilir.
3.1.5. İstilik enerji qurğularının fəaliyyət göstərdiyi təşkilatlarda bu Qaydanın 3 nömrəli əlavəsinə uyğun olaraq
qeydiyyat aparılır.
3.1.6. Bu Qaydanın tələblərinə riayət olunmasına, təşkilatlarda yanacaq və enerji ehtiyatlarından səmərəli istifadəyə
nəzarət sahiblik növündən və idarənin mənsubiyyətindən asılı olmayaraq Enerji Məsələlərini Tənzimləmə Agentliyi
tərəfindən həyata keçirilir.
3.1.7. Bu Qaydanın yerinə yetirilməsinə görə məsuliyyəti istilik enerji qurğularının mülkiyyətçisi olan təşkilatın rəhbəri,
yaxud Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyinə uyğun olaraq istilik enerji qurğuları üzrə istismar məsuliyyəti həvalə
edilmiş texniki rəhbər daşıyır.
3.2. İstilik enerji qurğularının istismarının təşkili
3.2.1. Ümumi müddəalar
3.2.1.1. Müəssisənin istilik enerji qurğularının istismarı hazırlıq keçmiş istilik-energetika heyəti tərəfindən həyata
keçirilir.
Müəssisədə istilik enerji qurğularının istismarı ilə bağlı işlərin əhatə dairəsi ilə mürəkkəbliyindən asılı olaraq müvafiq
ixtisas dərəcəli istilik enerjisi heyətindən ibarət enerji xidməti yaradılır. İstilik enerji qurğularının ixtisaslaşdırılmış bir
müəssisə tərəfindən istismarına icazə verilir.
3.2.1.2. İstilik enerji qurğularının işlək vəziyyətinə və təhlükəsiz istismarına məsul şəxs və onun müavini bu Qaydaya
uyğun olaraq, əməyin mühafizəsi məsələləri üzrə yoxlanışdan keçdikdən sonra təşkilatın rəhbər vəzifəli şəxsləri və
mütəxəssislərinin sərəncamı ilə təyin edilir.
3.2.1.3. İstilik elektrik qurğularının istismarına görə istehlak bölmələrinin məsuliyyət sərhədləri təşkilat rəhbərinin
sərəncamı ilə müəyyənləşdirilir. Rəhbər istehsal strukturlarının vəzifəli şəxslərinin məsuliyyətini istehsalat strukturu,
nəqliyyat, istilik enerjisi ilə istilik daşıyıcısının paylaşdırılması və istehlakı kimi göstəricilərə əsasən, sözügedən məsuliyyəti
həm də işçilərin vəzifə borcu kimi nəzərə alaraq əmr və ya sərəncamla müəyyən edir.
3.2.1.4. İstilik enerjisi istehlakçısı ilə enerji təchizatçısı olan təşkilat arasındakı istilik elektrik stansiyalarının istismarına
görə məsuliyyətin hüdudları onlar arasında bağlanmış müqavilə ilə müəyyən edilir.
3.2.2. İşçi heyətin vəzifələri
3.2.2.1. Təşkilatın istilik təsərrüfatı (təşkilatın struktur bölməsinin) üçün cavabdeh olan şəxs aşağıdakıları təmin
etməlidir:
a) istilik enerji qurğularının işlək və texniki cəhətdən saz vəziyyətdə saxlanılması və avadanlıqla qurğuların istismarı
zamanı bu Qaydanın təhlükəsizlik, əməyin mühafizəsi, sənaye və yanğın təhlükəsizliyi tələblərinə, habelə digər normativtexniki sənədlərə riayət edilməsi;
b) istilik enerji qurğularının təmir, profilaktika, modernləşdirilmə və yenidən qurulma işlərinin vaxtında və yüksək
səviyyədə həyata keçirilməsi;
c) işçi heyəti üçün vəzifə və istismar təlimatlarının işlənib-hazırlanması;
d) işçi heyətin hazırlığı və bu Qaydaya, müvafiq qurumların qəbul etdiyi normativ sənədlərə, vəzifə təlimatlarına,
istismar, əməyin mühafizəsi təlimatlarına və digər normativ-texniki sənədlərə bələd olub-olmamasının yoxlanması;
e) bütün istilik enerji qurğuları üçün pasportların və icra sənədlərin mövcudluğu və qeydiyyatı;
f) istehsal olunan məhsulların enerji sərfiyyatının azaldılması istiqamətində struktur bölmələri mütəxəssislərinin,
habelə xüsusi layihə və sazlama təşkilatlarının cəlb edilməsi ilə perspektivli planların hazırlanması; enerji qənaətli və ekoloji
cəhətdən səmərəli texnologiyaların, təkrar enerji istilik ehtiyatlarından istifadə edən utilizasiya qurğularının, həmçinin qeyriənənəvi enerji hasilatı üsullarının tətbiqi;
g) yeni və yenidən qurulmuş istilik enerji qurğularının qəbul edilməsi və istismara buraxılması;
i) müəssisənin enerji balanslarının işlənib-hazırlanması və müəyyən edilmiş tələblərə uyğun olaraq təhlil edilməsi;
j) istilik daşıyıcısının və istilik enerjisinin səmərəli istifadəsi;
k) enerji tədarükcüsü müəssisəsi ilə müqavilə əsasında müəyyən edilmiş hidravlik və istilik enerjisinin istehlak
rejimlərinə riayət edilməsi;

l) istilik enerjisindən istifadəyə dair müəyyən olunmuş satistik hesabatın aparılması;
m) istilik enerji qurğularının və istilik şəbəkələrinin işində baş verən pozuntuların vaxtında qeydiyyatı və təhlili;
n) dövlət nəzarəti orqanları təlimatlarının müəyyən olunmuş müddətdə yerinə yetirilməsi.
3.2.2.2. İstilik enerjisindən yalnız isitmə, havalandırma və isti su təchizatı üçün istifadə edildiyi zaman istilik enerji
qurğularının saz vəziyyətinə və təhlükəsiz istismarına görə məsuliyyət xüsusi istilik-energetika təhsili olmayan, lakin bu
Qayda ilə müəyyən edilmiş formada təlim keçmiş və bilik səviyyəsi yoxlanmış idarəetmə heyəti işçilərindən və ya
mütəxəssislərdən birinin üzərinə qoyula bilər.
3.3. İşçi heyətə və onun hazırlığına dair tələblər
3.3.1. Ümumi müddəalar
3.3.1.1. İstilik enerji qurğularının istismarı təlim keçmiş heyət tərəfindən həyata keçirilir. Mütəxəssislər vəzifələrinə
uyğun təhsilə malik olmalı, işçilər isə ixtisas xarakteristikaları tələblərinə uyğun həcmdə təlim keçmiş olmalıdır.
Təşkilatda qəza və yaralanmaların qarşısının alınması məqsədilə işçi heyətin istehsal keyfiyyətlərini artırılmasına
yönəlmiş sistemli iş aparılmalıdır.
3.3.1.2. İstilik qurğuları və istilik şəbəkələrinin istismarı ilə məşğul olan heyət aşağıdakılardan ibarətdir:
a) inzibati-texniki heyət: istilik qurğularının və istilik şəbəkələrinin istismarının təşkili ilə təmir xidmətinə məsul
rəhbərlər və mütəxəssislər;
b) əməliyyat heyəti: avadanlıqlarla əməli idarəolunma və istiqamətin dəyişdirilməsi (istilik məntəqələrinə xidmət,
kondensat stansiyaları, istehsalatın texnoloji əri üçün nəzərdə tutulan istilik qurğuları və s.) kimi işlərlə məşğul olan şəxslər;
c) operativ-təmir heyəti: istilik qurğuları və onlara bağlı istilik şəbəkələrində təmiri və istiqamət dəyişdirilməsi kimi
işlərlə məşğul olan şəxslər;
d) təmir heyəti: istilik qurğularının və istilik şəbəkələrinin təmiri, texniki xidməti, sazlanması və sınaqdan keçirilməsi
kimi işlərlə məşğul olan şəxslər.
3.3.1.3. Müəssisənin heyəti müstəqil işə qəbul edilməzdən və ya istilik enerji qurğularının istismarı ilə əlaqədar başqa
bir işə (vəzifəyə) keçirilməzdən əvvəl, habelə ixtisası üzrə işinə 6 aydan artıq müddət fasilə verdiyi zaman yeni vəzifəsi üzrə
təlim keçir.
3.3.1.4. Yeni vəzifə üzrə hazırlıq üçün işçiyə təşkilatın rəhbəri tərəfindən təsdiqlənmiş proqrama uyğun olaraq,
avadanlıqlar, aparatlar, sxemlər və s. ilə tanışlıq üçün müddət verilir.
3.3.1.5. Əməliyyat, təmir-əməliyyat və təmir heyətinin istehsal təlim proqramı aşağıdakıları əhatə etməlidir:
- bu Qaydanın və istilik enerji qurğularının istismarına dair normativ-texniki sənədlərin öyrənilməsi;
- təhlükəsizlik qaydalarının və işin icrası zamanı zəruri ola biləcək digər xüsusi qaydaların öyrənilməsi;
- vəzifə, istismar, əməyin mühafizəsi təlimatlarının, qəzaların və qəza rejimlərinin (fövqəladə halların) qarşısının
alınması planlarının (təlimatların) öyrənilməsi;
- texniki təhlükəsizlik vasitələrinin quruluşu və təsir prinsiplərinin, qəzadan qorunma vasitələrinin öyrənilməsi;
- avadanlıqların, NÖC-lərin və idarəetmə vasitələrinin quruluşu ilə təsir prinsiplərinin öyrənilməsi;
- texnoloji sxemlərin və proseslərin öyrənilməsi;
- mühafizə, yanğınsöndürmə vasitələrindən istifadə və bədbəxt hadisə zamanı xəsarət alanlara ilkin yardım
bacarıqlarına yiyələnmə;
- istilik enerji qurğularının idarə edilməsində praktiki bacarıqlara yiyələnmə (trenajor və digər texniki təlim
vasitələrində).
3.3.1.6. Müəssisənin işçi heyətinin tələb olunan ixtisas dərəcəsini müəssisənin istilik təsərrüfatına məsul şəxs müəyyən
edir ki, bu da təsdiq olunmuş struktur bölmələri, təşkilat xidmətləri qaydalarında və/və ya işçilərin vəzifə təlimatlarında
əksini tapır.
3.3.1.7. Yeni vəzifəyə hazırlıq zamanı təlim keçən heyətin öyrədilməsi müəssisə (idarə heyəti və mütəxəssislər üçün) və
ya bölmə (işçilər üçün) üzrə istilik texniki heyətindən olan təcrübəli bir işçiyə tapşırılır.
3.3.1.8. Müxtəlif kateqoriyalı işçilərlə zəruri iş formaları:
3.3.1.9. İnzibati-texniki heyətlə:
a) əməyin təhlükəsizliyi üzrə ilkin və məqsədyönlü təlimat;
b) dövlət enerji nəzarəti orqanları tərəfindən əməyin mühafizəsi qaydaları ilə normalarına, texniki istismar və yanğın
təhlükəsizliyi qaydalarına bələd olma səviyyəsinin yoxlanılması.
3.3.1.10. Əməliyyat və təmir-əməliyyat heyəti ilə:
a) əmək və yanğın təhlükəsizliyi üzrə ilkin, iş yerində ilk, təkrar, plandankənar və məqsədyönlü təlimat;
b) yeni vəzifə və ya ixtisas üzrə iş yerində təlimatlı hazırlıq;
c) əməyin mühafizəsi, texniki istismar və yanğın təhlükəsizliyi qaydaları ilə normalarına bələdlilik səviyyəsinin
yoxlanılması;
d) təkrarlanma;
e) xüsusi hazırlıq;
f) yanğın və qəza əleyhinə nəzarət təlimləri.
3.3.1.11. Təmir heyəti ilə:
a) əmək təhlükəsizliyi və yanğın istismarı üzrə ilkin, iş yerində ilk, təkrar, plandankənar və məqsədyönlü təlimat;
b) yeni vəzifə və ya ixtisas üzrə iş yerində təlimatlı hazırlıq;
c) əməyin mühafizəsi, texniki istismar və yanğın təhlükəsizliyi qaydalarına bələdlilik səviyyəsinin yoxlanılması.
d) təkrar işə buraxılma;
e) xüsusi hazırlıq;
f) qəza və yanğın əleyhinə yoxlama təlimlər.
3.3.1.11. Təmir heyəti ilə:
a) iş yerində əmək təhlükəsizliyi üzrə ibtidai, ilkin, təkrar, plandankənar və məqsədyönlü təlimat, o cümlədən yanğın
istismarı üzrə təlimat;

b) yeni vəzifə və ya ixtisas üzrə iş yerində təlim nəzərdə tutulan hazırlıq (staj, təcrübə dövrü);
c) qaydalara, əməyin mühafizəsi normalarına, texniki istismar qaydalarına bələd olma səviyyəsinin yoxlanması.
3.3.2. Staj
3.3.2.1. Təmir, əməliyyat və əməliyyat-təmir işçiləri işə qəbul olunarkən, həmçinin yeni vəzifəyə təyin olunduqda və ya
başqa bir iş yerinə keçirildikdə biliklərin ilkin yoxlanışından sonra təcrübə keçirlər. Təcrübə səriştəli təlimatçının rəhbərliyi
ilə həyata keçirilir.
3.3.2.2. Təcrübə hər bir vəzifə və iş yeri üçün hazırlanmış və təşkilatın rəhbəri tərəfindən təsdiqlənmiş proqramlar üzrə
həyata keçirilir. Təcrübənin müddəti 2-14 növbədir.
Müəssisənin və ya şöbənin istilik təsərrüfatına məsul şəxs, işinin mahiyyəti və əvvəl işlədiyi avadanlıqların növü
dəyişməyəcəyi şərtilə, bir struktur bölməsindən digərinə keçən və ən azı 3 il iş təcrübəsi olan bir işçini təcrübədən azad
etmək hüququna malikdir.
3.3.2.3. Təcrübə vərəqəsi təşkilatın və ya struktur bölməsinin istilik təsərrüfatına məsul şəxsin sərəncamı ilə tərtib
olunur. Sənəddə təcrübənin təqvim tarixləri və onun keçirilməsi üçün məsul şəxslərin adları göstərilir.
3.3.2.4. Təcrübə müddəti təlim keçənin peşə təhsili, iş təcrübəsi və ixtisas (vəzifə) səviyyəsindən asılı olaraq fərdi
qaydada müəyyən edilir.
3.3.2.5. Təcrübə zamanı işçi aşağıdakı tələblərə riayət etməlidir:
a) bu Qayda və digər normativ-texniki sənədləri, onların iş yerində praktiki tətbiqini mənimsəmək;
b) bu vəzifədə (peşədə) iş üçün zəruri olan sxemləri, istismar və əməyin mühafizəsi üzrə təlimatları öyrənmək;
c) iş yerində dəqiq istiqamətləndirməni müəyyənləşdirmək;
d) istehsal əməliyyatlarının aparılması üçün zəruri praktiki bacarıqlara yiyələnmək;
e) xidmət avadanlıqlarının qəzasız, təhlükəsiz və qənaətcil istismarının üsulları ilə şərtlərini öyrənmək.
3.3.3. Biliklərin yoxlanılması
3.3.3.1. İstilik qurğularının və istilik şəbəkələrinin istismarını həyata keçirən işçi heyət mütəmadi olaraq bilik
yoxlanışından keçməlidir.
Biliklərin mütəmadi yoxlanılması keçirilir:
a) operativ, operativ-təmir və təmir heyəti – ən azı ildə 1 dəfə;
b) inzibati-texniki heyət – ən azı üç ildə 1 dəfə.
3.3.3.2. Biliklərin növbədənkənar yoxlanması daha öncəki yoxlanmanın keçirildiyi müddətdən asılı olmayaraq həyata
keçirilir:
a) yeni və ya yenidən işlənmiş norma və qaydaların tətbiqi zamanı;
b) yeni avadanlığın quraşdırılması, əsas texnoloji sxemlərin yenidən qurulması və ya dəyişdirildiyi hallarda (bu halda
növbədənkənar yoxlama zərurətini təşkilatın rəhbəri müəyyən edir);
c) başqa bir işə təyin və ya köçürülmə zamanı yeni vəzifələr norma və qaydalar haqqında əlavə bilgilər tələb edirsə;
d) işçilər tərəfindən əməyin mühafizəsi qaydalarının tələbləri pozulduqda;
e) dövlət nəzarəti orqanlarının tələbi ilə;
f) insanlarla baş vermiş bədbəxt hadisələri və ya enerji istilik stansiyalarının fəaliyyətindəki pozuntuları araşdıran
komissiyaların nəticələrinə görə;
g) cari vəzifədə 6 aydan artıq müddətli fasilə yarandığı təqdirdə.
3.3.3.3. İşçi heyətin biliklərinin yoxlanılması üçün müəssisənin rəhbəri daimi komissiya təyin edir.
Komissiya yaratmaq imkanı olmayan müəssisələr üçün biliklərin yoxlanılması Azərbaycan Respublikasının elektrik
enerjisi müəssisələrində işləyən şəxslərlə çalışma qaydalarına (müvafiq qurumların qəbul etdiyi normativ sənədlərin
tələblərinə) uyğun olaraq Enerji Məsələlərini Tənzimləmə Agentliyinin komissiyalarında keçirilə bilər.
3.3.3.4. Enerji Məsələlərini Tənzimləmə Agentliyinin nümayəndələri öz qərarları ilə bütün səviyyələrdə biliklərin
yoxlanılması üzrə komissiyaların işində iştirak edə bilərlər.
Müəssisənin istilik təsərrüfatına cavabdeh olan şəxs komissiyada bilik yoxlanışından dövlət enerji nəzarəti orqanının
nümayəndəsinin mütləq iştirakı ilə keçməlidir.
Müəssisənin struktur bölmələrinin istilik təsərrüfatına cavabdeh olan şəxslər komissiyada bilik yoxlanışından təşkilatın
istilik təsərrüfatına cavabdehlik daşıyan şəxsin mütləq iştirakı ilə keçməlidir.
Müəssisənin istilik qurğularının və istilik şəbəkələrinin istismarını həyata keçirən qalan işçi heyət komissiyada bilik
yoxlanışından müəssisənin istilik təsərrüfatına cavabdehlik daşıyan şəxsin və yaxud yoxlanılan şəxsin işlədiyi struktur
bölməsinin istilik təsərrüfatına cavabdeh olan şəxsin mütləq iştirakı ilə keçməlidir.
3.3.3.5. Bilik yoxlanışından keçməyən (qeyri-qənaətbəxş biliklər nümayiş etdirən və yaxud bilik yoxlanışında üzrsüz
səbəbdən iştirak etməyən) şəxslər müstəqil işə buraxılmır və biliklərin yoxlanıldığı gündən etibarən bir aydan artıq olmayan
müddətdə təkrar bilik yoxlanışından keçirlər.
3.3.4. İstilik enerji qurğularında təkrar işəburaxılma
3.3.4.1. Təkrar işəburaxılmadan operativ, operativ-təmir heyəti bu Qaydaya dair biliklərin birinci dəfə yoxlanmasından,
işdə uzunmüddətli fasilədən (6 aydan çox müddətdə) sonra, yaxud da müəssisənin istilik təsərrüfatına cavabdeh olan şəxsin
zəruri sandığı digər hallarda keçir.
3.3.4.2. Təkrar işəburaxılma müəssisənin və yaxud struktur bölməsinin rəhbərinin sərəncamverici sənədi ilə
rəsmiləşdirilir.
Dublyorun iş yerindəki bütün hərəkətlərinə həm əsas işçi, həm də dublyorun özü bərabər dərəcədə cavabdehlik daşıyır.
3.3.4.3. Təkrar işəburaxılma müəssisənin rəhbəri tərəfindən təsdiq edilmiş proqramlara uyğun olaraq həyata keçirilir.
İstilik enerji qurğularının mövsümi təbiəti və bununla əlaqədar əlavə heyətin işə götürülməsi zərurəti ilə bütün işçilərin
iş yerində təkrarlanma proqramı mövsümi istilik enerji qurğularının təhlükəsiz istismarından məsul olan şəxsin ən azı 2

növbəsində (gün) təşkilatın rəhbəri tərəfindən təsdiqlənmiş fövqəladə və yanğın təhlükəsizliyi üzrə təlim keçməsi ilə əvəz
oluna bilər.
3.3.4.4. Bilik yoxlanışından sonra təkrar işəburaxılmanın minimum davam etmə müddəti aşağıdakı kimidir:
a) struktur bölmələrinin rəhbərləri, baş operatorlar, istilik enerji qurğularının operatorları və nəzarətçiləri, avtomatika
və ölçmə vasitələrinə xidmət üzrə heyət üçün ən azı 12 iş növbəsi;
b) digər peşələr üçün 2-12 iş növbəsi.
Konkret işçinin təkrar işəburaxılmasının müddəti onun peşəkar hazırlıq səviyyəsindən, stajından və iş təcrübəsindən
asılı olaraq, təşkilatın və ya onun müvafiq struktur bölməsinin istilik enerji qurğularının işlək vəziyyətinə cavabdeh olan şəxs
tərəfindən müəyyən edilir.
3.3.4.5. Təkrar işəburaxılma dövründə, biliklərin yoxlanılmasından sonra, işçi qəza və yanğın əleyhinə yoxlama
təlimlərində nəticələrin qiymətləndirilməsi və qəza əleyhinə təlim jurnalında qeydiyyat əsasında iştirak edir.
Təlimlərin sayı və mövzusu təkrar işəburaxılma proqramı ilə müəyyən edilir.
3.3.4.6. Əgər təkrar işəburaxılma zamanı işçi kifayət qədər istehsalat bacarıqlarına yiyələnməmiş və ya fövqəladə hallar
üzrə təlimdə qənaətbəxş qiymətləndirilməmişdirsə, onun təkrar işəburaxılma müddəti əsas müddəti keçməmək şərtilə
uzadıla və əlavə fövqəladə hallar üzrə təlimlər keçirilə bilər. Təkrarlanma müddətinin uzadılması təşkilat rəhbərinin
sərəncamı ilə rəsmiləşdirilir.
3.3.5. İstilik enerji qurğularında müstəqil işə buraxılma
3.3.5.1. Yeni işə götürülən və ya 6 aydan çox müddətə işə ara vermiş işçilər müstəqil işləmək hüququnu bu Qaydanın
tələblərinə əsasən əmək təhlükəsizliyi, təlim (staj), bilik yoxlanışı, təkrar işəburaxılma kimi prosedurlardan keçdikdən sonra
əldə edir.
3.3.5.2. Müstəqil işə qəbul edilmə müəssisə rəhbərinin və ya struktur bölməsinin sərəncam yönümlü sənədi ilə
rəsmiləşdirilir.
3.3.5.3. Azərbaycanın texniki nəzarət orqanlarına tabe olan istilik enerji qurğularına xidmət edən əməkdaşlara
Azərbaycan texniki nəzarət orqanı tərəfindən müəyyən edilmiş tələblərə uyğun olaraq təlim və bilik yoxlanışından sonra
müstəqil çalışmaq icazəsi verilir.
3.3.5.4. 30 gündən 6 aya qədər işə ara verildikdə heyətin müstəqil işə qəbul forması işçilərin peşə hazırlığı səviyyəsi, iş
təcrübəsi, vəzifə öhdəlikləri və s. kimi xüsusiyyətlər nəzərə alınmaqla müəssisənin və ya struktur bölməsinin rəhbəri
tərəfindən müəyyən edilir. Bu kimi hallarda mütləq şəkildə əmək təhlükəsizliyi üzrə plandankənar təlimat keçirilir.
3.3.5.5. İşində uzunmüddətli fasiləsi olan əməliyyat və təmir-əməliyyat heyəti təkrar işə buraxılmazdan öncə keçdiyi
təlim formalarından asılı olmayaraq aşağıdakılarla tanış olmalıdır:
a) istilik enerji qurğularının avadanlıq, sxem və iş rejimində edilmiş dəyişikliklərlə;
b) təlimat dəyişiklikləri ilə;
c) yenidən qüvvəyə minmiş normativ-texniki sənədlərlə;
d) cari vəzifə üzrə yeni əmrlər, texniki sərəncamlar və digər materiallarla.
3.3.5.6. Avadanlıqların uzunmüddətli dayandırıldığı (konservasiya və s.) və ya onların iş şəraitinin dəyişdirildiyi halda
heyətin onun idarə olunmasına buraxılması təşkilatın istilik təsərrüfatına məsul şəxs tərəfindən müəyyən edilir.
3.3.5.7. Təmir, sazlama və digər ixtisaslaşdırılmış qurumların işçiləri hazırlıq, norma və qaydalara bələd olmaları üzrə
bilik yoxlanışından keçdikdən sonra öz təşkilatlarında müstəqil çalışma hüququ qazanır.
3.3.5.8. Sifarişçinin istilik enerji qurğularında işləmək üçün heyətə rəhbərlik edən ixtisaslaşmış təşkilatlar heyətinin bilik
səviyyəsinə, bu Qaydanın və sifarişçinin istilik enerji qurğularında qüvvədə olan digər normativ-texniki sənədlərin
tələblərinə riayət etmələrinə görə məsuliyyət daşıyır.
3.3.6. Qəza və yanğın əleyhinə nəzarət-yoxlama təlimləri
3.3.6.1. Əməliyyat və operativ-təlim heyətinin istilik qurğularının normal rejiminin pozuntularının aradan qaldırılması
üzrə bacarıqlara yiyələnməsi üçün qəza əleyhinə təlimlər keçirilir. Təlimlərin mütəmadiliyi, yerli şəraitdən asılı olaraq, yalnız
ildə 1 dəfədən az olmamaq şərtilə, təşkilatın istilik təsərrüfatına məsul şəxsi tərəfindən müəyyən edilir. Təlimlər təşkilatın
istilik təsərrüfatına cavabdeh şəxs tərəfindən hazırlanmış və təşkilatın rəhbəri (texniki rəhbəri) tərəfindən təsdiqlənmiş
xüsusi proqramlara əsasən aparılır.
3.3.6.2. Yeni istismara verilən istilik enerji qurğularında, eləcə də mövcud istilik enerji qurğularında təlimlərin sayı
heyətin peşə hazırlığı səviyyəsindən və fövqəladə halların qarşısının alınması ilə aradan qaldırılması bacarıqlarından asılı
olaraq təşkilatın istilik təsərrüfatına cavabdeh olan şəxsin qərarı ilə artırıla bilər.
3.3.7. Xüsusi hazırlıq
3.3.7.1. Xüsusi təlim tələbi istilik enerji qurğularında fəaliyyət göstərən əməliyyat, təmir-əməliyyat işçilərinə və
təşkilatların əməliyyat rəhbərlərinə şamil olunur.
Aylıq qəza əleyhinə təlimlərin həyata keçirilməsi bu hissədə nəzərdə tutulmuş nəzarət təlimlərinin keçirilməsini ləğv
etmir.
3.3.7.2. İstilik enerji qurğularını istismar edən heyətin xüsusi hazırlığı əsas funksiyalardan ayrılmama şərtilə, ən azı ayda
1 dəfə həyata keçirilir.
3.3.7.3. Xüsusi hazırlıq təliminin tərkibinə aşağıdakılar daxildir:
a) xidmət avadanlıqlarının sxemlərinə edilən dəyişikliklərin öyrənilməsi;
b) istilik enerji qurğularında baş vermiş qəzaların və texnoloji pozuntuların xülasəsinin hazırlanması;
c) texnoloji proseslərin pozulması, avadanlıqların işə salınması ilə dayandırılması hallarının təhlili.
Yerli şəraitdən asılı olaraq, xüsusi hazırlıq mövzusunun siyahısı təşkilatın istilik təsərrüfatına cavabdeh olan şəxs
tərəfindən tamamlana bilər.
3.3.7.4. Xüsusi təlim proqramı ilə onun həyata keçirilməsi qaydası təşkilatın istilik təsərrüfatına məsul şəxs tərəfindən

müəyyən edilir.
3.4. İstilik enerji qurğularının və istilik şəbəkələrinin qəbulu və istismara buraxılması
3.4.1. İstilik qurğuları və istilik şəbəkələri, tikinti və ya yenidən qurulma işləri başa çatdığında, tələblərə (müvafiq
qurumların qəbul etdiyi normativ sənədlərin tələblərinə) uyğun qaydada işə salınmalıdır. İstismar üçün qəbul edilən layihə
sənədlərindəki obyektlərin təhlükəsizlik və istismar etibarlılığı tələblərinə (Azərbaycan Respublikası Dövlət Şəhərsalma və
Arxitektura Komitəsi: “İstilik şəbəkələri. Layihələndirmə normaları” AzDTN 2.12-3) uyğunluğu Enerji Məsələlərini
Tənzimləmə Ağentliyinin səlahiyyətləri çərçivəsində verdikləri qərarlarla təsdiqlənməlidir.
3.4.2. İstilik qurğuları və istilik şəbəkələrində tikinti-quraşdırma işləri başa çatdıqdan sonra normativ sənədlərdə
nəzərdə tutulmuş fərdi sınaqlar və kompleks yoxlanmalar aparılmalıdır.
3.4.3. İstilik enerji qurğularının istismara qəbulundan əvvəl avadanlıqlar təhvil-təslim sınaqlarından keçirilir, istilik
enerji qurğularının ayrı-ayrı elementlərinin və ümumilikdə bütün sistemin istismara verilmə və sazlama işləri həyata keçirilir.
Bina və qurğuların tikintisi və quraşdırılması zamanı avadanlıq və qurğuların qovşaqlarının ilkin qəbulu, o cümlədən
gizli işlərin müəyyən edilmiş qaydada akt tərtibatı həyata keçirilir.
3.4.4. Ayrı-ayrı sistemlərin avadanlıq və istismar-sazlama işlərinin sınaqdan keçirilməsi təhvil verilən istilik enerji
qurğularında bütün tikinti-quraşdırma işləri başa çatdıqdan sonra, layihə sxemlərinə əsasən, podratçı (əsas podratçı)
tərəfindən həyata keçirilir.
3.4.5. İstismar-sazlama sınaqlarından əvvəl layihə sxemlərinin, tikinti norma və qaydalarının, əmək təhlükəsizliyi
standartları da daxil olmaqla, təhlükəsizlik texnikası və sənaye sanitariyası, partlayış və yanğın təhlükəsizliyi, istehsalçıların
təlimatları, avadanlıq quraşdırılması təlimatları və istismar-sazlama işlərinin aparılması üçün müvəqqəti icazə kimi dövlət
standartları tələblərinə riayət olunması yoxlanılır.
3.4.6. İstilik enerji qurğularının sınaq istismarı üçün öncədən etibarlı və təhlükəsiz şərait hazırlanır:
a) bu Qaydanın tələblərinə uyğun olaraq təlim, təcrübə, təlimat və əməyin mühafizəsi üzrə bilik yoxlanışından keçmiş
heyət komplektləşdirilir;
b) istismar, əməyin mühafizəsi, yanğın təhlükəsizliyi üzrə təlimatlar, əməliyyat sxemləri, qeydiyyat-hesabat üzrə texniki
sənədlər işlənib-hazırlanır;
c) qoruyucu avadanlıqlar, alətlər, ehtiyat hissələri, materiallar və yanacaq hazırlanır və sınaqdan keçirilir;
d) kommunikasiya, siqnalizasiya və yanğınsöndürmə, fövqəladə işıqlandırma və ventilyasiya vasitələri işə salınır;
e) gizli işlərin və sınaqların aktlarının mövcudluğu yoxlanılır;
f) nəzarət orqanlarından icazə əldə edilir.
3.4.7. İstehlakçı (sifarişçi) istilik enerjisi qurğularını podratçı təşkilatdan akt əsasında qəbul edir. İstismar-sazlama
işlərinə başlanması və avadanlıqların sınaqdan keçirilməsi üçün istilik enerji qurğularının yoxlanılması və müvəqqəti icazə
verilməsi üçün dövlət enerji nəzarət orqanına təqdim edilir.
3.4.8. Kompleks sınaq sifarişçi tərəfindən həyata keçirilir. Kompleks sınaqlar zamanı əsas aqreqatların və bütün köməkçi
avadanlıqların birgə işi yoxlanılır.
İstilik enerji qurğularının kompleks sınağının başlanğıcı onların işə salınma anından hesablanır.
Avadanlıqların kompleks sınağı yalnız layihədə nəzərdə tutulmuş sxemlər üzrə həyata keçirilir.
İstilik enerji qurğularının avadanlıqlarının kompleks sınağı əsas avadanlıqların 72 saat müddətində normal və davamlı,
əsas yanacaqla, istilik daşıyıcısının nominal yük və layihə parametrləri ilə çalışdığı şəraitdə həyata keçirilmiş hesab olunur.
İstilik şəbəkələrinin kompleks sınağı 24 saat təşkil edir.
Kompleks sınaq zamanı layihədə nəzərdə tutulmuş ölçü-nəzarət cihazları, kilidlər, siqnalizasiya, uzaqdan idarə,
müdafiə və avtomatik tənzimləmə cihazlarından istifadə olunur.
Kompleks sınağın əsas yanacaqla keçirilməsi və ya istilik enerji qurğularının istilik daşıyıcısının nominal yük və layihə
parametrləri ilə çalışması işə başlama kompleksində nəzərdə tutulmuş işlərin icrası ilə əlaqədar olmayan bu və ya digər
səbəblərdən mümkün deyilsə, kompleks sınağı ehtiyat yanacaqla keçirmə, o cümlədən son hədli parametrli yükləmə qərarı
qəbul komissiyası tərəfindən verilir və işə başlama kompleksinin istismara verilməsi üzrə qəbul aktında əks olunur.
3.4.9. Quraşdırılmış istilik enerji qurğuları texniki xidmət üçün elektrik təchizatçısı müəssisəsinə təhvil verilirsə, onların
quraşdırma-sazlama müəssisələrindən texniki qəbulu enerji təchizatçısı təşkilatı ilə birgə həyata keçirilir.
3.4.10. İstehlakçıların yeni tikilmiş və ya yenidən qurulmuş istilik qurğularının və istilik şəbəkələrinin elektrik
təchizatçısı təşkilatlarının istilik şəbəkəsinə və ya öz istilik mənbələrinə qoşulması növbəti istismar və ya işə başlamasazlama işlərinin reallaşması üçün kompleks halında və ya ayrı-ayrı istilik quğularının istismara verilməsindən sonra
qanunvericilikdə nəzərdə tutulmuş qaydada həyata keçirilir.
3.4.11. İstilik enerji qurğularının işə salınması onların istismara buraxılmasından sonra həyata keçirilir. İstilik enerji
qurğusunun sınaqdan keçirilməsi, sazlanması və işə buraxılması müraciət əsasında müvəqqəti icazə müddəti 6 aydan çox
olmamaq şərtilə, təmin olunur.
3.5. İstilik enerji qurğularının işinin səmərəliliyinə nəzarət
3.5.1. İstilik enerji qurğularının səmərəli istismarı üçün müəssisə aşağıdakıları təmin edir:
a) yanacaq və enerji ehtiyatlarının uçotu;
b) istilik enerjisinin xüsusi məsrəflərinin tənzimlənməsi, monitorinqi və təhlili;
c) istilik qurğularının, istilik şəbəkələrinin vəziyyətinin və onların iş rejiminin qiymətləndirilməsi üçün texniki və
iqtisadi göstəricilərin təhlili;
d) istilik qurğularının, istilik şəbəkələrinin vəziyyətinin və onların iş rejiminin qiymətləndirilməsi üçün texniki və
iqtisadi göstəricilərin təhlili;
e) enerji qənaəti üzrə həyata keçirilən texniki-təşkilatçılıq tədbirlərinin effektivliyinin təhlili;
f) heyətin istilik daşıyıcısına və istilik enerjisinə qənaət etməyə həvəsləndirilməsi;
g) istilik enerjisindən istifadənin nəticələrinə dair dövlət statistik hesabatların aparılması;
h) yanacaq və enerji ehtiyatlarının hasilatı ilə istehlakının balanslaşdırılmış cədvəli.

3.5.2. İstilik enerji qurğularında aşağıdakılar təmin edilməlidir:
a) istilik enerjisi, istilik daşıyıcıları sərfiyyatının və işin texnoloji parametrlərinin tələb olunan dəqiqliklə ölçülməsi;
b) avadanlıqların ölçü-nəzarət cihazlarının və ölçü-məlumat sistemlərinin göstəricilərinə əsaslanan fəaliyyətinin
müəyyən olunmuş formalara uyğun uçotu (növbəli, gündəlik, aylıq, illik).
3.5.3. İstilik enerji qurğularının iş rejiminin planlaşdırılması uzunmüddətli və qısamüddətli dövrlər üçün nəzərdə
tutulur və aşağıdakı əsaslarla həyata keçirilir:
a) müəssisənin gündəlik cədvəlləri və əvvəlki günlər və dövrlər üçün statistik məlumatları;
b) planlaşdırılan dövr üçün istilik istehlakı proqnozu;
c) istilik sistemlərində gələcək dəyişikliklər barədə məlumatlar;
d) göstərilən yüklərin dəyişməsi barədə məlumatlar.
3.5.4. Müəssisənin mütəmadi olaraq, lakin 5 ildə 1 dəfədən az olmamaq şərtilə apardığı rejim-sazlama sınaqları ilə
işlərinin nəticələri əsasında rejimin xəritələri və istilik təchizatı sistemi elementlərinin normativ xarakteristikaları işlənibhazırlanır. Sınaqların sonunda enerji balanslarının təhlili işlənib-hazırlanır və onların həyata keçirilməsinə dair tədbirlər
görülür.
Hər il təşkilatın texniki rəhbəri rejim-sazlama sınaqlarının və işlərinin planlaşdırıldığı istilik enerji qurğularının
siyahısını və onların həyata keçiriləcəyi müddəti təsdiq edir.
Xarakteristikalar və normativlər əməliyyat heyətə rejim xəritələri, cədvəllər, qrafiklər şəklində çardırılır və ya istismar
təlimatlarında göstərilir.
3.5.5. İstilik enerji qurğularında növbədənkənar rejim-sazlama sınaqları və işləri aşağıdakı hallarda aparılır:
a) müasirləşdirmə və yenidənqurma;
b) yandırılan yanacağın xüsusiyyətlərinə dəyişikliklər;
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c) istilik enerjisi və istilik daşıyıcılarının istehsal, saxlanma, paylanma və istehlak rejimlərində dəyişikliklər;
d) istilik enerji qurğularının işinin faktiki göstəricilərinin normativ xarakteristikalardan sistematik kənara çıxması.
3.5.6. İstilik şəbəkələrinin enerji xüsusiyyətləri aşağıdakı göstəricilərə uyğun tərtib edilir:
a) istilik itkisi;
b) istilik daşıyıcısı itirilməsi;
c) istilik daşıyıcısının nəqliyyatına xüsusi elektrik enerjisi sərfiyyatı;
d) şəbəkə suyunun maksimal və orta saatlıq sərfiyyatı;
e) təchizat və qaytarma boru kəmərlərindəki temperatur fərqləri.
3.6. İstilik enerji qurğularının vəziyyətinə texniki nəzarət
3.6.1. Müəssisələrdə istilik enerji qurğularının texniki vəziyyətinə daimi və vaxtaşırı nəzarət (baxış, texniki yoxlamalar)
təşkil edilməlidir.
3.6.2. Bütün istilik enerji qurğuları aşağıdakı məqsədlərlə yoxlanılmaya tabedir:
a) onların texniki vəziyyətinin qiymətləndirilməsi;
b) istismar müddətlərinin və şərtlərinin müəyyənləşdirilməsi, istilik enerji qurğusunun hesab ehtiyatının təmin
olunması üçün zəruri olan tədbirlərin müəyyən edilməsi;
c) yanacaq və enerji ehtiyatları itkisinin müəyyənləşdirilməsi
d) istilik balanslarının tərtibatı.
3.6.3. İstilik enerji qurğularının texniki yoxlamaları aşağıdakılardır:
a) ilkin (işə salınmadan öncəki) – istismara buraxılmazdan əvvəl keçirilir;
b) dövri (müntəzəm) – bu Qayda və ya istehsalçının normativ-texniki sənədləri ilə müəyyən edilmiş müddətdə həyata
keçirilir;
c) növbədənkənar yoxlama aşağıdakı hallarda keçirilir:
d) istilik enerji qurğularının 12 aydan çox müddət istismar edilməmişdirsə;
e) təzyiq altında çalışan elementlərin qaynaq və ya lehimləmə ilə bağlı təmirindən, istilik enerji qurğularının
təkmilləşdirilməsi və ya yenidən qurulması işlərindən sonra;
f) istilik enerji qurğusunda baş vermiş qəza və ya hər hansı bir hadisədən sonra;
g) dövlət nəzarət orqanlarının tələbi ilə.
Yoxlanmanın nəticələri istilik enerji qurğularının və (və ya) şəbəkələrin pasportunda qeyd olunur.
3.6.4. İstilik enerji qurğularının texniki şəhadətləndirilməsi təşkilat rəhbərinin təyin etdiyi komissiya tərəfindən həyata
keçirilir. Komissiyanın tərkibinə təşkilatın struktur bölmələrinin rəhbərləri və mütəxəssisləri daxil edilir. Komissiyanın sədri,
bir qayda olaraq, istilik enerji qurğularının yaxşı vəziyyətinə və təhlükəsiz istismarına məsul şəxs, yaxud da istilik enerjisi
heyətindən müvafiq ixtisas səviyyəsinə malik bir mütəxəssis təyin edilir.
Texniki nəzarət orqanına tabe olan istilik enerji qurğularının və (və ya) şəbəkələrin texniki şəhadətləndirilməsi
səlahiyyətli dövlət nəzarət orqanının qaydalarına uyğun olaraq həyata keçirilir.
3.6.5. İstilik enerji qurğularının istilik-texniki sınaqlar, instrumental ölçülmə və digər diaqnostika işləri ixtisaslaşdırılmış
təşkilatlar tərəfindən həyata keçirilə bilər. Bu işlərin keçirilməsində müvafiq ölçü alətləri, üsullar və proqramlardan istifadə
olunur. Ölçülmə vasitələri qüvvədə olan normativ-texniki sənədlərin tələblərinə uyğun olmalıdır.
İstilik enerji qurğularında aparılan sınaqların, instrumental ölçülmələrin metodika və proqramları dövlət enerji nəzarəti
orqanlarının ixtisaslaşdırılmış qurumları tərəfindən razılaşdırılmalıdır.
3.6.6. İstilik enerji qurğularının istismar zamanı texniki vəziyyətinə onları istismar edən heyət nəzarət edir.
Nəzarətin həcmi bu Qaydanın və digər normativ-texniki sənədlərin tələblərinə uyğun olaraq müəyyənləşdirilir. Nəzarət
qaydası yerli vəzifə və istismar təlimatları ilə müəyyən edilir.
3.6.7. İstilik enerji qurğularının vaxtaşırı yoxlanışları istilik enerji qurğularının saz vəziyyətinə və təhlükəsiz istismarına
cavabdeh şəxslər tərəfindən həyata keçirilir.
Təftişlərin dövriliyi bu Qayda ilə müəyyənləşdirilir. Təftişlərin nəticələri yoxlama və təftiş, yaxud da əməliyyat
jurnalında qeyd olunur.

3.7. İstilik enerji qurğularının və istilik şəbəkələrinin təmir və texniki xidməti
3.7.1. İstilik enerji qurğularının istismarı zamanı onların texniki xidməti, təmiri, modernləşdirilməsi və yenidən
qurulması təmin edilməlidir. İstilik enerji qurğularının planlı-xəbərdarlıq təmiri müddətləri istehsalçıların tələblərinə uyğun
olaraq müəyyən olunur və ya layihə təşkilatı tərəfindən işlənib-hazırlanır. Planlı-xəbərdarlıq təmiri keçməli olan istilik enerji
qurğularının avadanlıqlarının siyahısı istilik enerji qurğularının saz vəziyyətinə və təhlükəsiz istismarına cavabdeh şəxs
tərəfindən hazırlanır və təşkilatın rəhbəri tərəfindən təsdiq edilir.
3.7.2. Texniki xidmətin və təmirin həcmi istilik enerji qurğularının faktiki texniki vəziyyəti nəzərə alınmaqla, saz, iş üçün
yararlı vəziyyətdə saxlanılması və vaxtaşırı bərpa olunması zərurəti ilə müəyyən edilir.
3.7.3. Texniki xidmət və təmir sistemi planlı-xəbərdarlıq xarakteri daşımalıdır. İstilik enerji qurğularının bütün növləri
üçün illik (mövsümi və aylıq) təmir planları (cədvəlləri) hazırlanmalıdır. İllik təmir planları təşkilatın rəhbəri tərəfindən təsdiq
edilir.
Müəssisənin istilik qurğularının və istilik şəbəkələrinin təmir planları enerji təchizatı müəssisəsinin avadanlıqlarının və
özlərinin istilik mənbələrinin təmiri planı ilə əlaqələndirilməlidir
Texniki xidmətin və təmirin planlaşdırılması zamanı təmirin əmək intensivliyinin, davamlılığının (təmirin
dayandırılması müddətinin), heyətə, həmçinin materiallara, komplektləşdirici məmulatlara və ehtiyat hissələrinə tələbatının
hesabatı aparılır.
Təşkilatın texniki rəhbəri tərəfindən təsdiqlənmiş istehlak mallarının və ehtiyat hissələrinin siyahısı tərtib olunur,
təmirlər zamanı istifadə olunduqca doldurulan ehtiyat hissələri və ehtiyat avadanlıqları ilə materialların dəqiq uçotu aparılır.
3.7.4. Anbarlarda, sexlərdə, sahələrdə, şkaflarda və s. kimi saxlanc yerlərində saxlanılan sərfiyyat materiallarının və
ehtiyat hissələrinin qəza ehtiyatının uçotu, saxlanması, dolğunlaşdırılması təşkilatda qüvvədə olan maddi-texniki təchizat
qaydasına və anbar təsərrüfatının daxili qaydalarına uyğun olaraq həyata keçirilir.
Yuxarıda göstərilənlərə məsul olan heyət mütəmadi olaraq ehtiyat hissələrinin, materialların, komplekt məmulatların,
ehtiyat avadanlıqlarının, habelə qoruyucu vasitələrin və s. saxlanma şəraiti, tamamlanması, qeydiyyat qaydası,
bölüşdürülməsinə, istilik enerji qurğularının saz vəziyyətdə olmasına və təhlükəsiz istismarına görə cavabdehlik daşıyan
şəxsin ümumi nəzarəti ilə yoxlanış keçirir.
3.7.5. İstilik enerji qurğularının idarəetmə vasitələrinin texniki xidməti və təmiri əsas avadanlığın təmiri zamanı həyata
keçirilir.
3.7.6. Texniki xidmət zamanı nəzarət xarakterli (yoxlama, istismar təlimatlarına riayət olunmasına nəzarət, texniki
vəziyyətin sınaqdan keçirilməsi və qiymətləndirilməsi) və bir sıra bərpaedici texnoloji (tənzimləmə və sazlama, təmizləmə,
yağlama, ciddi sökülmə işləri aparılmadan, sıradan çıxmış hissələrin dəyişdirilməsi, xırda qüsurların aradan qaldırılması)
əməliyyatlar aparılmalıdır.
3.7.7. İstilik enerjisi qurğularının və istilik şəbəkələrinin təmirinin əsas növləri əsaslı və cari növlərdir.
3.7.8. Texniki xidmət və təmir sistemində aşağıdakılar nəzərdə tutulmalıdır:
a) istilik qurğularının və istilik şəbəkələrinin texniki vəziyyətinin qiymətləndirilməsi və korlanmalar cədvəlinin tərtibatı;
b) texniki xidmət və təmir işlərinə hazırlıq;
c) avadanlığın təmirə çıxarılması;
d) texniki xidmətin və təmirin həyata keçirilməsi;
e) avadanlığın təmirdən sonra qəbulu;
f) istilik enerji qurğularının mühafizəsi;
g) istilik enerji qurğularının texniki xidmət, təmir və mühafizə işlərinin yerinə yetirilməsinə nəzarət və hesabat.
3.7.9. Təmirin bütün növlərinin dövriliyi və müddəti istilik enerji qurğularının təmir növü üçün nəzərdə tutulmuş
normativ-texniki sənədlərlə müəyyən edilir
Təmir istehsalatının təşkili, təmir sənədlərinin işlənib-hazırlanması, təmir işlərinin planlaşdırılması və hazırlıq, təmir
çıxarılma və təmir işlərinin aparılması, həmçinin istilik enerji qurğularının qəbulu təmir keyfiyyətinin qiymətləndirilməsi bu
Qayda və istehsalçının tələbləri əsasında təşkilatda hazırlanmış normativ-texniki sənədlərə uyğun olaraq həyata keçirilir
3.7.10. İstilik enerji qurğularının əsaslı təmirdən qəbulu təşkilatın sərəncam yönümlü sənədi əsasında təyin edilmiş işçi
komissiya tərəfindən aparılır.
3.7.11. Avadanlığın təmirdən sonra qəbulu zamanı təmirin keyfiyyəti qiymətləndirilir ki, bu da aşağıdakıları
müəyyənləşdirir:
a) təmir edilmiş avadanlıqların keyfiyyəti;
b) görülmüş təmir işlərinin keyfiyyəti.
Keyfiyyətin qiymətləndirilməsi aşağıdakı şəkildə müəyyənləşdirilir:
a) ilkin olaraq – istilik enerji qurğusunun ayrı-ayrı elementlərinin və bütünlüklə sınaqdan keçirilməsindən sonra;
b) yekun olaraq – aylıq nəzarətli istismarın nəticələrinə əsasən. Həmin dövrdə avadanlığın bütün rejimlərdə
çalışmasının yoxlanışı başa çatdırılmalı və bütün sistemlərin sınaqdan keçirilmə və sazlama işləri həyata keçirilməlidir.
3.7.12. İstilik enerji qurğularının əsaslı təmirində aparılan işlər akt əsasında qəbul edilir. Təhvil-təslim aktına görülmüş
təmir üzrə bütün texniki sənədlər (eskizlər, fotoşəkillər, sınaq aktı, icraat sənədləri və s.) əlavə olunur.
3.7.13. İstilik enerji qurğularının təmirdən sonra qəbul edilmə aktları texniki pasportlar və bütün sənədlərlə birlikdə
saxlanılır.
3.7.14. Təmir zamanı aşkar edilmiş və aparılmış bütün dəyişikliklər istilik enerji qurğularının texniki pasportlarına,
sxemlərinə və çertyojlarına əlavə edilir.
3.7.15. İstilik enerji qurğularının metalın korroziyasının qarşısının alınması məqsədilə mühafizə tədbirləri həm
fəaliyyətdə fasilələr (müəyyən və qeyri-müəyyən müddətə ehtiyata çıxarılma, cari və əsaslı təmirlərə çıxarılma, qəza
səbəbindən dayandırılma), həm də uzunmüddətli ehtiyata çıxarılma və ya təmir (yenidən qurulma) işləri zamanı ən azı altı
ay müddətinə həyata keçirilir.
3.7.16. Hər bir təşkilatda qüvvədə olan normativ-texniki sənədlər əsasında istilik enerji qurğularının konkret
avadanlığının müxtəlif cür fasilələr zamanı və fəaliyyətinin dayandırılma səbəbinə əsasən mühafizə tədbirlərini
müəyyənləşdirən texniki həll və texnoloji sxem işlənib-hazırlanır və təsdiq edilir.
3.7.17. Qəbul edilmiş texniki qərara əsasən avadanlığın hazırlıq əməliyyatları, konservasiya və yenidən işə salınma

texnologiyası, həmçinin konservasiya zamanı təhlükəsizlik tədbirləri üzrə göstərişlərin aparıldığı mühafizə üzrə təlimat tərtib
edilir və təsdiq edilir.
3.8. İstilik enerji qurğularının texniki sənədləri
3.8.1. Hər bir istilik qurğusu üçün aşağıdakı sənədlər tərtib olunmalı və daimi saxlanmalıdır:
a) binaların, qurğuların və istilik şəbəkələrinin qeyd olunduğu əsas plan;
b) bütün sonrakı dəyişikliklərlə birlikdə təsdiqlənmiş layihə sənədləri (çertyojlar, izahatlar və s.);
c) istilik enerji qurğularının və istilik şəbəkələrinin sınaqdan keçirilməsi, sazlanması və qəbulu aktları, istilik enerji
qurğularının və istilik şəbəkələrinin istismara verilməsi aktları;
d) texnoloji boru kəmərlərinin, isti su təchizatı, istilik və havalandırma sistemlərinin sınaqdan keçirilməsi aktları;
e) qəbul komissiyalarının aktları;
f) istilik enerji qurğularında və istilik şəbəkələrində ölçü-nəzarət cihazlarının quraşdırılması qeyd olunan icraçı
çertyojları;
g) istilik qurğularının əməliyyat sxemləri və çertyojları (əməliyyat heyəti sırasından növbətçi və təşkilatın (bölmənin)
istilik təsərrüfatına məsul olan şəxsdə olmalıdır);
h) istilik enerji qurğularının və istilik şəbəkələrinin texniki pasportları;
i) istilik məntəqəsinin texniki pasportu;
j) təmir və texniki yoxlanış cədvəli;
k) ÖV-lərin mütəmadi yoxlanması cədvəlləri;
l) ÖV-lərin yoxlama şəhadətnamələri;
m) istilik enerji qurğularının və şəbəkələrinin istismarı üzrə təlimatlar, eləcə də hər bir iş yeri üçün və əməyin
mühafizəsi üzrə vəzifə təlimatları.
3.8.2. İstehsalat xidmətində təşkilatın texniki rəhbəri tərəfindən təsdiq olunmuş zəruri təlimatların, sxemlərin və digər
əməliyyat sənədlərinin siyahıları tərtib olunur. Texniki sənədlərin siyahıları ən azı 3 ildə 1 dəfə nəzərdən keçirilir.
3.8.3. Sxemlərdəki, çertyojlardakı və təlimatlardakı avadanlığın, qıfıllama, tənzimləmə və təhlükəsizlik armaturunun
nömrə və qeydləri faktiki olan qeyd və nömrələrə uyğun olmalıdır.
İstismar zamanı istilik enerji qurğularında və istilik şəbəkələrində edilən bütün dəyişikliklər işə salınmazdan əvvəl
məsul şəxsin vəzifəsi, edilən dəyişikliyin tarixi və səbəbi qeyd olunmaqla məsul şəxsin imzası ilə təlimatlara, sxemlərə və
çertyojlara əlavə olunmalıdır.
Təlimatlardakı, sxemlərdəki və çertyojlardakı dəyişikliklərə dair məlumatlar (sərəncam jurnalına qeyd olunmaqla) bu
təlimatlara, sxemlərə və çertyojlara bələd olması zəruri olan bütün işçilərin nəzərinə çatdırılır.
Sxemlər istilik enerji qurğusu binasının və ya istilik şəbəkəsinə xidmət edən heyətin iş yerində görünən bir yerdə
yerləşdirilir.
Ən azı üç ildə 1 dəfə sxemlərin təşkilatın istilik sisteminin bütün elementlərinin faktiki vəziyyətinə uyğunluğunun
yoxlanılması aparılmalıdır.
3.8.4. Bütün iş yerləri bu Qaydaya uyğun olaraq tərtib olunmuş, zavod və layihə müəssisələri məlumatlarına, standart
təlimatlara və digər normativ-texniki sənədlərə, istismar təcrübəsinə və avadanlıqların sınaqdan keçirilməsi nəticələrinə
əsasən və yerli şərait nəzərə alınmaqla zəruri təlimatlarla təmin olunur.
Təlimatlarda avadanlıqlara qulluq və təmir üzrə işlərin təşkilatın enerji xidməti və istehsalat bölmələrinin (sahələrinin)
işçi heyətləri arasında bölüşdürülməsi nəzərə alınmalı və bu təlimatlara bələd olması zəruri olan şəxslərin siyahısı qeyd
olunmalıdır. Təlimatlar təşkilatın müvafiq bölməsinin və enerji xidmətlərinin rəisləri tərəfindən tərtib olunur və təşkilatın
texniki rəhbəri tərəfindən təsdiq edilir.
Vəzifə və istismar təlimatlarında nəzərdə tutulmayan işləri istilik enerji qurğularının istismarı sahəsində çalışan işçilərə
həvalə etməyə icazə verilmir.
3.8.5. İstilik enerji qurğularının istismarı üzrə təlimatlarda aşağıdakıları göstərilməlidir:
a) elektrik qurğusunun qısa texniki təsviri;
b) iş rejimlərinin təhlükəsiz vəziyyətinin meyarları ilə məhdudiyyətləri;
c) işə başlamağa hazırlıq qaydası, işə başlama, istismar prosesindəki fasilələr və iş zamanı pozuntuların aradan
qaldırılması;
d) texniki xidmət qaydası;
e) yoxlamaya, təmirə və sınaqlara buraxılma qaydası;
f) bu nəzarət üçün istifadə olunan nəzarət parametrlərinə və ölçü alətlərinə dair tələblər;
g) bu enerji qurğusu üçün səciyyəvi olan əmək təhlükəsizliyinə, partlayış və yanğın təhlükəsizliyinə dair tələblər.
Texniki rəhbərin qərarı ilə təlimatlara əlavələr oluna bilər.
3.8.6. Təlimatlar 2 il ərzində ən azı 1 dəfə yenidən nəzərdən keçirilir və təsdiqlənir. Enerji qurğusunun vəziyyətində və
ya istismar şəraitində dəyişikliklər olunduğu halda təlimatlara müvafiq əlavələrlə dəyişikliklər edilir və sərəncam jurnalında
qeyd olunaraq və ya digər yolla bu təlimatlarla tanış olması zəruri olan bütün işçilərin nəzərinə çatdırılır.
3.8.7. İdarəetmə və texniki heyət avadanlıqların müəyyən olunmuş yoxlama və təftiş cədvəllərinə əsasən əməliyyat
sənədlərini yoxlayır və avadanlıqlarla işçi heyətin fəaliyyətində hər hansı qüsurların aradan qaldırılması üçün müvafiq
tədbirlər görür.
3.8.8. Əməliyyat heyəti təxmini siyahısı bu Qaydanın 5 nömrəli əlavəsində göstərilmiş sənədləşmə işini aparır. Yerli
şəraitdən asılı olaraq, əməliyyat sənədlərinin siyahısı texniki rəhbərin qərarı ilə dəyişdirilə bilər. Qərar müəssisə rəhbərliyi
tərəfindən təsdiq edilmiş, sənədin adı ilə qısa məzmunundan ibarət əməliyyat sənədlərinin siyahısı şəklində rəsmiləşdirilir.
3.9. Metroloji təminat
3.9.1. Hər bir müəssisə tərəfindən həyata keçirilən istilik enerji qurğularının metroloji təminatına dair tədbirlər
kompleksi aşağıdakılardan ibarətdir:
a) dövlət nəzarətində olan ÖV-lərin vaxtında dövlət yoxlanışına təqdim edilməsindən;

b) dövlət nəzarətində olmayan ÖV-lərin kalibrlənməsinə dair işlərin həyata keçirilməsindən;
c) tətbiq olunan ÖV-lərin dəqiqləşmə xarakteristikalarının texnoloji parametrlərin ölçülməsinin dəqiqliyinə və layihə
sənədlərinin metroloji ekspertizasına uyğunluğunun təmin edilməsindən;
d) ÖV-lərin xidmətindən və təmirindən, metroloji nəzarətindən və yoxlamalardan.
3.9.2. İstilik-texniki parametrlərinin ÖV-lər saz vəziyyətdə saxlanılır və istilik enerji qurğularının əsas və köməkçi
avadanlıqlarının istismarı zamanı daim istifadə olunur.
3.9.3. Metroloji təminat üzrə işləri bu xidmətlərin funksiyalarını yerinə yetirən təşkilatların və ya bölmələrin metroloji
xidmətləri həyata keçirir.
3.9.4. İstilik enerji qurğuları, bu tip enerji qurğularında tətbiq olunan layihə və normativ-texniki sənədlərə uyğun olaraq
ÖV-lərlə təchiz olunur.
İstilik enerji qurğularının ÖV-lərlə təchiz olunması həcmi avadanlığının texniki vəziyyətinə və onun iş rejiminə nəzarəti
təmin etməlidir.
3.9.5. ÖV-lərin və onların dəqiqlik xüsusiyyətlərinin seçimi, ölçü dəqiqliyini müəyyənləşdirən qüvvədə olan dövlət
normativ sənədlərinə əsasən layihələndirmə mərhələsində həyata keçirilir.
3.9.6. ÖV-lərə əməliyyat xidmətinin göstərilməsi təşkilatın rəhbərliyinin qərarı ilə təyin edilmiş bölmələrin əməliyyat və
ya əməliyyat-təmir heyəti tərəfindən həyata keçirilir.
3.9.7. ÖV-lərin texniki xidməti və təmiri təşkilatın metroloji xidməti funksiyalarını yerinə yetirən bölmənin heyəti
tərəfindən həyata keçirilir.
3.9.8. Nümunə götürən qurğularının ilkin qıfıllama orqanlarının təmiri, sərfiyyatın ölçülməsi üçün daraldıcı və digər
qurğuların, temperaturun ölçülməsi üçün qoruyucu vericilərinin qilizlərinin açılması və quraşdırılması işlərini texnoloji
avadanlığı təmir edən heyət, təmirdən və yenidən quraşdırılmasının qəbulu isə təşkilatın metroloji xidmətinin funksiyalarını
yerinə yetirən heyət həyata keçirir.
3.9.9. İstilik enerji qurğularına xidmət edən heyət, qurğularda quraşdırılmış ÖV-lərin qorunmasına cavabdehdir. ÖVlərin işində baş vermiş bütün pozuntular haqqında məlumatlar təşkilatın metroloji xidmətinin funksiyalarını yerinə yetirən
bölməyə təqdim olunur.
3.9.10. Qeydiyyata alınan parametrlərin yazılmasının təmin edilməsi ilə bağlı olmayan qeydiyyat cihazlarının
açılmasına, yalnız metroloji xidmət funksiyalarını yerinə yetirən bölmənin heyətinə, təchizatçı və ya istehlakçılarla
hesablaşmalar üçün istifadə olunan ÖV-lərin açılmasına isə onların nümayəndələri ilə birlikdə icazə verilir.
3.9.11. İstilik enerji qurğularının bütün NÖC-lərə dövri yoxlamalar və aparılmış təmirlər barədə məlumatlar qeyd
olunduğu pasport tərtib edilir.
Bundan əlavə, yoxlama, kalibrləmə və cihazların təmirinin nəticələri barədə jurnallarda qeydiyyat aparılır.
3.9.12. İstiliyin, sərfiyyatın, temperaturun, təzyiqlərin və boşalmaların ölçülməsi üçün, ölçü hədlərinin parametrlərinə
və müəyyən edilmiş dəqiqlik sinfinə uyğun olan dövlət standartlarının tələblərinə cavab verən cihazlardan istifadə olunur.
3.9.13. Cihazla ölçülən maksimum işçi təzyiq daimi yük altında olan halda şkalanın 2/3 maksimal həddində, dəyişən
yük altında isə şkalanın 1/2 maksimal həddində olmalıdır. Özüyazan manometrlərinin şkalasının yuxarı həddi ölçülən
mühitin işçi təzyiqinin 1,5 mislinə uyğun olmalıdır.
3.9.14. Termometrlərin gilizləri müəyyən edilmiş dövlət standartlarına uyğun olaraq quraşdırılır.
3.9.15. Ətraf havanın temperaturu, rütubət, vibrasiya, cihaz və avadanlıqların quraşdırıldığı yerlərin tozlanması,
standartların, texniki şərtlərin və istehsalçıların pasportlarında qeyd edilmiş göstəricilər daxilində olmalıdır.
3.9.16. İstilik lövhələri, keçid qutuları və yığma kabel qutuları nömrələnir. Bütün sıxaclar və onlara uyğun olan naqillər,
həmçinin istilik ölçən cihazların impuls xətləri markalanır. Bütün vericilərin və qurğuların üzərində cihazların təyinatı
haqqında məlumat qeyd olunur.
3.9.17. Manometrlərin və sərfölçənlər impuls xətləri ətraf mühitin təsirindən korroziyaya qarşı davamlı materialdan
hazırlanır. Onlar quraşdırma, sökmə, təmizləmə işləri üçün rahat, hermetik və işçi təzyiqə hesablanmış olmalıdır.
3.9.18. Qeydiyyat cihazlarının göstəriciləri iki aydan az olmayan müddət ərzində saxlanmalıdır.
3.10. İstilik enerji qurğularının yerləşdirilməsi üçün ərazi,
sənaye binaları və obyektlər
3.10.1. Ümumi müddəalar
3.10.1.1. Sənaye binalarının və istilik enerji qurğularının yerləşdirilməsi üçün ərazi istilik enerji qurğularının layihəsi və
pasportu ilə müəyyən edilir.
3.10.1.2. İstilik enerji qurğularının istismarı zamanı binalar və qurğular sistematik monitorinq edilir. Bu Qaydaya
biliyinin yoxlanışından keçmiş və əmrlə təyin edilmiş inzibati-texniki heyətdən və müəssisənin mütəxəssislərindən olan
şəxslər nəzarəti həyata keçirir.
3.10.1.3. İstilik qurğularını istismar edən hər bir müəssisədə aşağıdakı sənədlər tərtib edilir və daimi saxlanılır:
a) müəssisə bölmələrinin rəhbərləri arasında istilik enerji qurğularının yerləşdirilməsi üçün istehsal binalarının və
qurğuların istismarına və təmirinə görə məsuliyyətin bölüşdürülməsinə dair onlara təhkim edilmiş binaların, qurğuların və
ərazi sahələrinin dəqiq siyahısı əlavə edilmiş müəssisə üzrə sərəncam sənədləri;
b) rəhbərliyin sənaye binalarının və tikililərinin istismarına və təmirinə dair əmr və sərəncamlarının surətləri, istilik
enerji qurğularını istismar edən bölmənin heyətinin İdarəçiliyinə verilən binaların, qurğuların və ərazinin nəzarətinə həvalə
edilmiş təşkilat bölmələri heyətinin əmr və ya sərəncamları;
c) müəyyən yerli şərait nəzərə alınmaqla nümunəvi müəssisə əsasında işlənib-hazırlanmış təşkilat bölmələrinin bina və
qurğularının istismarına dair yerli təlimat;
d) istilik enerjisi qurğularını istismar edən bölmələrə həvalə edilmiş bina və ərazilərin bölünmə sərhədləri göstərilmiş
əsas planı;
e) müəssisənin ərazisindəki yeraltı qurğuların və kommunikasiyaların əsas icra plan-sxemləri;
f) müəssisənin hər bir binasının və tikinti hissəsinin İcra çertyojları və sxemləri olan layihələrin tikinti prosesində ilkin
layihə həllinə qarşı dəyişdirilmiş konstruksiyalar və kommunikasiyalara çertyoj dəstləri;

g) hər bir bina və tikili üçün pasportlar;
h) binaların və tikililərin tikinti konstruksiyalarının texniki yoxlanış jurnalları;
i) pyezometr-quyularda qrunt sularının səviyyəsinin ölçülməsinin nəticələrinin qeydiyyatı aparılan jurnallar və qrunt
sularının kimyəvi analizlərinin materialları;
j) sanitar normalarla müəyyən edilən ətraf mühitin parametrlərini pozan proseslərin vaxtaşırı baş verdiyi və ya mümkün
olduğu binalar və qurğular üçün ətraf mühitin vəziyyətinin və ya tikinti konstruksiyalarının korroziya proseslərinin
qeydiyyatı aparılan jurnallar. Belə bina və qurğuların siyahısı təşkilatın rəhbəri tərəfindən təsdiq edilir;
k) informasiya və texniki ədəbiyyat, zəruri normativ sənədlərin və sənaye binalarının və qurğularının saxlanılması və
təmiri ilə bağlı təlimat;
l) istilik enerji qurğularının yerləşdirilməsi üçün ərazilər, binalar və qurğuları istismar edən heyətin rəhbərlik tərəfindən
təsdiq edilmiş vəzifə təlimatları.
3.10.2. Ərazi
3.10.2.1. İstilik enerji qurğularının yerləşdirmək üçün ərazinin, binaların və təşkilat qurğularının lazımi istismar və
sanitariya vəziyyətini təmin etmək məqsədilə aşağıda sadalananlar saz vəziyyətdə saxlanmalı və yerinə yetirilməlidir:
a) ərazinin müvafiq hissəsinin hasarlanması;
b) bina və qurğuların bütün ərazisindən yerüstü suların axın sistemləri (drenajlar, kontajlar, xəndəklər, su dağıdıcı
kanallar və s.);
c) su təchizatı, kanalizasiya, istilik, nəqliyyat, qaz və maye yanacaq şəbəkələri və s.;
d) xarici işıqlandırma şəbəkələri, rabitə, siqnalizasiya sistemləri;
e) içməli su mənbələri, hovuzlar və su təchizatının sanitar mühafizəsi zonaları;
f) dəmir yolları və keçidləri, avtomobil yolları, yanğın keçidləri, yanğın hidrantlarına, su hovuzlarına gedən yollar,
körpülər, piyada yolları və keçidləri və s.;
g) sürüşmə, çökmə, uçma əleyhinə qurğular, seldən qorunma, sahilbərkitmə tədbirləri;
h) bazis və işlək reperlərlə markalar;
i) yeraltı su rejiminin monitorinqi üçün pyezometrlər və nəzarət quyuları;
j) ildırımdan qorunma və torpaqlama sistemləri.
3.10.2.2. Torpaqaltı kommunikasiyalar: su boruları, kanalizasiya sistemləri, istilik boru kəmərləri, habelə qaz kəmərləri,
hava boruları və çoxtəyinatlı kabellər – yerin səthində işarələnirlər.
3.10.2.3. Ərazidə sızan cərəyanlar mövcud olduqda, yeraltı metal kommunikasiya və obyektlərin qorunması
elektrokimyəvi üsulla təmin olunur.
3.10.2.4. Daşqınların başlanğıcı ilə bütün drenaj şəbəkələri və qurğuları yoxlanmalı və yerüstü suyun keçməsi üçün
hazırlıq görülməlidir və bu zaman kabellərin, boruların, havalandırma kanallarının divarlardan keçdiyi yerlər bərkidilir, nasos
mexanizmləri isə işə hazır vəziyyətə gətirilir.
3.10.2.5. 10 və ya daha çox Qkal/saat qüvvə ilə çalışan qazanxanalarda pyezometr-quyulardakı yeraltı sulara nəzarət
üçün aşağıda göstərilən intervalla nəzarət təşkil edilməlidir:
a) istismarın birinci ilində – ən azı ayda 1 dəfə;
b) sonrakı illərdə – yeraltı suların səviyyəsinin dəyişməsindən asılı olaraq, lakin rübdə 1 dəfədən az olmamaq şərtilə.
Nəzarət pyezometr-quyuları su təchizatı, kanalizasiya və istilik təchizatı şəbəkələrinin nisbətən daha sıx olduğu
ərazilərdə yerləşdirilməlidir. Müşahidə nəticələri xüsusi bir jurnalda qeyd olunur.
Karst zonalarında yeraltı sulara nəzarət yerli təlimatlarda nəzərdə tutulmuş xüsusi proqramlar əsasında təşkil olunur.
3.10.2.6. İstilik enerji qurğularının yerləşdirildiyi ərazidə sürüşmə, çökmə, torpaq qabarması halları aşkar olunduğu
təqdirdə normal şəraiti pozan səbəblərin və onların nəticələrinin aradan qaldırılması üçün müvafiq tədbirlər görülür.
3.10.2.7. Bina və qurğuların tikintisi yalnız layihə əsasında həyata keçirilir.
İstilik enerjisi qurğularının yerləşdiyi təcrid zonası daxilində bütün tikinti-quraşdırma işlərinin həyata keçirilməsinə
istismarçı təşkilat rəhbərinin texniki əsaslandırılmış icazəsi olduğu halda yol verilir.
3.10.3. İstehsalat binaları və tikililər
3.10.3.1. İstehsalat binaları və qazanxana tikililəri sanitar norma və qaydaları və əməyin təhlükəsizliyi normalarını
nəzərə alaraq onların təyinatı üzrə uzunmüddətli və etibarlı istifadəsini təmin edə biləcək saz vəziyyətdə saxlanılmalıdır.
3.10.3.2. Qazanxana binalarında qüvvədə olan normalarda nəzərdə tutulmuş həcmdə sənaye sanitariyası obyektləri (duş
otaqları, dolablı soyunma otaqları, tibb məntəqələri, ventilyasiya və tozsuzlaşdırma qurğuları və s.).
3.10.3.3. Təşkilatın hər bir binasına və qurğusuna baxış aşağıdakı qrafiklə həyata keçirilir:
a) Qüvvəsi 10 və daha çox Qkal/saat olan qazanxanalar üçün – 15 ildən artıq istismar dövrü üçün ən azı 4 ayda 1 dəfə;
b) Qüvvəsi 10 Qkal/saat-dan az olan qazanxanalar üçün – 10 ildən artıq istismar dövrü üçün ən azı 6 ayda 1 dəfə.
İstismar dövrü 15 ilə qədər olan bina və qurğuların cari müayinələrinə aşağıdakı hallarda icazə verilir:
a) Qüvvəsi 10 və daha çox Qkal/saat olan qazanxanalar üçün – 6 ayda 1 dəfə;
b) Qüvvəsi 10 və ondan az Qkal/saat olan qazanxanalar üçün – 1 ildə 1 dəfə.
Təftişlər zamanı aşkar edilmiş bütün şərhlər bina və qurğuların texniki yoxlanışı jurnallarında qeyd olunur.
3.10.3.4. İstilik enerji qurğuları binalarının və qurğularının mütləq yoxlanışı ildə 2 dəfə (yazda və payızda) təftiş
komissiyası tərəfindən həyata keçirilir. Təftişin tərkibini və vaxtını təşkilatın rəhbəri təyin edir.
3.10.3.5. İstilik enerji qurğularının və şəbəkələrinin binalarının və qurğularının növbədənkənar yoxlanışları
yanğınlardan, leysanlardan, güclü küləklərdən, qar uçqunundan, daşqınlardan, zəlzələlərdən və digər fəlakət xarakterli
hadisələrdən sonra, habelə enerji müəssisəsinin binalarının, qurğularının və texnoloji avadanlıqlarının qəza hallarında
həyata keçirilir.
3.10.3.6. Qar əridikdən və ya yaz-payız mövsümündəki yağışlardan sonra bina və qurğuların texniki vəziyyətinin
qiymətləndirilməsi məqsədilə yaz təftişi həyata keçirilir. Yaz təftişində yay vaxtı yerinə yetirilmiş bina və qurğuların cari

təmiri üzrə işlərin həcmi dəqiqləşdirilir və onların gələcək inkişafı üçün nəzərdə tutulan təmir işləri planına (3-5 illik) daxil
edilməsi üçün əsaslı təmir işlərinin həcmi müəyyən edilir.
3.10.3.7. İstehsalat binaları və qurğularının payız təftişi isidilmə mövsümü başlanmazdan 1,5 ay əvvəl binaların və
qurğuların qış şəraitində işləməsi üçün hazırlıq səviyyəsinin yoxlanılması məqsədilə aparılır. Həmin vaxta qədər bina və
istilik enerjisi qurğularının qış istismarına birbaşa aidiyyəti olan əsaslı təmir və yay dövründə yerinə yetirilən cari təmir işləri
başa çatdırılmalıdır.
İsidilmə mövsümünün başlanmasına 15 gün qalmış bina və qurğuların ümumi payız təftişi zamanı qışa hazırlıq üzrə
təmir işləri dövründə yaranmış nöqsanların olduğu hissələrinə bu nöqsanların aradan qaldırılması məqsədilə qismən baxış
keçirilir.
3.10.3.8. Təftiş komitəsinin işlərinin nəticələrinə əsasən yaz (payız) təftişi zamanı yoxlamanın yekunlarına dair müəssisə
rəhbəri tərəfindən təsdiqlənmiş akt tərtib olunur. Həmin akta təftiş nəticələrinin, lazımi tədbirlərin, onların həyata keçirilmə
müddətinin və cavabdeh şəxslərin adlarının qeyd olunduğu inzibati sənəd əlavə olunur.
3.10.3.9. İstilik enerji qurğuları üçün istehsal binalarının və qurğularının tikinti konstruksiyaları təşkilat rəhbəri
tərəfindən təsdiqlənmiş və layihə təşkilatı ilə razılaşdırılmış siyahı üzrə ixtisaslaşmış təşkilat tərəfindən 5 ildə 1 dəfə texniki
müayinə aparılır.
3.10.3.10. Təşkilatlarda tüstü bacası və qaz borularının istifadəsi üçün təlimatlar mövcud olmalıdır. Bu vəziyyətdə
dəmir-beton tüstü bacalarının və qaz borularının vəziyyətinin monitorinqi aşağıdakı dövrülüklə təşkil edilir:
a) tüstü bacasının və qaz borusunun xarici müayinəsi, eləcə də daxili qazötürücü lüləli boruya – ildə 1 dəfə, yazda;
kərpic və monolit futerləmənin istilik vəziyyətinin müayinəsi – 5 ildə 1 dəfədən az olmamaq şərtilə;
b) qoşulmuş bütün qazlar söndürülərək, tüstü bacasının və qaz borusunun daxili müayinəsi – istismara verildikdən 5 il
sonra və gələcəkdə 10 ildə 1 dəfədən az olmayaraq, qazanlarında yüksək kükürdlü yanacaq yandırıldığı təqdirdə müayinə 5
ildə 1 dəfədən az olmayaraq həyata keçirilir;
c) qazan tüstü bacalarının qaz kanallarının daxili müayinəsi – qazanın cari təmir üçün hər söndürüldüyündə;
d) tüstü baca konturunun şimşək müqavimətli konturunun instrumental yoxlanışı – hər il;
e) tüstü bacasından keçən qazların temperaturunun ölçülməsi – ayda 1 dəfədən az olmayaraq;
f) reperlərin nivelirlənməsi yolu ilə tüstü bacasının və qaz borularının bünövrəsinin çökməsinin müşahidəsi: istismarın
ilk 2 ili – ildə 2 dəfə, çökmə sabitləşənə qədər sonrakı 2 ildə (ildə 1 mm və daha az) – ildə 1 dəfə, çökmə sabitləşdikdən sonra –
5 ildə 1 dəfə.
Tüstü bacaları üçün özülün çöküntüsü sabitləşdikdən sonra dağ-mədən və çökmə süxurlarında quraşdırılan ərazilərdə
bünövrənin çöküntülərini müşahidə ildə 2 dəfədən az olmayaraq aparılır. Borunun şaquli olub-olmamasının müşahidəsi
aşağıdakı qaydada aparılır:
a) vizual müşahidə (şaquli xəttdən istifadə ilə) – ildə 2 dəfə;
b) instrumental müşahidə (teodolitdən istifadə ilə) – ən azı 5 ildə 1 dəfə.
Borunun normadan artıq meyilliliyinin aşkar edildiyi halda (bünövrə çökməsinin müxtəlifliyinə görə) ixtisaslaşdırılmış
təşkilat tərəfindən borunun müayinəsi aparılmalıdır.
Borunun gələcək istismarı müayinə nəticələrinə əsasən verilmiş tövsiyələrə uyğun olaraq aparılmalıdır. Tüstü bacasının
işıqlandırıcı armaturasının saz vəziyyətdə saxlanmasının müşahidəsi isə hər gün aparılır.
3.10.3.11. Tüstü bacaları ilə qaz borularının aşağı hissəsində əriyən suların axıdılması üçün drenaj xəndəkləri olmalıdır.
3.10.3.12. Dəmir-beton tüstü borularının və qaz borularının istismarında aşağıdakılara yol verilmir:
a) daşqınlar və yağışlar zamanı tüstü və qaz boruları yaxınlığında çuxurlar saxlamaq;
b) tüstü borusunun bünövrə altlığından aşağıda yeraltı suların nasosla çəkilməsi üçün quyular qazmaq;
c) yanacaq və partlayıcı maddələrlə materialları tüstü borularının kürsülük hissəsində qaz kəmərlərinin altında və
yaxınlığında saxlamaq;
d) tüstü və qaz borularının yaxınlığında su və buxar tullantılarının axıdılması üçün xəndəklər təşkil etmək.
3.10.3.13. Mövcud tüstü borularına əlavə istilik yaradan enerji qurğularının qoşulması yalnız normativ-texniki
sənədlərin tələblərinə uyğun olaraq yerinə yetirilmiş hesablamalar əsasında həyata keçirilir.
3.10.3.14. Təşkilatlarda metal tüstü borularının istismarına dair təlimatlar tərtib olunmalıdır. Bu halda metal tüstü
borularının istismarı zamanı vəziyyətin müşahidəsi aşağıdakı dövrülüklə təşkil edilir:
a) qazötürücü lülənin, özüllərin, dayaq konstruksiyalarının, anker boltlarının, vant kanatlarının və onların
bərkidilməsinin vizual xarici müayinəsi - 3 ayda 1 dəfə;
b) borunun daxili səthində kondensatın, his çöküntülərinin mövcudluğunun və qaz tullantılarının lyuklar vasitəsilə
çıxmasının yoxlanılması – yay fasiləsi dövründə, ildə 1 dəfə;
c) ixtisaslaşdırılmış təşkilatın iştirakı ilə instrumental-vizual xarici və daxili müayinə - qazanların yay mövsümündə
dayandırılması zamanı hər 3 ildə 1 dəfə;
d) reper nivelirləməsi yolu ilə bünövrə çöküntülərinin müşahidə edilməsi: istismara verildikdən sonra çökmə
sabitləşənə qədər (ildə 1 mm və ya daha az) – ildə 1 dəfə, çökmə sabitləşdikdən sonra isə 5 ildə 1 dəfə;
e) borunun şaquliliyinin geodezik üsullarla (teodolitin köməyilə) yoxlanılması – 5 ildə 1 dəfə, borunun vizual müayinə
nəticəsində aşkar olunmuş nəzərəçarpan mailliyi halında borunun növbədənkənar instrumental yoxlaması təşkil edilir;
f) borunun torpaqlama dövrünün müqavimətinin instrumental yoxlanışı – ildə 1 dəfə, yazda, şimşək mövsümündən
əvvəl.
3.10.3.15. Metal tüstü borularının istismarında aşağıdakılar yolverilməzdir:
a) metal tüstü borularının altında vant kanatlarının olduğu və bünövrə massivlərinə bərkidildiyi yerlərdə yük və xüsusi
nəqliyyat vasitələrinin hərəkəti;
b) anker dayaqlarının vant kanatlarının metal elementlərinin suya batması və bərk torpaqda olması;
c) burazların, kanatların və digər takelaj ləvazimatlarının hərəkət nərdivanına (dəstələrə) bağlanması;
d) bünövrə massivləri ətrafında müxtəlif cür avadanlıqların, materialların və kənar əşyaların qalaqlanması.
3.10.3.16. Azərbaycan Respublikasının texniki nəzarət orqanına tabe olan müəssisələrdə tüstü və ventilyasiya
borularının tikintisi, istismarı, təmiri və ləğvi müvafiq qurumların qəbul etdiyi normativ sənədlərə uyğun olaraq həyata
keçirilməlidir.
3.10.3.17. Qazanxana binalarının, qurğularının və avadanlıqlarının təməllərinin çökməsinin müşahidələri aşağıdakı

qaydada təşkil edilir: istismarının birinci ilində – 3 dəfə, ikinci ilində – 2 dəfə, sonrakı dövrlərdə çökmə sabitləşənə qədər –
ildə 1 dəfə, çökmə sabitləşdikdən sonra (ildə 1 mm və daha az) - ən azı 5 ildə 1 dəfə.
3.10.3.18. Bünövrələrin çökməsinin, tikinti konstruksiyalarının deformasiyasının müşahidəsi, yeraltı dağ-mədən
yerlərində, fəaliyyətdə olan avadanlığın təsirindən dinamik sıxlığa və çökmələrə meyilli torpaqda, karst sahələrdə, seysmiklik
dərəcəsi 7 bal və ondan artıq olan ərazilərdə tikilmiş bina və qurğuların müayinəsi yerli təlimatlarda nəzərdə tutulmuş
müddət ərzində 3 ildə 1 dəfədən az olmamaq şərti ilə həyata keçirilir.
3.10.3.19. İstilik enerji qurğularının avadanlıq binalarının, qurğularının və bünövrələrinin müşahidələri zamanı dəmirbeton konstruksiyaların hərəkətli dayaqlarının, temperatur tikişlərinin, qaynaqlarının, metal konstruksiyalarının pərçimləmə
və bolt birləşmələrinin, yığma dəmir-beton konstruksiyaların calaq özül detallarının, armaturunun və betonunun (korroziya
və ya deformasiya yarandıqda), kran konstruksiyalarının, dinamik və termik yükləmə və təsirlərə məruz qalan sahələrin
vəziyyətinə nəzarət edilir.
3.10.3.20. Tikinti konstruksiyalarında çatlar, qırılmalar və digər xarici zədə əlamətləri aşkar edildikdə, bu
konstruksiyaların müşahidəsi mayakların və instrumental ölçü alətlərinin köməyilə həyata keçirilir. Aşkar edilmiş qüsurlar
haqqında məlumatlar qüsurların aradan qaldırılması müddəti müəyyən edilməklə bina və qurğuların texniki vəziyyəti
jurnalına yazılır.
3.10.3.21. Su təchizatı qurğularında drenaj kanallarının, quyuların, çuxurların, duz özəklərinin və koaqulyantın maye
halında saxlandığı özəklərin, turşu və qələvi ölçülməsi qurğularının divarlarının saz vəziyyətdə saxlanmasına nəzarət
olunmalıdır.
3.10.3.22. Tikinti konstruksiyaları, avadanlıq və qurğuların bünövrələri üzərinə mineral yağların, buxarın və suyun
düşməsindən qorunmalıdır.
3.10.3.23. İstilik enerji qurğularının binaları ilə qurğularının metal konstruksiyaları korroziyadan qorunmalı və onların
mühafizə vəziyyətinə sistemli şəkildə nəzarət təşkil olunmalıdır.
3.10.3.24. Daşıyıcı və qoruyucu konstruksiyalarda avadanlığın sökülməsi və təmiri zamanı deşiklərin açılması,
oymaların quraşdırılması, texnoloji avadanlıqların, nəqliyyat vasitələrinin, boru kəmərlərinin tikinti-quraşdırma işlərində
yüklərin qaldırılması qurğularının quraşdırılması, karkas əlaqələrinin kəsilməsi, habelə ehtiyat avadanlığın və digər
məmulatların və materialların müəyyən edilməmiş (rəsmiləşdirilməmiş) yerlərdə saxlanılması yalnız binanın (qurğunun)
istismarına cavabdeh olan layihə təşkilatı və məsul şəxslə yazılı surətdə razılaşma əsasında mümkündür.
Hər bir istismar sahəsi üçün layihə məlumatları əsasında yolverilən maksimum yüklənmələr müəyyən edilir və bu,
görünən yerlərdə quraşdırılmış lövhələrdə qeyd olunur.
İstismar prosesində quraşdırma işlərinin daşıyıcılıq qabiliyyətinin müayinəsi nəticəsində aşkarlanmış və yoxlama
hesabatları ilə təsdiqlənmiş dəyişiklik halında yolverilən yükləmələr texniki vəziyyət və təsdiqləyici hesabatlar nəzərə alınaraq
tənzimlənir.
3.10.3.25. Bina və qurğuların damları və leysan sularının axıdılması sistemi zibil, çöküntü və tikinti materialları
qalıqlarından təmizlənmənməli və onların iş qabiliyyəti yoxlanılmalıdır.
Qar mövsümündə damlardakı qar örtüyünün qalınlığı, eləcə də donma və onun mənbələrinin olub-olmaması
yoxlanılmalıdır. Örtüklərin normadan artıq yüklənməsinin qarşısının alınması məqsədilə bina və qurğuların damlarından
qar və buzların təmizlənməsi təşkil olunmalıdır.
3.10.3.26. Qazanxana otaqlarının və avadanlıqlarının rənglənməsi sənaye estetikası tələblərinə uyğun olaraq həyata
keçirilir. Qoruyucu örtüyə malik olmayan boru kəmərlərinin izolyasiyası normativ sənədlərin tələblərinə uyğun olaraq
boyanır. Qoruyucu örtüyü olan boruların üzərinə markerli halqalar və yazılar qeyd olunur.
3.10.3.27. Müəssisələrdə qazanxana binaları və qurğuları ildırımdan qorunma sistemi ilə təmin edilməlidir. Maye və qaz
halında olan yanacaq boruları torpağa basdırılmış olmalıdır.
3.10.3.28. Quraşdırılmış ildırımdan qorunma qurğularına planlı, ildırımdan qoruma sisteminin məsuliyyət dərəcəsi
yüksək olan elementlərinə isə (ildırım ötürücüləri, cərəyan xətləri, qovşaqlar və s.) vaxtaşırı təftişlər keçirilir.
İldırımdan qorunma qurğularının müayinələri, həmçinin xəbərdarlıq təmirinin icrası, bu yoxlamaların nəticələri
əsasında hər il ildırım mövsümü başlamazdan əvvəl həyata keçirilir.
3.10.3.29. Qazanxana binalarının və qurğularının əsaslı və cari təmirləri təşkilatın rəhbəri tərəfindən təsdiqlənmiş illik
təqvim planlarına əsasən həyata keçirilir.
Təmir və onun dövrülüyü planlı-xəbərdarlıq qrafiki və bu Qaydaya uyğun olaraq həyata keçirilir.
3.11. Yanacaq təsərrüfatı. Maye və qaz halında yanacaq
3.11.1. Ümumi müddəalar
3.11.1.1. Yanacaq təsərrüfatı avadanlıqlarının istismarı qazanxanaya yanacağın vaxtlı-vaxtında, fasiləsiz hazırlığını və
verilməsini təmin etməlidir. Əsas və ehtiyat yanacaq ehtiyatları normativlərə uyğun olaraq təmin edilməlidir.
3.11.1.2. Təşkilata qəbul edilən, istehsalat məqsədilə sərf olunan və anbarlarda saxlanılan bütün yanacağın miqdarı və
keyfiyyəti üzrə aşağıdakıları təmin edəcək uçot aparılmalıdır:
a) təchiz olunan bütün maye yanacaqların çəkisi və ya ölçülməsi;
b) qaz halında olan bütün yanacağın cihazlar üzrə miqdarının müəyyənləşdirilməsi;
c) maye yanacağın inventarizasiyası;
d) yanacağın keyfiyyətinə vaxtaşırı nəzarət;
e) kəsir və ya yanacağın qeyri-kafi keyfiyyətə malik olması aşkarlandığı zaman tədarükçülərə qarşı iddia irəli sürülməsi.
3.11.1.3. Qazanxanalar üçün təchiz edilən bütün növ yanacaqların keyfiyyəti dövlət standartlarına və təchizatın texniki
şərtlərinə uyğun olmalıdır.
Yanacağın tədarük sənədlərində aşağıdakılar qeyd olunur:
a) maye yanacağın markası, ən aşağı yanma hərarəti, alışma temperaturu, maksimal kükürd tərkibi və yolverilən
rütubət dərəcəsi;
b) qaz halında olan yanacağın ən aşağı yanma hərarəti, qazın sıxlığı və maksimal rütubət, kondensat, mexanik
qarışıqlar və kükürd miqdarı.

3.11.1.4. Anbara daxil olan yanacağın qazanxanada sərfiyyatının miqdarına nəzarət üçün rüb ərzində ən azı 1 dəfə
inventarizasiya aparılır.
3.11.2. Yanacağın saxlanması və hazırlanması
3.11.2.1. Bütün drenaj avadanlıqları, nasoslar və boru kəmərləri mazutun çəkilib-vurulması zamanı yaranan statik
elektrik enerjisinin ayrılması və ildırımın təsirindən qorunmaq üçün torpağa basdırılır. Mühafizə ildırımdan qorunmaya dair
layihə və quraşdırma ilə bağlı rəhbər tövsiyələrə uyğun olaraq həyata keçirilir.
3.11.2.2. Drenaj avadanlığının platformaları betonla doldurulmalı və calanan mazutun tələlərə yönəldilməsi məqsədilə
xəndəklərə malik olmalıdır.
Drenaj qabları və açılıb-yığılan şlanqlar saz və təmiz vəziyyətdə saxlanmalıdır. İş baş çatdıqdan sonra onlar günəşdən və
yağıntılardan qorunan yerlərə yığışdırılmalıdır.
Leysan və ərimiş suların təmizlənmədən mazut təsərrüfatı ərazisindən kanalizasiya sisteminə axıdılması yolverilməzdir.
Ümumi istifadədə olunan su hovuzlarına axıdılmış suların tərkibində neft məhsullarının olması səth sularının
çirkablardan qorunması qaydalarına uyğun olaraq, sistematik şəkildə monitorinq edilir.
3.11.2.3. Mazut axıtma qurğusunun buxar borularına axıdıldığı zaman aşağıdakı parametrlər təmin olunmalıdır: təzyiq
0,8-1,3 MPa (8-13 kq/sm 2), 250°C-dən yüksək olmayan temperaturla.
Mazut axıtma qurğusunda (çənlərdə, qanovlarda, qəbuledici tankerlərdə və anbarlarda) mazut aşağıdakı şəkildə
qızdırılır: M40 markalı mazut üçün 40-60°C, M100 markalı maut üçün 60-80°C, M200 markalı mazut üçün 70- 90°C. M40 və
M100 markalı kükürdlü mazutlar üçün isə istilik temperaturu 70-80°C civarında olmalıdır.
Yanacağın vintli və çarxlı nasoslarla çəkildiyi zaman aşağı temperatur dərəcələri, mərkəzdənqaçma nasosları ilə
çəkildiyi zaman isə yuxarı temperatur dərəcələri qəbul edilir və porşenli nasoslar üçün orta temperatur nəzərdə tutulur.
Müxtəlif markalı mazutlardan istifadə zamanı istilik temperaturu ən ağır mazuta əsasən hesablanır.
Mazutun qəbul olunduğu çənlərdəki və anbarlardakı maksimal temperatur alışma temperaturundan 15°C aşağı olmalı,
lakin 90°C-dən yuxarı olmamalıdır.
3.11.2.4. Rezervuarların və qəbuledici çənlərin texniki vəziyyətinin yoxlanması müəyyən edilmiş qüsurların aradan
qaldırması nəzərə alınmaqla, ixtisaslaşdırılmış təşkilat tərəfindən cədvəl üzrə, ən azı 5 ildə 1 dəfə həyata keçirilir.
3.11.2.5. Rezervuarların, filtrlərin, qəbuledici çənlərin, mazutqızdırıcıların və digər cihazların təmizləndiyi zaman maye
yanacağın qalıqları sobalarda və ya xüsusilə ayrılmış ərazilərdə yandırılır. Çöküntülərin azaldılması, qazan və çənlərin
təmizlənməsinin asanlaşdırılması üçün mazuta xüsusi maye qarışıqlar əlavə edilməlidir.
3.11.2.6. Kükürdlü növü istisna olmaqla, mazutun buxar halında qızdırılmasına çənlərdə səthi üsulla qızdırılma üçün
lazımi qurğuların olmadığı halda yol verilir.
3.11.2.7. Mazut keyfiyyət göstəricilərinin qeyd olunduğu keyfiyyət sertifikatına əsasən qəbul edilir. Mazutun qəbulu
zamanı pasport məlumatlarına əsasən tərkibində standarta uyğun su və digər qarışıqların olub-olmamasını yoxlamaq üçün
sınaqlar müəyyən olunur. Qəbulun temperaturu, üsulu və müddəti, mazutun miqdarı və keyfiyyəti barədə məlumatlar
jurnala daxil edilir.
3.11.2.8. Mazut metal və ya dəmir-beton rezervuarlarda saxlanılır. Rezervuarlardakı lyukların qapaqları həmişə sıx və kip
bağlı olmalıdır.
Dəmir-beton və metal rezervuarların avadanlığı, o cümlədən, yanacaq təsərrüfatının digər qurğuları inşaat
normalarının, neft və neft məhsulları anbalarındakı yanğın əleyhinə dair normaların tələblərinə cavab verən vəziyyətdə
saxlanmalıdır.
Yanacağın rezervuarlara axıdılması mazutun səviyyəsinə uyğun həyata keçirilir.
3.11.2.9. Yerüstü mazut saxlama rezervuar-çənləri mazutun yayılmasının qarşısının alınması məqsədilə bəndlənir
(hazırlanır). Hasarlamanın həcmi ən böyük rezervuarın həcminə bərabər olmalıdır.
3.11.2.10. Maye yanacağın bütün qəbuledici konteynerlərinin və rezervuarlarının hər əsaslı təmirindən və rezervuarın
yenidən qurulmasından sonra, onun forma və həcmi dəyişdiyi təqdirdə, onun başqa yerə köçürülməsindən sonra yenilənən
kalibrləmə cədvəlləri tərtib edilməlidir.
Kalibrləmə cədvəlləri təşkilatın texniki rəhbəri tərəfindən təsdiq edilir.
3.11.2.11. Boşaldılma çənlərinin yanında kənar şəxslər olmamalıdır. Yanacağın boşaldılması işində ən azı iki nəfər
iştirak edir.
Şlanq, rezervuarlara maye yanacağın təzyiqlə axmaması üçün tədbir görülərək salınır.
Maye yanacağın axıdılma məntəqəsində iş prosesində zərbə (toqquşma) zamanı qığılcım yaratmayan alətdən istifadə
olunur.
Rezervuarların təmizlənmə və doldurulma işləri mütləq şəkildə günün işıqlı vaxtında aparılmalıdır.
3.11.2.12. Təsdiq olunmuş cədvəl üzrə aşağıdakı tədbirlər görülür:
a) mazut xətlərinin və armaturun xarici müayinəsi – ən azı 4 ildə 1 dəfə;
b) seçki armatur təftişi – ən azı hər 4 ildə 1 dəfə;
c) mazut xətləri və buxar müşaiətçiləri üçün pasportların yoxlanılması.
3.11.2.13. Qazanxanaya ötürülən mazutun qatılığı aşağıdakı göstəricilərə uyğun olmalıdır: mexaniki və buxar-mexaniki
forsunkalar üçün – 2,5°ÇQ (16 mm2/s), buxar və rotasiyalı forsunkalar üçün – 6°ÇQ (44 mm 2/s).
3.11.2.14. Yanacaq filtrləri ilkin hesablanmış müqavimətlə müqayisədə yüklərinin 50% artdığı zaman (buxarla, əllə və ya
kimyəvi üsulla) təmizlənməlidir. Filtrləmə torunun bişirilməsinə yol verilmir.
Mazutqızdırıcıları nominal istilik qüvvəsindən 30% aşağı düşdüyü halda, ən geci ildə 1 dəfə təmizlənməlidir.
3.11.2.15. Ehtiyat nasosları, qızdırıcılar və yanacaq filtrləri saz və daim istismara hazır vəziyyətdə saxlanılır.
Ehtiyat nasosun avtomatik daxiletmə cihazlarının təsirindən qoşulmasının yoxlanışı ayda 1 dəfədən az olmamaq şərtilə,
təsdiq olunmuş qrafik üzrə keçirilir.
3.11.2.16. Boru kəmərləri və ya avadanlıqların təmirə çıxarıldığı zaman onlar işlək olanlardan etibarlı şəkildə ayrılır,
drenaj edilir və buxara verilir.
Yanacaq xətlərinin şəbəkədən kəsilmiş hissələrində buxar və ya digər buxar müsaidəçiləri söndürülür.
3.11.2.17. Yanacaq saxlanılan mazut rezervuarının uzun müddətli fasilədən sonra işə salınmasından öncə çənin

dibindən (0,5 m alt qatından) rütubət dərəcəsinin analizi üçün nümunə götürülür, duru suyun və su qarışığı çox olan
mazutun qazanxanaya düşməsinin qarşısını alan tədbirlər görülür.
3.11.2.18. Rəzələr və ventillər əllə açılır. Onların açılması üçün ling və digər vurma alətlərindən istifadə yolverilməzdir.
3.11.2.19. Rezervuarlar yanacaq buxarlarından təbii havalandırma yolu ilə təmizlənməlidir və həmin vaxt buxar borusu
ilə buxar şlanqının simi torpağa basdırılmalıdır.
3.11.2.20. Qazanxanaların mexanik forsunkalarla təchiz olunmuş nasoslu mazut borularında layihədə nəzərdə tutulmuş
0,1 MPa (1 kq/sm2) göstəricisindən çox olmayan sabit təzyiq qorunub saxlanılır.
3.11.2.21. Maye yanacaq nasoslarının cari və əsaslı təmirləri təsdiq edilmiş cədvələ və istehsalçının tələblərinə uyğun
olaraq həyata keçirilir.
3.11.2.22. Təsdiq edilmiş qrafik üzrə, lakin həftədə 1 dəfədən az olmamaq şərtilə, yandırılma üçün qazanxanaya
ötürülən yanacağın təzyiqinin və temperaturunun maksimal artımı ilə əlaqədar siqnalizasiya sisteminin işi, rezervuar və
qəbuledici çənlərdəki yanacağın məsafədən idarə olunan ölçü aləti və cihazları lövhəsində qeyd olunmuş temperatur
göstəricilərinin səhihliyi yoxlanılır.
Rezervuarlardakı mazutun temperaturuna nəzarət yanacaq nasoslarının sorucu borularında quraşdırılan civəli
termometrlərin köməyi ilə həyata keçirilə bilər.
3.11.2.23. İstilik enerji qurğularında layihədə nəzərdə tutulmayan yanacağın istifadəsi yolverilməzdir.
Qaz
3.11.2.24 Qaz təsərrüfatının istismarında aşağıdakılar təmin edilir:
a) Qazanların yük qabiliyyətinə müvafiq miqdarda kənar qarışıq və kondensatdan təmizlənmiş, tələb olunan təzyiqli
qazın yanma cihazlarına fasiləsiz təchizatı;
b) daxil olan qazın miqdarına və keyfiyyətinə nəzarət;
c) avadanlığın təhlükəsiz fəaliyyəti, habelə onun texniki xidmətinin və təmirinin təhlükəsiz həyata keçirilməsi;
d) avadanlığın vaxtında və yüksək keyfiyyətli xidməti və təmiri;
e) avadanlığın texniki vəziyyətinin və təhlükəsiz istismarının yoxlanılması.
3.11.2.25. Qaz təsərrüfatına cavabdeh olan şəxsdə aşağıdakı sənədlər olmalıdır:
a) qaz təsərrüfatına məsul şəxsin təyin edilməsi haqqında əmr;
b) qaz təsərrüfatı avadanlığının təhvil aktı;
c) qaz təhlükəli quyuların və kameraların göstərildiyi qaz boru kəmərlərinin texnoloji sxemləri;
d) qazın təhlükəsiz istifadəsi üçün təlimat və istismar sənədləri;
e) mümkün qəzaların aradan qaldırılması planları;
f) heyətin təlimi və bilik yoxlanışına dair sənədlər.
3.11.2.26. Hər bir qaz boru kəməri və qaz-nəzarət məntəqələrinin avadanlığı üçün qaz borusunu, avadanlığı, ölçünəzarət cihazlarını və qaz-nəzarət məntəqələrinin binalarını xarakterizə edən əsas məlumatların əks olunduğu pasport tərtib
edilir.
Pasportda qaz boru kəmərlərinin və qaz-nəzarət məntəqələrinin avadanlıqlarının təmiri barədə məlumatlar da qeyd
olunur.
3.11.2.27. Qazanxananın qaz boru kəmərindəki qaz təzyiqinin dəyişkənliyi yerli təlimatlarda qeyd olunan göstəriciləri
aşmamalı, lakin işçi təzyiqi 10%-dən çox olmamalıdır.
Cədvəl üzrə, lakin ayda 1 dəfədən az olmamaq şərtilə, avtomatik təzyiq tənzimləmələrindən sonra qazanxananın qaz
boru kəmərindəki qazın maksimal və minimal təzyiq siqnalizasiyası yoxlanılır.
3.11.2.28. Qazın dövrələyici xətlə (baypas) verilməsinə yalnız avadanlıq və armaturun təmiri dövründə, qaz təzyiqinin
tənzimləyici məntəqələrdə və ya qurğularda tənzimləmə mexanizminin etibarlı fəaliyyətini təmin etməyən miqdara qədər
azaldığı vaxtda icazə verilir.
3.11.2.29. Boru kəmərlərindəki hava həmin boruların qazla doldurulduqları vaxtda tamamilə təmizlənməlidir.
Təmizlənmə seçilmiş nümunələrin təhlili və ya yandırılması ilə müəyyən edilir və həmin vaxt qazdakı oksigenin miqdarı 1%dən çox olmamalı, qazın yanması isə rahat baş verməlidir.
Qaz boru kəmərlərinin təmizlənməsi zamanı qaz-hava qarışığının ayrılması onun binalara daxil olma, o cümlədən hər
hansı bir yanma mənbəyindən alışma ehtimalının olmadığı yerlərdə həyata keçirilir.
Qaz boru kəmərləri qazdan təmizləndiyi zaman bütün qaz çıxana qədər havalandırılır. Havalandırmanın bitməsi təhlil
nəticəsində müəyyən edilir və həmin vaxt boruda qalan havanın tərkibindəki qazın oddan alışma nisbəti 1/5-dən çox
olmamalıdır.
3.11.2.30. Qazanxana ərazisində yerləşən yeraltı qaz boru kəmərləri magistralının yoxlanması 2 gündə 1 dəfədən az
olmamaq şərtilə, qrafik üzrə keçirilir. Bu zaman qaz boru kəmərinin quyuları, eləcə də qaz boru kəmərindən hər iki tərəfə 15
m-dək məsafədə yerləşən digər quyular (telefon, su, istilik-kanalizasiya xətləri), kollektorlar, binaların zirzəmiləri və qazın
yığılması mümkün olan digər binalar yoxlanılır.
Yuxarıda sadalanan hər hansı bir tikilidə qaz aşkar edildikdə, əlavə olaraq qaz boru kəmərindən 50 m radiusda yerləşən
quyular, zirzəmilər və digər yeraltı qurğular yoxlanılır.
Tikililərin havalandırılması ilə eyni vaxtda qaz sızması halları da aşkar edilib aradan qaldırılır.
3.11.2.31. Yeraltı qaz boru kəmərlərinə xidmət göstərilməsi üçün müfəttişlərə xüsusi nişanlı marşrut xəritələri verilir.
Hər bir xəritədə qaz boru kəmərləri yolunun sxemi, uzunluğu, habelə qaz boru kəmərindən hər iki tərəfə 15 m-dək məsafədə
yerləşən yeraltı kommunikasıyaların quyuları və bina zirzəmiləri qeyd olunur.
3.11.2.32. Zirzəmilərdə, kollektorlarda, quyularda və digər yeraltı qurğularda qazın olub-olmaması partlayışdan müdafiə
şəraiti təmin olunmaqla, qazoanalizator vasitəsilə yoxlanılır.
Bina zirzəmilərindəki hava nümunələrinin analizi bilavasitə zirzəmilərdə qazoanalizatorlardan istifadə olunmaqla
həyata keçirilə bilər. Qazoanalizator olmadıqda isə bu, zirzəmidən hava nümunəsi götürülərək binadan kənarda analiz
olunması üsulu ilə yoxlanıla bilər.
Kollektorlardan, quyulardan, zirzəmilərdən və digər yeraltı qurğulardan götürülmüş hava nümunələri kənarda təhlil
olunur.
3.11.2.33. Yeraltı qaz boru kəmərlərinin sıxlığının və onların izolyasiya vəziyyətinin yoxlanılması qaz boru kəmərlərinin
istismar şəraitinə əsasən cədvəl üzrə, lakin ən azı 5 ildə 1 dəfə olmaqla, torpaq qazılmadan alətlər vasitəsilə həyata keçirilir.

Yoxlama nəticələri qaz boru kəmərlərinin pasportunda qeyd olunur və onların təmiri növü və müddəti təyin olunarkən
nəzərə alınır.
3.11.2.34. Qazanxananın bütün qaz boru kəmərlərinin yoxlanılması növbədə 1 dəfə, onun üstündə quraşdırılmış qaz
boru kəmərıi ilə armaturdakı qaz birləşməsinin sıxlığı isə xarici əlamətlərə (iyindən, səsindən) əsasən sabunlu emulsiyadan
istifadə olunaraq sutkada 1 dəfə həyata keçirilir.
Qaz sızmasının aşkar edilməsi üçün açıq alovlardan istifadə yolverilməzdir.
3.11.2.35. Qaz-tənzimləyici məntəqələrin otaqlarında döşəmədən 0,25 m, tavandan 0,4-0,7 m səviyyəsində olan hava
nümunələrinin qazlaşma dərəcəsinin yoxlanılması üçün onların seçimi və təhlili ilə aparılan xarici və daxili müayinələr hər
gün həyata keçirilir.
3.11.2.36. Qaz avadanlığına texniki xidmət ayda 1 dəfədən az olmamaq şərtilə, cədvəl üzrə təşkil edilir. Planlı təmir
təzyiq tənzimləyicilərinin, qoruyucu qapaqların, filtrlərin yoxlanılması şərtilə, istehsalçının pasportda müddət təyin etmədiyi
halda ən azı ildə 1 dəfə həyata keçirilir.
Filtr kasseti çıxarıldıqdan sonra filtrin korpusu əsaslı şəkildə təmizlənir. Kassetin sökülməsi və təmizlənməsi binadan
kənarda aparılır.
Filtrin təmizlənməsi həm də yerli təlimatlarda göstərilən təzyiqin yolverilən dəyişkənliyinə çatdığı halda həyata keçirilir.
3.11.2.37. Qoruyucu qurğuların (kilid və boşaltma qurğularının), eləcə də avtotənzimləmə cihazlarının sazlanması ilə
təsirin yoxlanılması avadanlığının uzunmüddətli (2 aydan çox) fasiləsindən sonra qaz buraxılmazdan əvvəl, habelə
istehsalçının təlimatında başqa müddət göstərilmədiyi təqdirdə 2 ayda 1 dəfədən az olmayaraq istismar edildikdə həyata
keçirilir.
3.11.2.38. Qaz boru kəmərləri aşağı nöqtələrində quraşdırılmış xüsusi ştuserlər vasitəsilə mütəmadi olaraq (cədvəl üzrə)
drenaj edilməlidir. Kondensat səyyar konteynerlərə toplanaraq atılır.
Qaz boru kəmərindən kənarlaşdırılmış mayenin kanalizasiya sisteminə axıdılması yolverilməzdir.
3.12. İstilik yaradan enerji qurğuları
3.12.1. Qazanxana qurğularının köməkçi avadanlıqları
3.12.1.1. Qazanlara su vermək üçün, elektrik, buxar və ya əl ilə hərəkətə gətirilən mərkəzdən qaçma və porşenli
nasosların tətbiqinə icazə verilir.
3.12.1.2. Hər bir nasosun gövdəsinə aşağıdakı məlumatların göstərildiyi lövhə bərkidilir :
- istehsalçının adı;
- istehsal ili və zavod nömrəsi;
- qazanxana sxemi üzrə nömrəsi;
- nominal su temperaturunda nominal məhsuldarlıq;
- mərkəzdən qaçma nasoslarının işçi çarxının fırlanma tezliyi və ya porşenli nasoslar üçün porşenlərin hərəkətinin
miqdarı;
- nominal məhsuldarlıq zamanı maksimum təzyiq;
- nasosdan əvvəl çəkilib vurulacaq mühitin orta temperaturu.
3.12.1.3. Atmosfer və vakuum deaeratorları hidravlik qıfıllar və buxar soyuducuları ilə təchiz edilir.
3.12.1.4. Dearatorun saxlama çəni, təzyiqin artmasına yol verməmək üçün ən azı iki təhlükəsizlik klapanı ilə və
seyrəlmənin əmələ gəlməsi halı üçün ən azı 3.5-4 m hündürlüyü olan və 70 mm diametrli bir hidravlik sürgü ilə təchiz olunur.
Deaerator çənində üç kranlı (su-buxar, su və üfürücü) su göstərici şüşə, çəndə suyun səviyyəsinin tənzimləyicisi, təzyiq
tənzimləyicisi, NÖC-lər və suyun səviyyəsini avtomatlaşdırıcı quraşdırılır.
Suyun köpüklənməsinin qarşısını almaq məqsədilə, deaerator nasosdan ən azı 7 m yüksəklikdə quraşdırılır.
3.12.1.5. İstilik sistemində suyun məcburi dövriyyəsi zamanı qazanxanada biri ehtiyat nasosu olmaqla, ən azı iki şəbəkə
nasosu olmalıdır.
3.12.1.6. Bir qrupda dörd işçi şəbəkə nasosu olarsa, ehtiyat nasosunun quraşdırılmamasına icazə verilir.
3.12.1.7. Şəbəkə və qidalandırma nasoslarının sayı və məhsuldarlığı istilik istehlakı sistemlərinin normal işləməsini
təmin etməlidir.
3.12.1.8. Sistemin genişləndirici boru olmadan qidalandırılması üçün qazanxanada elektriklə hərəkətə gətirilən ən azı iki
nasos quraşdırılır. Qidalandırma nasosları sistemin təzyiqini avtomatik olaraq saxlamalıdır.
3.12.1.9. İstilik sistemini genişləndirici boru ilə qidalandırmaq üçün qazanxanada ən azı iki nasos olmalıdır və bunlardan
birinin əl nasosu olmasına icazə verilir.
3.12.1.10. Təbii su dövriyyəsinə malik istilik sistemində işləyən, 0.4 MPa-dək (4 kq/sm 2) işçi təzyiqinə və 50 m2-dən çox
olmayan ümumi isitmə səthinə malik su qızdırıcı qazanların qidalandırılması üçün bir mexaniki nasosun tətbiq edilməsinə
icazə verilir.
3.12.1.11. Su təchizatı sistemindəki suyun təzyiqi, suyun kimyəvi emalından sonra sistemin ən aşağı nöqtəsində ən azı
0.1 MPa (1 kq/sm2) səviyyəsində olan statik təzyiqdən artıq olduqda istilik sistemini su kəmərindən qidalandırmaq olar. Bu
halda su kəmərinin üzərində, qazanların bilavasitə yaxınlığında bir bağlayıcı ventil, bir əks klapan və bir təzyiq göstəricisi
quraşdırılır.
3.12.1.12. İstilik şəbəkələrini qidalandıran qurğu onların iş rejimində kimyəvi təmizlənmiş, havası çıxarılmış su ilə
qidalandırılmasını və qəza qidalandırılmasını təmin etməlidir.
3.12.1.13. Məcburi dövriyyəli istilik sistemi üçün fəaliyyət göstərən su qızdırıcı qazanların qidalandırılması istilik
sisteminin şəbəkə nasosları tərəfindən sorulmaq üçün su kəmərinə verilir. Təbii dövriyyə zamanı isə istilik sisteminin
qazanxananın bağlayıcı qurğusundan ən azı 3 m məsafədə yerləşən əks axın su kəmərinə verilir.
3.12.1.14. Qidalandırma/tullantı qurğuları istilik şəbəkələrinin iş rejimi və şəbəkə nasoslarının dayanması zamanı
şəbəkə nasoslarının sorucu tərəfində əvvəlcədən verilmiş təzyiqini saxlamalıdır. Qaytarma boru kəmərlərinin qəfil təzyiq
qalxmasından qorunması nəzərə alınmalıdır.
3.12.1.15. Kavitasiyanın qarşısının alınması zamanı nasosun sorucu rezin borusunda təzyiq istehsalçının təlimatı üzrə
icazə veriləndən aşağı olmamalı və mütəmadi olaraq yoxlanılmalıdır.

3.12.1.16. Pompalar, tüstü çıxarıcılar, ventilyatorlar və analoji avadanlıqlar işləyərkən podşipniklərin temperaturu ətraf
mühitin temperaturunu 40-50 °C-dən çox keçməməli və bütün hallarda 70 °C-dən yüksək olmamalıdır. Podşipniklərin layihə
üzrə və ya istehsalçının təlimatlarına əsasən nəzərdə tutulmuş soyuducu sistemləri nasaz olarsa, bu avadanlığın istismara
buraxılmasına icazə verilmir.
3.12.1.17. Podşipniklərin sürtkü yağlarının dəyişdirilməsi və onların gövdələrinin yuyulması avadanlıqların istismarının
ilk ayında 10-15 gündən bir, sonralar isə 30-40 gündən bir həyata keçirilir.
3.12.1.18. Qazanxanaların fırlanan aqreqatları (nasoslar, tüstü çıxarıcılar, ventilyatorlar və s.) quraşdırmadan istismara
keçirilən zaman, təmirə verilən zaman və əsaslı təmirdən sonra, eləcə də istismar prosesində vibradiaqnostik nəzarətdən
keçir (monitorinq).
3.12.1.19. Nasosların sorucu-üfürücü mexanizmlərinin, mühərriklərin müəyyən olunmuş rejimdə normal vibrasiya
vəziyyəti 10-dan 1000 Hz-dək diapazonda olan vibrasiya sürətinin orta kvadrat dəyərinə (RMS) nisbətdə 4.5 mm/s-dən çox
olmamalıdır.
1500 dövr/dəq və ondan aşağı firlanmaya malik olan aqreqatlar aşağıda qeyd olunan göstəricilər üzrə podşipniklərin
ikiqat vibrasiya amplitudundan (vibro yerdəyişmə amplitudundan) artıq olmamalıdır: 1500 dövr/dəq - 60 mmikr, 750
dövr/dəq və daha az - 90 mmikr.
Yüksək vibrasiya səviyyələrində aqreqat söndürülməlidir.
3.12.1.20. Üfürücü ventilyatorları və ya onların sugötürücü qutularının dəlikləri tor vasitəsilə qorunur.
3.12.1.21. Ehtiyat bəsləyici nasoslar daim işə salınmaya hazır vəziyyətdə saxlanılır və növbə ərzində ən azı 1 dəfə
sınaqdan keçirilir.
3.12.1.22. İki və ya daha çox paralel işləyən deaeratorların istismarı zamanı deaerator çənlərinin buxar və su sahəsindəki
bərabərləşmə xətlərində olan sürgülər açıq vəziyyətdə olur.
3.12.2. Boru xətləri və cihazlar
3.12.2.1. Müəssisə rəhbəri buxar və isti su boru kəmərlərinin dizaynı və təhlükəsiz istismarı qaydaları, bu Qayda və digər
sənaye normativ sənədləri (təlimatlar və qəza sirkulyarları və s.) üzrə bilik yoxlamasından keçmiş mühəndis və texniki işçilər
(sex və xidmət rəisləri) arasından boru kəmərlərinin saz vəziyyətinə və təhlükəsiz istismarına cavabdeh şəxsləri təyin edir.
3.12.2.2. Müəssisə Enerji Məsələlərini Tənzimləmə Agentliyində qeydə alınması və müəssisədə uçotu aparılması vacib
olan boru kəmərlərinin siyahısını hazırlayır. Siyahılarda boru kəmərlərinin saz vəziyyətinə və təhlükəsiz istismarına cavabdeh
olan şəxslər qeyd olunur. Hər bir boru kəməri üçün müəyyən olunmuş formada pasport tərtib edilir.
3.12.2.3. Cihazlar birmənalı olaraq funksional məqsədinə uyğun şəkildə istifadə edilməlidir. Bağlayıcı cihazların
tənzimləyici kimi istifadə edilməsinə icazə verilmir. 50 mm və daha çox şərti diametrə malik cihazların müəyyən edilmiş
formada pasportu olmalıdır.
3.12.2.4. Boru xətlərinin sxemi və onların istismarı, onların temperaturunun artması və ya hesablanmış xarici qüvvələri
aşan digəri qüvvələrlə əlaqədar olaraq, boru kəmərinin elementlərində əlavə daxili gərginliyin meydana gəlməsini istisna
etməlidir.
3.12.2.5. Əsaslı təmirdən, eləcə də boru kəməri sahələrinin kəsilməsi və yenidən qaynaq edilməsindən, cihazların və
istilik izolyasiyasının dəyişdirilməsindən sonra avadanlığın işə salınmasından əvvəl aşağıdakılar yoxlanılır:
a) sabit və hərəkət edən dayaq və yaylı bərkitmələrin sazlığı;
b) asmaların yaylarının və dayaqların sıxılmasının soyuq vəziyyətdə ölçüsü;
c) istilik yerdəyişmə indikatorlarının sazlığı;
d) boru kəmərlərinin qızması zamanı onların sərbəst yerdəyişmə imkanları;
e) drenaj və havalandırıcının, qoruyucu cihazların vəziyyəti;
f) cihazların hərəkət edən hissələrinin rahatlığı;
g) bağlayıcı cihazın son hədd vəziyyətinin ("açıq"-"qapalı") siqnallarının nəzarət panellərində onun faktiki vəziyyətinə
uyğunluğu;
h) istilik izolyasiyasının sazlığı.
Həmçinin təmir edilən sahənin möhkəmliyini və sıxlığını sınaqdan keçirmək məqsədilə bütün elementlər və cihazlar
test təzyiqi altında hidravlik testdən keçirilir. Testin nəticələri pasporta daxil edilir.
Cihazlar və borunun formalı parçaları müvafiq standartlara uyğun olaraq test təzyiqi ilə hidravlik sınaqdan
keçirilməlidir.
Hidravlik sınaq zamanı sınaq təzyiqinin minimal kəmiyyəti işçi təzyiqin 1,25 mislini təşkil etməli, lakin 0,2 MPa-dan (2
kq/sm2) az olmamalıdır.
Sınaq təzyiqinin maksimal dəyəri Azərbaycan Respublikasının texniki nəzarət orqanı ilə razılaşdırılmış normativ-texniki
sənədlərə uyğun olaraq, möhkəmlik ehtimalı ilə müəyyən edilir.
Test təzyiqinin dəyəri istehsalçı (layihəçi təşkilat) tərəfindən minimum və maksimum dəyərlər arasında seçilir.
3.12.2.6. Drenaj sistemi, boru kəmərlərinin isidilməsi, soyudulması və boşaldılması zamanı rütubətin tam aradan
qaldırılmasını təmin etməli, bunun üçün sonuncular ən azı 0.004 mailliyi olan üfüqi sahələrə malik olmalıdır.
3.12.2.7. Drenaj xətləri çəkilən zaman boru kəmərlərinin sıxılmasının qarşısını almaq üçün istilik yerdəyişməsinin
istiqamətini nəzərə almaq lazımdır.
3.12.2.8. Bir neçə boru kəmərinin drenaj xəttlərini birləşdirərkən onların hər birinə bağlayıcı cihaz quraşdırılır.
3.12.2.9. Cihaz onun təyinatını müəyyən edən qeydlərə malik olmalı, boru kəmərlərinin texnoloji sxeminə görə
nömrələnməli və sükan çarxlarının fırlanma istiqamətinin göstəricilərinə malik olmalıdır.
3.12.2.10. Tənzimləyici klapanlar tənzimləyici orqanın açılma dərəcəsinin göstəriciləri ilə, bağlayıcı klapanlar isə "açıq"
və "qapalı" göstəricilərlə təchiz edilmişdir. Klapan xidmət edilə bilmək üçün əlçatan yerdə olmalıdır.
3.12.2.11. Buxar boru kəmərlərinin istilik yerdəyişmə klapanlarının və indikatorların quraşdırıldığı yerlərdə xidmət
platformaları yaradılır.
3.12.2.12. Boru kəmərlərinin və klapanların təmiri müvafiq istilik enerji qurğularının təmiri ilə eyni vaxtda həyata
keçirilir.
3.12.2.13. Flanslı birləşmələrin, klapanların və dövri yoxlamaya məruz qalan boru kəmərləri bölmələrinin (qaynaq

edilən birləşmələrin, və s.) istilik izolyasiyası çıxarıla bilən olmalıdır.
3.12.2.14. Yağ çənlərinin, yağ borularının, mazut borularının yaxınlığında açıq havada yerləşən boru kəmərlərinin istilik
izolyasiyası rütubət və ya neft məhsulları ilə hopmadan qorunmaq məqsədilə örtüklə təchiz edilir.
3.12.2.15. İstilik izolyasiyası üçün metal boru kəmərlərinin korroziyasına səbəb olmayan materiallardan istifadə edilir.
3.12.3. Buxar və suqızdırıcı qazanxana qurğuları
3.12.3.1. İstilik enerji qurğularının qəzasız və ekoloji cəhətdən təhlükəsiz istismarını təmin edən əsas texnoloji
əməliyyatların yerinə yetirilməsinin ümumi proseduru, ardıcıllığı və şərtləri təşkilatın texniki rəhbəri tərəfindən
istehsalçıların göstərişlərinin və cari qaydaların nəzərə alınması ilə təsdiq edilmiş istismar üzrə təlimatlara və qəzaların
qarşısının alınması üzrə təlimatlara əsasən müəyyən edilir.
3.12.3.2. Qazanların, su qızdırıcılarının və istilik mübadiləsi cihazlarının istismarı zamanı aşağıdakılar təmin edilməlidir:
a) işin etibarlılığı və təhlükəsizliyi;
b) buxar və suyun nominal məhsuldarlığına, parametrlərinə və keyfiyyətinə nail olmaq imkanı;
c) testlər və zavod təlimatları əsasında qurulmuş qənaətcil əməliyyat rejimi;
d) istilik enerji qurğusunun hər növü üçün təyin edilmiş yükləmənin, qazanlar üçün isə yandırılan yanacağın
tənzimlənməsinin diapazonu;
e) minimal yol verilən yüklənmə;
f) ətraf mühitin minimal çirklənməsi.
3.12.3.3. Yeni, təkmilləşdirilmiş və bərpa edilmiş qazanların istismara verilməsi zamanı başqa yanacaq növünə keçərkən
qazanların, köməkçi avadanlıqların və cihazların etibarlı və qənaətcil işləməsini təmin edən sistemlər üzrə istismar-sazlama
işləri aparılır.
3.12.3.4. İstismar-sazlama sınaqları prosesində və onların əsasında qazanxana qurğusu qazanlarının və digər
avadanlığın iş rejimi müəyyən edilir və rejim xəritələri işlənib hazırlanır.
Qazanların istismarı üzrə, təşkilatın texniki rəhbəri tərəfindən təsdiq edilmiş rejim kartları idarəetmə panellərinin
üzərində olmalıdır.
3.12.3.5. Qazanlar və qazanxanaların digər avadanlıqları istismar və rejim sınaqları üçün zəruri cihaz və qurğularla
təchiz edilmişdir.
3.12.3.6. Qazanın iş rejimi avadanlıq testləri və istehsalçının quraşdırılma və istifadə üzrə təlimatları əsasında tərtib
edilmiş rejim xəritəsinə uyğun olaraq həyata keçirilir. Qazan yenidən qurulduqda və ya yanacağın markası və ya keyfiyyəti
dəyişdirildikdə, rejim kartlarının çıxarılması üzrə yeni rejim-sazlama testləri aparılır.
Rejim-sazlama testlərinin həcminə daxildir: hazırlıq işləri, eksperimental işlər, rejim kartlarının verilməsi ilə balans
testləri.
3.12.3.7. Rejim-sazlama testləri maye yanacaqla işləyən qazanlar üçün ən azı 5 ildə 1 dəfə, qaz halında olan yanacaqla
işləyən qazanlar üçün isə ən azı 3 ildə 1 dəfə həyata keçirilir. Sabit işləyərsə, sonuncular üçün dövrülük dövlət enerji nəzarət
orqanı ilə razılaşmaya əsasən uzadıla bilər.
3.12.3.8. Qazan, istehsalçının tövsiyələrinə uyğun olaraq təsdiqlənmiş proqrama əsasən əməliyyat jurnalında müvafiq
qeyd edilməklə və cavabdeh şəxsin göstərişi ilə yandırıla və dayandırıla bilər. Bütün növbə heyətinə yandırılma vaxtı barədə
məlumat verilir.
3.12.3.9. Qazanxanada qaz sızması əlamətləri olarsa, elektrik avadanlıqlarını işə salmaq, qazanın altını yandırmaq və
açıq alovdan istifadə etmək qadağandır.
3.12.3.10. Təmir, quraşdırma və yenidənqurmadan sonra qazanın altı yenidən yandırılırsa, lyukları və novları
bağlamazdan əvvəl aşağıdakıları yerinə yetirmək zəruridir:
a) qazanın içərisində, qaz kanallarında və sobada insanların və kənar əşyaların olmadığına əmin olmaq;
b) qoruyucu klapanlarda və qazanla əlaqəli boru kəmərlərində tıxacların olub-olmamasını yoxlamaq;
c) klapan və NÖC-lərin birləşdirilməsi üçün dəliklərin ərpdən təmizlənmiş olmasını yoxlamaq;
d) qazanın hörgüsünün vəziyyətini yoxlamaq və çatlar olduğu təqdirdə onları oda davamlı gil məhlulu ilə hörmək;
e) köməkçi avadanlıqların, NÖC-lərin, cihaz və mexanizmlərin uzaqdan idarəetmə vasitələrinin, avtomatik
tənzimləyicilərin, qoruyucu qurğuların, blokların və əməliyyat kommunikasiya vasitələrinin mövcudluğunu, sazlığını və işə
salmaq üçün hazır olmasını yoxlamaq. Qazanların bağlanmasına təsir göstərən qapaq və qoruma qurğularının nasaz olması
zamanı onun işə salınmasına icazə verilmir. Aqreqatın istilik vəziyyətinə görə icra orqanlarını yoxlamaq mümkün olmadıqda,
mühafizənin yoxlanması icra orqanlarına təsir etmədən həyata keçirilir;
f) təchizat (su) xəttində zəruri təzyiqin mövcudluğunu cihaz vasitəsilə yoxlamaq;
g) qısamüddətli işə salma üsulu ilə bəsləyici , şəbəkə və digər nasosların sazlığını yoxlamaq.
3.12.3.11. Lyuklar və novlar bağlandıqdan sonra aşağıdakıları yoxlamaq lazımdır:
- buxar qazanlarında - qazanı su göstərici şüşə üzərindəki ən aşağı səviyyəyə qədər doldurmaq və qoruyucu (atıcı) cihazı
onun üzərində quraşdırılmış nəzarət kranına qədər su ilə doldurmaq. Qoruyucu cihazlar nasaz olduqda və ya onlarla qazan
arasında bağlayıcı qurğular mövcud olduqda, qazanın işə salınmasına icazə verilmir;
- su qızdırıcı qazanlarda - qazanın və istilik sisteminin, genişləndirici çənin siqnal borusundan çıxana qədər qazanın
üzərindəki manometrə və isitmə və isti su təchizatı sistemlərinə uyğun olaraq su ilə doldurmaq.
3.12.3.12. Qazanlar işə salındıqda və dayandıqda, barabanın temperaturu üzərində nəzarət təşkil edilir. Barabanın aşağı
generatorunun istilik və soyutma sürəti və barabanın üst və alt generatoru arasındakı temperatur fərqi zavod təlimatına
əsasən təyin olunan dəyərləri aşmamalıdır. Bütün növ qazanlarda sürətləndirilmiş soyudulmaya icazə verilmir.
3.12.3.13. Qazanın əsaslı təmirdən sonra soyuq vəziyyətdən alışdırılması prosesində, lakin ildə 1 dəfədən az olmayaraq,
ekranların, barabanların və kollektorların istilik yerdəyişməsi reperlərə istinadən yoxlanılır.
3.12.3.14. Qazan işləyərkən su səviyyəsinin yuxarı həddi istehsalçı tərəfindən müəyyən edilmiş səviyyədən artıq
olmamalı və ya istismar sınaqlarına əsasən düzəliş edilməlidir. Aşağı səviyyə istehsalçının müəyyən etdiyi səviyyədən aşağı
olmamalıdır.
3.12.3.15. Alışdırılmadan əvvəl qazanlar havası çıxarılmış və kimyəvi təmizlənmiş su ilə doldurulur. Qazanxanada
deaerasiya qurğusu olmadıqda, çuqun qazanların kimyəvi təmizlənmiş su ilə doldurulmasına icazə verilir.

3.12.3.16. Su qızdıcı qazanının yandırılmasından əvvəl şəbəkə suyunun sərfiyyat həcmi istehsalçı tərəfindən hər bir
qazan tipi üçün müəyyən edilmiş yol verilən minimumdan aşağı olmayan həddə müəyyən edilir və sonrakı iş prosesində
saxlanılır.
3.12.3.17. Quraşdırmadan əvvəl mazut forsunkaları onların məhsuldarlığının, püskürdülmə keyfiyyətinin və məşəlin
açılma bucağının yoxlanılması üçün su stendində yoxlanılır. Mazut qazanı üzərində quraşdırılmış bir dəstdə olan fərdi
forsunkaların nominal məhsuldarlığında fərq 1,5%-dən çox olmamalıdır. Mazut forsunkalarının, onlara havanın mütəşəkkil
çəkilməsi olmadan, işləməsinə icazə verilmir.
3.12.3.18. Forsunkaların və buxar-mazut borularının istismarı zamanı mazutun buxar borusuna daxil olmasını istisna
edən şərtlər yerinə yetirilir.
3.12.3.19. Qazanın ümumi buxar xəttinə daxil edilməsi birləşdirici buxar xəttinin drenaj edilməsindən və isidilməsindən
sonra həyata keçirilir. Qoşulma zamanı qazanın arxasındakı buxarın təzyiqı ümumi buxar xəttindəki təzyiqə bərabər
olmalıdır.
3.12.3.20. Qazanlar qaz halında olan yanacaqla işləyərkən, mazut ehtiyat və ya alışdırma yanacağı olduqda, mazut
təsərrüfatı və mazut kəmərlərinin sxemləri qazanlara dərhal mazut verilməsini təmin edən bir vəziyyətdə olmalıdır.
3.12.3.21. Qazanxananın daxilində mazut borusunun, yaxud qaz boru kəmərinin partlaması zamanı və ya mazutun
(qazın) güclü sızması halında yanacağın zədəli hissədən axmasının qarşısını almaq üçün mazut nasosunun dayandırılması
və qaz tənzimləyici məntəqələrdə bağlayıcı klapanın bağlanması, eləcə də yanğın və ya partlayışın qarşısının alınmasına
qədər bütün tədbirlər görülməlidir.
3.12.3.22. Qazanların odluğu və bütün qaz yolu kip olmalıdır.
3.12.3.23. Qaz yolunun elementlərinə yol verilən sorulmalar istehsalçı tərəfindən tənzimlənir.
3.12.3.24. Qazan və qaz kanallarının qapaq səthlərinin sıxlığı ayda 1 dəfə hava sorulmasının təftişi və instrumental
təsbiti ilə idarə olunur. Odluğun daxilinə sorulmalar ən azı ildə 1 dəfə, eləcə də əsaslı təmirdən əvvəl və sonra müəyyən edilir.
Qazanların odluğu və qaz kanallarındakı boşluqlar aradan qaldırılmalıdır.
3.12.3.25. Qoruyucu klapanlar aşağıdakı məlumatları bildirən lövhəyə malik olmalıdır:
a) klapanın açılma təzyiqi;
b) testin keçirilmə müddəti;
c) növbəti testin keçirilmə müddəti.
3.12.3.26. İşləməyən qoruyucu qurğuya malik qazanların istismarına icazə verilmir.
3.12.3.27. Dizaynında faydalı iş əmsalının artırılması və atmosferə zərərli tullantıların azaldılması (qənaət qurğusu, hava
qızdırıcısı, külün qaytarılması, kəskin üfürmə və s.) üçün texniki tədbirlər nəzərdə tutulmuş qazanların bu texniki tədbirlərin
tətbiqi olmadan istismarına yol verilmir.
3.12.3.28. Təchizat borularında, buxarın buxar xətlərində və onların cihazlarında deşik və çatlar aşkar edildikdə qəza
bölməsi söndürülür.
3.12.3.29. Qəza sahəsini ehtiyata qoymaq mümkün deyilsə, o zaman bu sahə ilə əlaqəli avadanlıqlar dayandırılır.
3.12.3.30. Əsas, yaxud ehtiyat yanacaqla - 0.2% və ya daha çox kükürd tərkibli mazutla işləyən polad su qızdırıcıları ilə
təchiz edilmiş qurğularda qazanların istilik səthinin sıx aşağı temperaturlu sulfat turşusu ilə korroziyasına qarşı mübarizə
aparmaq üçün istehsalçının təlimatlarına əməl edilməlidir.
3.12.3.31. Yanacağın kamerada yanması ilə işləyən qazanların işçi heyətinin daimi nəzarəti olmadan istismarına aşağıda
göstərilənləri təmin edən avtomatikanın mövcud olduğu halda icazə verilir:
- uzaq dispetçer nəzarət panelindən istismar rejiminin daxil edilməsi və idarə olunması;
- qazanların zədələnməsinə səbəb ola biləcək rejim pozuntusu zamanı qazanın dayandırılması, eyni zamanda uzaqdan
idarəetmə dispetçer panelinə siqnal verilməsi.
Bu zaman əməliyyat-dispetçer pultunda 24 saatlıq növbə təşkil edilməsi zəruridir .
3.12.3.32. Aşağıdakı hallarda daimi xidmət heyəti olmayan qazanxanalardan dispetçer məntəqəsinə siqnallar (işıq və
səs) verilməlidir:
a) avadanlıqların nasazlığı, bu zaman çağırışın səbəbi qazanxanada qeyd olunur;
b) qazanxananın yanacaq təchizatının əsas sürətli bağlayıcı klapanının işə düşmə siqnalları;
c) qaz halında olan yanacağın aşağı alovlanma həddinə nisbətən otağın 10%-dən yuxarı qaz çirklənməsi və ya CO (dəm
qazı);
d) yanğın;
e) icazəsiz giriş.
3.12.3.33. Təbii dövriyyəsi olan, dayandırılmış buxar qazanından suyun axıdılmasına qazandakı təzyiqin atmosfer
təzyiqinə qədər azaldılmasından sonra, yuvarlanan birləşmələr olduqda isə suyun temperaturu 80°C-dən yüksək olmadığı
təqdirdə icazə verilir. Su qızdırıcı qazandan suyun boşaldılmasına suyun temperaturunun geriqayıtma borusundakı suyun
temperaturuna bərabər olduğu, lakin 70°C-dən yuxarı olmadığı halda icazə verilir.
3.12.3.34. Odluqda yanmanın tam dayandırılmasına, odluqdan yanacaq qalıqlarının çıxarılmasına və təzyiqin sıfıra
endirilməsinə qədər qazanların nəzarətsiz qoyulmasına icazə verilmir.
3.12.3.35. Qazan təmirə və ya uzun müddətə dayandırıldıqda, eləcə də istilik qazanxanası yay dövründə dayandırdıqda,
qazanın (qazanxananın) qaz boru kəməri bağlanmalı və o, üfürülərək təmizlənməli, bağlayıcı qurğulardan sonra isə tıxaclar
qoyulmalıdır.
3.12.3.36. Təmirdən və ya uzun müddət ehtiyatda qaldıqdan (3 gündən çox) sonra qazanın işə salınmasından əvvəl
köməkçi avadanlıqların, cihazların, klapanların və mexanizmlərin uzaqdan idarə edilmə vasitələrinin, avtomatik
tənzimləyicilərin, qoruyucu cihazlarının, keçidlərin və əməliyyat kommunikasiyalarının sazlığı və qoşulmaya hazır olması
yoxlanılır.
3.12.3.37. İstilik mövsümünün sonunda və ya dayanma zamanı qazanlar və istilik şəbəkələri qorunur. Qoruma üsulları
istilik enerjisi avadanlığının mühafizəsi üzrə hazırkı metodoloji təlimatların tövsiyələrinə (müvafiq qurumların qəbul etdiyi
normativ sənədlərin tələblərinə) əsaslanaraq yerli şəraitə əsaslanan ixtisaslaşdırılmış quraşdırma təşkilatı tərəfindən seçilir
və təşkilatın texniki rəhbəri tərəfindən təsdiq olunmuş mühafizə təlimatına daxil edilir. İsti su qazanları istismar edilərkən
istilik mövsümünün başlanmasından öncə istilik şəbəkələri və daxili istilik sistemləri əvvəlcədən yuyulur.
3.12.3.38. Yardımçı avadanlıqların quraşdırılması və istismarı istehsalçının quraşdırma və istismar üzrə təlimatlarına

uyğun olaraq həyata keçirilir. Onun işə salınmasından əvvəl təhlükəsizlik klapanlarının, avtomatik qurğuların, klapanların və
cihazların sazlığı yoxlanılır.
3.12.3.39. İldə 1 dəfə deaeratorlar çıxarıla bilən lyuklar vasitəsilə daxili müayinədən keçirilir, zəruri hallarda müntəzəm
təmir edilir və deaerasiya elementlərindən təmizlənir.
3.12.3.40. Atmosfer və vakuum deaeratorları quraşdırmadan və deaerator sıxlığının bərpası ilə əlaqədar təmirdən sonra
istifadəyə verilməzdən əvvəl, habelə zəruri olan hallarda 0,2 MPa (2.0 kqq/sm2) izafi təzyiq vasitəsilə güc və sıxlıq
baxımından, lakin hər 8 ildən gec olmayaraq sınaqdan keçirilir.
3.12.3.41. Qazanın yandırılmasından əvvəl və dayandırıldıqdan sonra odluq və qaz yolları, o cümlədən təkrar
sirkulyasiya yolları, tüstü sorucuları və üfürücü ventilyatorlar tüstü sorucuları vasitəsilə qaz-hava yolları qapılarının ən azı 10
dəqiqə açıq olması və hava sərfiyyatının nominaldan 25% az olmaması şərti ilə havalandırılmalıdır.
3.12.3.42. Su qızdırıcı qazanlarda, nasos-qızdırıcı qurğuların boru kəmərlərində və yardımçı avadanlıqlarında sınaq
məlumatlarına əsasən şəbəkə suyunun təxmin edilən sərfiyyatında, istismar prosesində yoxlamaq üçün, təzyiqin itkisi
müəyyən edilir.
3.12.3.43. Hidravlik sınaqlar yeni quraşdırılmış qurğularda təmirdən sonra və mütəmadi olaraq 3 ildə 1 dəfədən az
olmayaraq aparılır.
Qazanlar, buxar qızdırıcıları, qənaət qurğuları, habelə qazanların içərisindəki boru kəmərləri üçün hidravlik sınaq
zamanı test təzyiqinin minimum dəyəri kimi aşağıdakılar qəbul edilir:
a) 0,5 MPa (5 kqq/sm 2)-dən çox olmayan bir işçi təzyiqində, test təzyiqinin minimum göstəricisi işçi təzyiqin 1,5 misli,
lakin 0,2 MPa (2 kqq/sm2)-dən az olmayaraq;
b) 0.5 MPa-dan (5 kqq/sm 2) yuxarı iş təzyiqində test təzyiqinin minimum göstəricisi kimi işçi təzyiqin 1,25 misli, lakin
işçi təzyiqi üstəgəl 0,3 MPa (3 kqq/sm2)-dən az olmayaraq;
c) barabanlı qazanların, eləcə də onların buxar qızdırıcılarının və qənaət qurğularının hidravlik sınaqları zamanı işçi
təzyiqi olaraq qazan barabanındakı təzyiq qəbul edilir, məcburi dövriyyəyə malik barabansız və birbaşa axın qazanları üçün
isə qazanın girişindəki, dizayn sənədləri ilə təyin olunmuş qidalandırma suyunun təzyiqi qəbul edilir.
Test təzyiqinin maksimum dəyəri Azərbaycan Respublikasının texniki nəzarət orqanı ilə razılaşdırılmış normativ-texniki
sənədlərə əsasən davamlılıq hesablamaları ilə müəyyən edilir.
İstismara verilməzdən qabaq yeni quraşdırılmış buxar və isti su qazanları Azərbaycan Respublikasının texniki nəzarət
orqanı tərəfindən müəyyən edilmiş tələblərə uyğun olaraq davamlılıq və sıxlıq baxımından hidravlik sınaqdan keçirilməlidir.
3.12.3.44. Test zamanı suyun təzyiqi, birinin dəqiqlik dərəcəsi 1,5-dən az olmamaq şərti ilə iki manometrlə idarə olunur.
3.12.3.45. Hidravlik sınaq temperaturu 5°C-dən aşağı və 40°C-dən yüksək olmayan su ilə aparılmalıdır. Metalın
xüsusiyyətləri baxımından vacib olduğu hallarda suyun temperaturunun yuxarı həddi xüsusi tədqiqat təşkilatının tövsiyəsinə
uyğun olaraq 80°C-dək artırıla bilər.
3.12.3.46. Test təzyiqi altında saxlama müddəti ən azı 10 dəqiqədir.
3.12.3.47 Sınaq təzyiqinin İşçi təzyiqə qədər azaldılmasından sonra enerji qurğusunun bütün elementlərinin və
uzunluğu boyunca bütün qaynaq yerlərinin hərtərəfli yoxlanılması həyata keçirilir.
3.12.3.48. Əgər aşağıda göstərilənlər aşkar edilməmişdirsə, su və ya buxar yolları davamlılıq və sıxlıq testindən keçmiş
hesab olunur:
a) qırılma əlamətləri;
b) axıntılar, sızmalar və əsas metalın üzərində və qaynaq birləşmələrində tərləmələr;
c) qalıq deformasiyalar.
Yastılanmış və sökülə bilən birləşmələrdə zaman keçdikcə böyüməyən ayrı-ayrı damcıların meydana gəlməsinə icazə
verilir.
3.12.3.49. Boru kəmərlərinin və klapanların istismarı zamanı aşağıdakılara nəzarət olunmalıdır:
a) boru kəmərlərinin istilik yerdəyişmələrinin böyüklüyü və onların göstəricilərə uyğun olaraq hesablanmış dəyərlərə
uyğunluğu, boru kəmərlərinin sıxışdırılması və titrəməsi;
b) qoruyucu cihazların, klapanların və flans əlaqələrinin sıxlığı;
c) işə salma və dayandırılma zamanı metalın temperaturu;
d) işləyən və soyuq vəziyyətdə dayaq yaylarının dartılma dərəcəsi - ən azı 2 ildə 1 dəfə;
e) klapanın kipkəcli bərkidicisinin kipliyi;
f) tənzimləyici klapanın vəziyyət göstəricilərinin onun idarəetmə panellərindəki faktiki vəziyyətinə uyğunluğu;
g) podşipniklərin, ötürücü mexanizmlərin qovşaqlarının və klapanın elektrikli ötürücülərinin reduktorlarının sürtkü
yağının olması.
3.12.3.50. Şəbəkə qızdırıcılarının çıxışında və istilik şəbəkəsinin terminallarında suyun temperaturunun tənzimlənməsi
1 saatda 30°C-dən çox olmayan bir sürətlə, bərabər səviyyəli olmalıdır.
3.12.3.51. Qızdırıcı mühitin istilik mübadiləsi cihazlarının gövdəsinə verilməsi istilik mübadiləsi cihazında qızdırılacaq
mühit dövriyyəsi qurulduqdan sonra yerinə yetirilməlidir.
3.12.3.52. Nəzarət, avtomatik tənzimləmə və mühafizə cihazları daim iş şəraitindədir və onlarda mütəmadi olaraq
istehsalçı tələblərinə uyğun təmir işləri aparılır.
3.12.3.53. Texnoloji qorunma vasitələri (ilkin dəyişdirici cihazlar, ölçü cihazları, qısqac yığmaları, açarlar və elektrik
açarları, impuls xətlərinin bağlayıcı klapanları və s.) xarici fərqlənmə əlamətlərinə (qırmızı rəng və s.) malik olmalıdır.
Qoruyucu panellərin hər iki tərəfində quraşdırılmış cihazların üzərində onların təyinatlarını bildirən yazılar olmalıdır.
3.12.3.54. Mühafizə və texnoloji avadanlıqların avtomatik olaraq ehtiyata keçid qurğuların icra orqanları 3 günlük
dayanmadan sonra və ya 3 gündən az müddətdə qoruma zəncirlərində təmir işləri aparıldığı təqdirdə qazanxana heyəti,
yaxud bu avadanlıqlara xidmət edən şəxslər tərəfindən yoxlanılır.
3.12.3.55. İcra orqanlarının yoxlanılması aqreqatın istilik vəziyyəti ilə əlaqədar mümkün deyilsə, mühafizə orqanlarının
yoxlanması icra orqanlarına təsir etmədən həyata keçirilir.
3.12.3.56. Cihazların şkalasının üzərində qorumanın işə düşmə göstəriciləri qeyd olunmalıdır.
3.12.3.57. Texnoloji mühafizənin göstəriciləri və davamiyyət müddəti parametrlərinin və bağlanmaların qiymətləri
istehsalçı tərəfindən müəyyən edilir. Avadanlıqların yenidən qurulması halında və istehsalçıda məlumat olmadığı halda,

göstəricilər və davamiyyət müddəti test nəticələrinə əsasən müəyyən edilir.
3.12.3.58. Parametrləri dəyişdirmək üçün qurğusu olan mühafizə avadanlıqları möhürlənir (qeyd cihazları istisna
olmaqla). Möhürlərin yalnız qoruma qurğusuna xidmət edən işçilər tərəfindən, əməliyyat jurnalında qeydlər aparılmaqla,
çıxarılmasına icazə verilir.
3.12.3.59. Möhürlərin çıxarılmasına yalnız qoruma cihazları söndürüldükdən sonra icazə verilir.
3.12.3.60. Avadanlıqların dayandırılmasına təsir göstərən texnoloji mühafizə onların işə düşməsinin ilkin səbəbini
müəyyən edən qurğularla təchiz olunur və qorunan avadanlığın fəaliyyətinin bütün dövründə istismarda olur.
3.12.3.61. Quraşdırma və yenidənqurmadan sonra texnoloji mühafizələr istilik enerji qurğularının yaxşı vəziyyətdə və
təhlükəsiz istismarı üçün cavabdeh şəxsin təlimatına əsasən istismara verilir.
3.12.3.62. Mühafizənin bütün işə düşmə halları, onların qəzaları və hadisələri nəzərə alınır və nasazlığın səbəbləri təhlil
edilir.
3.12.3.63. Qazanxanada bu Qaydanın tələbləri daxilində sənədlərin saxlanması zəruridir. Bu zaman əməliyyat
jurnalında aşağıdakılar qeyd olunur:
a) növbənin təhvil verilməsi, qəbul edilməsi;
b) avadanlıqların vəziyyətinin xüsusiyyətləri;
c) avadanlıqların diaqramlarında bütün keçirilmələr, keçirilmələrə göstəriş verən şəxsin vəzifəsi və soyadı (texnoloji
mühafizənin işə düşməsi zamanı qəza dayanma halları istisna olmaqla, bu halda mühafizənin işə düşməsinin ilkin səbəbi
barədə qeydlər edilir).
3.12.3.64. Qazanların və qazan avadanlıqlarının (su göstərici cihazlarının, su səviyyələrini məhdudlaşdırmaq üçün
siqnal cihazlarının, təzyiq göstəricilərinin, qoruyucu klapanların, qidalanma qurğularının, avtomatlaşdırma avadanlıqlarının)
iş parametrlərinin, habelə qazanların üfürülməsinin müddətinin qeydiyyatı üçün sutkalıq cədvəldən və ya avadanlıqların iş
rejimi jurnalından istifadə olunur.
3.12.3.65. Su göstərici cihazların üfürmə ilə yoxlanması və su göstəricilərinin aşağı səviyyə dəyərlərinin birbaşa fəaliyyət
göstərən su göstərici cihazlar vasitəsilə yoxlanması, əməliyyat jurnalında qeyd olunmaqla, növbə ərzində 1 dəfədən az
olmayaraq yerinə yetirilir.
3.12.3.66. Qoruyucu klapanların qısamüddətli "sarsıdılma" vasitəsilə yoxlanılması qazanlar hər dəfə işə salınarkən və
müntəzəm olaraq növbə ərzində 1 dəfə həyata keçirilir. Qazanların və su qızdırıcılarının nasaz, yaxud tənzimlənməmiş
qoruyucu klapanlarla işləməsinə icazə verilmir.
3.12.3.67. Qazan, istehsal təlimatında nəzərdə tutulmuş hallarda, xüsusilə də aşağıda göstərilən hallarda, mühafizənin
fəaliyyəti və ya işçi heyəti tərəfindən dərhal dayandırılır və söndürülür:
a) qoruyucu klapanın nasazlığının aşkar edilməsi;
b) əgər qazanın barabanında təzyiq icazə verilən səviyyədən 10% artarsa və artmaqda davam edərsə;
c) suyun səviyyəsini qəbul olunan ən aşağı səviyyədən aşağıya enməsi;
d) suyun səviyyəsini icazə verilən ən yüksək səviyyədən yuxarı qalxması;
e) bütün bəsləyici nasosların fəaliyyətinin dayanması;
f) bütün birbaşa su səviyyəsinin göstəricilərinin fəaliyyətinin dayanması;
g) əgər qazanın əsas elementlərində (baraban, kollektor, buxar yığma kamerası, buxar ötürücü və drenaj boruları, buxar
və tədarük boruları, alov borusu, atəş qutusu, odluğun qapağı, borunun barmaqlığı, xarici ayırıcı, armatur) çatlar, şişmələr
onların qaynaq tikişlərində buraxılmalar, anker boltunda, yaxud rabitədə qırılmalar aşkar edilərsə;
h) yanacağın yanma kamerasında yandırılması zamanı odluqda məşəllərin sönməsi;
i) su qızdırıcı qazan vasitəsilə suyun sərfiyyatının minimum yol verilən kəmiyyətdən aşağı düşməsi;
j) su qızdırıcı qazan yolunda suyun təzyiqinin yol verilən həddən aşağı düşməsi;
k) su qızdırıcı qazanın çıxışında suyun temperaturunun suyun qazanın çıxış kollektorundakı təzyiqinə uyğun olan
doyma temperaturundan 20°C-dək aşağı düşməsi;
l) bu qurğulardakı gərginliyin itməsi də daxil olmaqla, təhlükəsizlik avtomatikasında və ya həyəcan siqnalizasiyasında
nasazlıq;
m) qazanxanada heyətə, yaxud qazana təhlükə yaradan yanğının meydana gəlməsi;
n) qazanların bağlanmasına təsir göstərən texnoloji mühafizənin işə düşməməsi;
o) qazanın qaz borusunun partlaması;
p) yanacaq qutusunda partlayış, qaz kanallarında yanar çöküntülərin partlaması və ya alovlanması, qazan karkasının
daşıyıcı tirlərinin qızarana qədər qızması;
q) hörgünün uçması, eləcə də heyətə və avadanlıqlara təhlükə yaradan digər zədələr.
3.12.3.68. Qazanın qəza halında dayandırılma qaydaları istehsal təlimatında göstərilir. Qazanın qəza halında
söndürülməsinin səbəbləri və onları aradan qaldırmaq üçün alınan tədbirlər növbə jurnalında qeyd olunur.
3.12.4. İstilik nasosları
3.12.4.1. Aşağı potensiallı istilikdən istifadə edərək istilik enerjisini yaratmaq üçün nəzərdə tutulmuş istilik nasosları
mövcud normativ və texniki sənədlərin və bu Qaydanın tələblərinə cavab verməlidir.
3.12.4.2. İstilik nasoslarının tətbiqi eyni vaxtda süni soyuq və istilik enerjisi istehsal edən ikili məqsədli qurğu kimi
məqsədəuyğundur.
3.12.4.3. İstilik nasoslarının ehtiyatda saxlanması istilik mənbələrinə etibarlılıq tələbləri ilə müəyyən edilir.
3.12.4.4. İstilik nasoslarına əsaslanan istilik təchizatı sistemləri, bir qayda olaraq, iki və ya daha çox soyutma maşınından
və ya qurğulardan hazırlanmalıdır. Bir maşın və ya tənzimlənən gücə malik bir soyuducu qurğunun layihəsinə icazə verilir.
3.12.4.5. İstilik nasosları təchizat dəstinə uyğun olaraq (kompressorlar, boru kəmərləri, istilik dəyişdiriciləri, mühafizə
klapanları, avtomatlaşdırma avadanlığı və s.) tam zavod hazırlığı vəziyyətində çatdırılır və istehsalçının icazəsi və
şəhadətnaməsi olan xüsusi müqavilə təşkilatı tərəfindən quraşdırılır.
3.12.4.6. Aşağı temperatura məruz qalan avadanlıq hissələrinin materialları geridönməz struktur dəyişikliklərə malik
olmamalı və bu temperaturda lazımi dayanıqlığı saxlamalıdır.
3.12.4.7. İstilik nasoslarının quraşdırılması üçün binalar və istilik nasoslarının özləri elektrik çarpmasına qarşı mühafizə

dərəcəsinə müvafiq olaraq partlayış-yanğın və partlayış təhlükəsi üzrə müəyyən edilmiş tələblərə cavab verməlidir.
3.12.4.8. Dayandırılmaya təsir edən mühafizə qurğusu nasaz olan istilik nasosunun istismarına icazə verilmir. 0°C və
daha aşağı temperatura malik aşağı temperaturlu istilik mənbələrinin avadanlıqlarının quraşdırıldığı bina "KAMERADA
ADAM VAR" işıq-səs siqnalizasiya sistemi ilə təchiz edilir və bu zaman siqnal işçi heyətin otağındakı pulta göndərilməlidir.
3.12.4.9. İstilik nasosunun istismarının xüsusiyyətləri istehsalçının normativ və texniki sənədlərə, layihəyə, Azərbaycan
Respublikasının texniki nəzarət orqanı tərəfindən müəyyən edilmiş tələblərə və təlimat kitabında əks olunmuş cari qaydalara
əsasən müəyyən edilir.
3.12.4.10. Qurğuların texniki yoxlanması (xarici, daxili yoxlama, gücü və sıxlığı üçün testlər) istismara verilməmişdən
əvvəl və istismar müddətində mütəmadi olaraq aparılmalıdır. Bütün yoxlamaların nəticələri avadanlıqların pasportlarında
qeyd olunur.
3.12.5. İstilik generatorları
3.12.5.1. İstilik generatorları müxtəlif təyinatlı binaların infraqırmızı şüa və ya hava ilə qızdırılması və havalandırılması
üçün nəzərdə tutulmuşdur.
3.12.5.2. Təbii qazdan yanacaq kimi istifadə edən istilik generatorları müəyyən edilmiş qaydalara uyğun olaraq layihə
edilir, quraşdırılır, sınaqdan keçirilir və istifadəyə verilir.
3.12.5.3. Elektrik enerjisi istehlak edən istilik generatorları elektrik qurğularının qaydalarına uyğun olaraq hazırlanır,
onların istismarı isə istehlakçıların elektrik qurğularının istismarı qaydalarına uyğun olaraq təşkil edilməlidir.
3.12.5.4. Dizel yanacağından istifadə edən istilik generatorları maye yanacağın yanması zamanı partlayış təhlükəsizliyi
tələblərinə uyğun olaraq layihə edilir, quraşdırılır, sınaqdan keçirilir və istismar olunur.
3.12.5.5. İstilik generatorları zəruri avtomatlaşdırma və mühafizə vasitələri ilə təchiz edilmişdir.
3.12.5.6. Hər bir xüsusi istilik generatorunun istismar xüsusiyyətləri istehsalçının təlimatında və cari qaydalarda əks
olunan enerji qurğusunun layihələndirilməsi və texniki sənədləri ilə müəyyən edilir.
3.12.6. Qeyri-ənənəvi istilik yaradan enerji qurğuları
3.12.6.1. Qeyri-ənənəvi istilik yaradan enerji qurğularına alternativ yanacaq növlərinin (biokütlə, bioqaz, generator qazı
və s.) və bərpa olunan enerji mənbələrinin (hidroenerji, külək, günəş, geotermal, dəniz və okeanlarda dalğa, qabarma və
çəkilmə, su axınlarının enerjisi və s.) enerjisindən, habelə nadir hallarda istifadə olunan enerji növlərindən və ya ikinci
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dərəcəli texnoloji enerji daşıyıcılarından istifadə edən enerji qurğuları daxildir.
Hər bir konkret istilik yaradan enerji qurğularının istismarı xüsusiyyətləri, istismar təlimatlarında, eləcə də cari
qaydalarda öz əksini tapmış istehsalçının normativ və texniki sənədləri və enerji qurğusunun layihəsi ilə müəyyən edilir.
3.12.6.2. Qeyri-ənənəvi istilik yaradan enerji qurğularının layihələndirilməsi zamanı zəruri sistemlər (kimyəvi hazırlıq,
təhlükəsizliyin avtomatlaşdırılması, tənzimləmə, bloklama və siqnalizasiya) və cari qaydalarda və digər normativ-texniki
sənədlərdə nəzərdə tutulmuş ekoloji tədbirlərin həyata keçirilməsi nəzərə alınmalıdır.
3.13 İstilik şəbəkələri.Texniki tələblər və istismar
3.13.1. Texniki tələblər
3.13.1.1. Yeni istilik şəbəkələrinin çəkilmə üsulları, inşaat konstruksiyaları, istilik izolyasiyaları qüvvədə olan tikinti
normaları və qaydaları və digər normativ-texniki sənədlərin tələblərinə müvafiq olmalıdır. Boru kəmərlərinin diametrlərinin
seçilməsi texniki-iqtisadi əsaslara müvafiq yerinə yetirilir.
3.13.1.2. İstilik şəbəkələrinin və isti su təchizatının boru kəmərləri 4 borulu döşənərkən, bir qayda olaraq, hər bir boru
kəməri üçün ayrılıqda istilik izolyasiyası yerinə yetirilməklə eyni kanalda yerləşdirmək lazımdır.
3.13.1.3. İstilik daşıyıcılarının hərəkət istiqamətindən və istilik kəmərlərinin çəkilmə üsulundan asılı olmayaraq, istilik
şəbəkələri boru kəmərlərinin mailliyini 0,002–dən az olmamaqla nəzərdə tutmaq lazımdır. Boru kəmərlərinin yolu durğun
zonaların əmələ gəlməsini istisna etməli və tam drenaj imkanını təmin etməlidir.
İstilik şəbəkələrinin ayrıca binalar istiqamətində mailliyi yeraltı çəkiliş zamanı binanın yaxınındakı kamera
istiqamətində götürülür. Müəyyən sahələrdə (kommunikasiyalar kəsişdikdə, körpülər üzrə çəkildikdə və s.) istilik
şəbəkələrinin qeyri-mailli şəkildə çəkilməsinə icazə verilir.
3.13.1.4. İstilik şəbəkələri yeraltı kanallarda və ya tunellərdə qaz kəmərləri ilə birlikdə çəkilərkən onların kəsişmə
yerlərində qaz kəmərlərinin hər iki tərəfindən 15 m-dən çox olmayan məsafədə istilik şəbəkələrində sızmaya görə nümunə
götürmək üçün qurğu nəzərdə tutulmalıdır.
Qaz kəmərlərinin kameraların inşaat konstruksiyalarından, keçilməz kanallardan və istilik şəbəkələrinin dibindən
keçməsinə icazə verilmir.
3.13.1.5. İstilik şəbəkələri və istilik şəbəkələrinin boru kəmərləri üstündən yerləşən, fəaliyyətdə olan su kəmərləri və
kanalizasiya şəbəkələri kəsişdikdə, habelə qaz kəmərləri kəsişdikdə, su boru kəmərləri, kanalizasiya və qaz boru kəmərləri
üzərində kəsişmə yerindən hər iki tərəfdə 2 m uzunluqda (hava üzrə) futlyar qurğu quraşdırılmalıdır.
3.13.1.6. 300 mm-dək (300 mm daxil olmaqla) uzunluqda boru kəmərlərinin şərti keçidli tranzit su istilik şəbəkələrinin
yaşayış və ictimai binalarla kəsişməsinə icazə verilir, bir şərtlə ki, istilik şəbəkəsi binanın çıxışının aşağı nöqtəsində drenaj
quyusu qurğulu texniki zirzəmidən və tunellərdən (hündürlüyü ən azı 1,8 m olan) çəkilmiş olsun.
3.13.1.7. Tranzit istilik şəbəkəsinin müalicə-profilaktika binaları və tikililərinin, məktəbəqədər uşaq və məktəb
müəssisələrinin kəsişməsinə icazə verilmir. Sadalanan müəssisələrin ərazilərində yalnız kanal çəkilişinə icazə verilir: öncədən
polietilen boru-örtükdə sərt penopoliuretan istilik izolə olunmuş (bundan sonra - Pİ-boru), keçilməz kanallarda əməliyyat
məsafədən nəzarət sistemi (bundan sonra - OMNS) ilə təchiz olunmuş polad borular, yarımçıq keçilən kanallarda və
tunellərdə OMNS ilə təchiz olunmuş, Pİ-boruları; öncədən polietilen boru-örtükdə sərt penopoliuretan istilik izolə olunmuş,
keçilməz kanallarda OMNS ilə təchiz olunmuş paslanmayan poladdan elastiki borular (bundan sonra - PPEB); öncədən

polietilen boru-örtükdə sərt penopoliuretan istilik izolə olunmuş, keçilməz kanallarda OMNS-siz, elastik polimer boru
(bundan sonra – EPB).
3.13.1.8. İstilik şəbəkələrinin boru kəmərlərinin binalara girişlərində su və qazın binaya keçməsinin qarşısını alan qurğu
nəzərdə tutulmalıdır.
3.13.1.9. İstilik şəbəkələrinin Pİ-borulardan istifadə etməklə küçələrin və yolların altından çəkilişi zamanı aşağıdakı
texniki qərarlardan biri tətbiq olunmalıdır:
a) izolə olunmuş boruların üstündən yükügötürən dəmir-beton plitələrin döşənməsi;
b) boruları sürüşən dayaqlarda bərkitməklə futlyarların qurulması;
c) PI-borularının gücləndirilmiş polietilen boru örtüyü ilə döşəməsi ilə futlyarların qurulması.
3.13.1.10. İstilik şəbəkələri ümumi dəmir yolu şəbəkələri, metropoliten xətləri, çaylar və su hövzələri ilə kəsişdikdə,
kəsişmənin hər iki tərəfindən bağlayıcı armatur, eləcə də kəsişən tikililərin sərhədindən ən çoxu 100 m məsafədə, istilik
şəbəkəsinin boru kəmərindən, kanallardan, tunellərdən və ya futlyarlardan suyu boşaltmaq üçün qurğu nəzərdə
tutulmalıdır.
3.13.1.11. Yerüstü istilik şəbəkələri yüksək gərginlikli elektrik veriliş xətləri ilə kəsişən yerlərdə, istilik şəbəkəsinin hava
elektrik veriliş xəttinin konstruksiyasının yer səthində proyeksiyasının oxundan hər tərəf üzrə 5 m məsafədə yerləşmiş, bütün
elektrik keçirici elementləri üçün torpaqlama (torpaqlama qurğusunun müqaviməti 10 Om-dan çox olmamalıdır) yerinə
yetirilməlidir.
3.13.1.12. Yerüsü çəkilmiş istilik şəbəkələri yerüstü (hava) elektrik veriliş xətləri (EVX) ilə kəsişdikdə istilik şəbəkəsini
kəsişmə yerindən uzunluğu ən azı 20 m məsafədə yerüstü kanalda döşəməklə, istilik şəbəkəsinin boru kəmərlərinin və inşaat
konstruksiyalarının elektrik naqillərində qəza qırılmaları zamanı qısaqapanmadan mühafizəsi nəzərdə tutulmalıdır.
3.13.1.13. İstilik boru kəmərlərinin çəkildiyi yerlərdə binaların, anbar saxlanma yerlərinin inşasına, ağacların və çoxillik
kolların əkilməsinə icazə verilmir. İstilik şəbəkəsinin inşaat konstruksiyalarının yer səthində proyeksiyasının kənarından
tikililərə kimi olan məsafə tikinti normaları və qaydalarına müvafiq olaraq təyin olunur.
3.13.1.14. Boruların, armaturların, dayaqların, kompensatorların və istilik şəbəkəsi boru kəmərlərinin digər
elementlərinin materialları, eləcə də onların hazırlanması, təmiri və nəzarət metodları Azərbaycan Respublikasının texniki
nəzarət orqanı tərəfindən təyin olunmuş tələblərə uyğun olmalıdır.
3.13.1.15. İstilik şəbəkələrinin və istilik məntəqələrinin suyunun temperaturu 115°С və daha aşağı olduqda, təzyiqi 1,6
MPa-dək (1,6 MPa daxil olmaqla) olduqda, əgər onların keyfiyyəti sanitar tələblərə cavab verirsə və parametrləri istilik
daşıyıcılarının parametrlərinə uyğun gəlirsə, qeyri-metal borulardan istifadəyə icazə verilir.
3.13.1.16. Boru kəmərlərinin qaynaq birləşmələri Azərbaycan Respublikasının texniki nəzarət orqanları tərəfindən təyin
olunmuş həcm və tələblərə uyğun olaraq qeyri-dağıdıcı yoxlama metodları ilə yoxlanılır.
3.13.1.17. İstilik şəbəkələrinin boru kəmərləri yolların nəqliyyat hərəkəti hissəsinin altında keçilməz kanallarda,
futlyarlarda, tunellərdə və ya digər mühəndis kommunikasiyaları ilə birgə koridorlarda çəkilərkən, eləcə də kəsişərkən,
qaynaq birləşmələri 100% qeyri-dağıdıcı yoxlama metodları ilə yoxlanılmalıdır:
a) dəmir yolları və tramvay xətləri - ən azı 4 m məsafədə, elektrikləşdirilmiş dəmir yolları - ən kənarda olan yolun
oxundan ən azı 11 m;
b) ümumi şəbəkə dəmir yolları - yaxınlıqdakı yerüstü tikilidən ən azı 3 m məsafədə;
c) avtomobil yolları - hərəkət hissəsinin bərkidilmiş kənarından və ya tökülmənin özülündən ən azı 2 m məsafədə;
ç) metropoliten – tikililərdən ən azı 8 m məsafədə;
d) güc, nəzarət və rabitə kabellərindən - ən azı 2 m məsafədə;
e) qaz kəmərlərindən - ən azı 4 m məsafədə;
ə) magistral qaz kəmərləri və neft kəmərlərindən - ən azı 9 m məsafədə;
g) binalar və tikililərdən - divarlardan və bünövrələrdən ən azı 5 m məsafədə.
3.13.1.18. Boru kəmərinin fəaliyyətdə olan magistralla calaq qaynaq birləşmələrinin keyfiyyətinə nəzarət edərkən (əgər
onlar arasında yalnız bir dənə açıcı sürgü varsa, eləcə də təmir zamanı yerinə yetirilmiş ən çoxu iki birləşməni yoxlayarkən)
möhkəmliyə və kipliyə görə sınaq, qaynaq birləşmələrinin iki növ yoxlanma ilə əvəz oluna bilər: şüalanma və ultrasəslə.
Azərbaycan Respublikasının texniki nəzarət orqanı tərəfindən təyin olunmuş tələblər şamil olunmayan boru kəmərləri üçün
maqnitoqrafik yoxlama vasitəsilə qaynaq tikişlərinin bütövlüyünün yoxlanmasının aparılması kifayətdir.
3.13.1.19. İstilik məntəqələrinə giriş bağlayıcı qurğu da daxil olmaqla, istilik şəbəkələrinin boru kəmərləri üçün istilik
daşıyıcılarını sürgüyə buraxılışına və onun ətraf mühitə sızmasına imkan verməyən, yüksək etibarlı bağlayıcı polad
armaturlardan (müvafiq qurumların qəbul etdiyi normative sənədlər) istifadə etmək lazımdır.
3.13.1.20. İstilik şəbəkələrinin boru kəmərlərində (istilik məntəqələri və isti su təchizatı şəbəkələri istisna olmaqla),
habelə boşaldıcı, üfürücü və drenaj qurğularında boz çuqundan hazırlanmış armaturların istifadəsinə icazə verilmir.
3.13.1.21. Bağlayıcı armaturu tənzimləyici qismində istifadə etməyə icazə verilmir.
3.13.1.22. İstilik boru kəmərlərində suyun hidrogen 115°C-dən yüksək olmadıqda və şəbəkə suyunun hidrogen
göstəricisi (pH) 9.5-10 olduqda, latundan və tuncdan hazırlanmış armaturlardan istifadə edilə bilər.
3.13.1.23. İstilik mənbələrindən olan istilik şəbəkələrinin çıxışlarında polad armatur quraşdırılır.
3.13.1.24. Bağlayıcı armaturların quraşdırılması nəzərdə tutulur:
a) istilik daşıyıcılarının parametrlərindən asılı olmayaraq istilik mənbələrindən çıxan istilik şəbəkələrinin bütün
çıxışlarında;
b) Dy100 mm və daha böyük olan su şəbəkələrinin boru kəmərlərində 1000 m-dən çox olmayan məsafədə verici və əks
boru kəmərləri arasında bənd qurğusu ilə (seksiyalayıcı sürgü ilə). Açılmanın kipliyinə nəzarət etmək üçün verici və əks boru
kəmərlərində seksiyalayıcı armaturdan öndə və sonra manometr quraşdırmaq lazımdır;
c) su və buxar istilik şəbəkələrində Dy100 mm-dən böyük budaqlanma boru kəmərinin düyünlərində, eləcə də boru
kəmərinin diametrindən asılı olmayaraq ayrıca binalara ayrılan budaqlanma boru kəmərlərinin düyünlərində;
ç) kondensat kəmərlərində toplama cəninin girişində.
3.13.1.25. Diametri 500 mm və daha böyük olan su istilik şəbəkələrində şərti təzyiq 1,6 MPa (16 kqq/sm 2) və daha çox
olduqda, diametri 300 mm və daha çox, şərti təzyiq 2,5 MPa (25 kqq/sm 2) və daha çox olduqda, diametri 200 mm və daha
böyük buxar şəbəkələrində şərti təzyiq 1,6 MPa (16 kqq/sm2) və daha çox olduqda, sürgülərin və bağlayıcıların yanında
bağlayıcı armaturlu müstəqil boru kəmərləri (baypaslar) nəzərdə tutulmalıdır.

3.13.1.26. Diametri 500 mm və daha olan sürgülər və bağlayıcılar elektrik intiqalı ilə təchiz olunur. İstilik şəbəkələri
yerüstü çəkilərkən elektrik intiqalı otaqda quraşdırılır və ya armaturu və elektrik intiqalını atmosfer yağıntılarından mühafizə
edən və onlara kənar şəxslərin əlçatanlığını istisna edən örtüklə bürüyür.
Elektrik intiqallı bağlayıcı armatur yeraltı çəkilərkən yerüsü pavilyonu olan kameralarda və ya elektrik intiqallarına və
armaturlara olan texniki şərtlərə müvafiq olaraq havanın temperaturunu və rütubətini təmin edən, təbii havalandırılması
olan yeraltı kameralarda yerləşdirilməlidir.
Elektrik intiqalı məsafədən idarə olunduqda əsas armatur və baypas armaturlarla təchiz olunmalıdır.
3.13.1.27. Su istilik şəbəkələrinin boru kəmərlərinin və kondensat kəmərlərinin aşağı nöqtələrində, eləcə də seksiyalayıcı
hissələrdə suyu buraxmaq üçün bağlayıcı armaturlu ştuser (boşaldıcı qurğu) quraşdırılır.
3.13.1.28. Su istilik şəbəkələrində suyun boşaldılması və seksiyalanmış hissənin doldurulması (bir boru kəmərinin)
müddətinin təmin olunmasından asılı olaraq nəzərdə tutulmalıdır:
a) 2 saatdan çox olmayan - 300 mm və daha kiçik diametrli boru kəmərləri üçün;
b) 4 saatdan çox olmayan - 350 mm-dən 500 mm-dək diametrli boru kəmərləri üçün;
c) 5 saatdan çox olmayan - 600 mm və daha böyük diametrli boru kəmərləri üçün.
Əgər su boru kəmərlərinin aşağı nöqtələrindən göstərilən müddətdə boşaldılması təmin olunmayıbsa, əlavə olaraq
aralıq boşaldıcı qurğu nəzərdə tutulmalıdır.
Su istilik şəbəkələrinin və kondensat kəmərlərinin drenaj qurğularının diametri hesabatla təyin edilir.
3.13.1.29. İstilik şəbəkələrinin buxar kəmərlərindən aşağı nöqtələrdən və şaquli qalxmalardan öndə kondensat ayırıcılar
vasitəsilə fasiləsiz olaraq kondensatın ayrılması yerinə yetirilməlidir.
Bu yerlərdə, eləcə də buxar kəmərlərinin düz hissələrində hər 400- 500 m bir səmt istiqamətində və hər 200-300 m bir
qarşı maillilikdə buxar kəmərinin buraxıcı drenaj qurğusu quraşdırılır.
3.13.1.30. Su istilik şəbəkələrinin boru kəmərlərindən suyu boşaltmaq üçün suyu kanalizasiya sisteminə öz axını ilə
ayıran tullayıcı quyular və ya səyyar nasoslar nəzərdə tutulur.
Suyu məişət kanalizasiyasına ayırdıqda öz axını boru kəmərlərində hidrosürgü, suyun əks axını mümkün olduğu halda
isə əlavə açıcı (əks) klapan quraşdırılır.
Boru kəmərləri boş ərazilərdə yerüstü çəkilərkən suyu boşaltmaq üçün suyu küvetlərə lotlar və boru kəmərləri ilə ötürən
beton çuxurlar nəzərdə tutulmalıdır.
3.13.1.31. Buxar kəmərindən kondensatın daimi drenajdan ayrılması üçün kondensatın toplanma və qaytarılma
sisteminə atılması imkanları nəzərdə tutulmalıdır. Əgər kondensat drenaj kəmərində təzyiq təzyiq kondensat
kəmərindəkindən ən azı 0,1 MPa (1kqq/sm2) yuxarıdırsa, onda onu təzyiq kondensat kəmərinə ayırmağa icazə verilir.
3.13.1.32. İstilik şəbəkələrinin boru kəmərlərinin yüksək nöqtələrində, o cümlədən, hər bir seksiya hissəsində, havanı
buraxmaq üçün bağlayıcı armaturlu ştuserlər (hava çıxışları) quraşdırılmalıdır.
Boru kəmərlərinin düyünlərində budaqlanmalar üzərində armatura qədər və boru kəmərlərinin 1 m-dən az olan əyilmiş
yerlərində havanın buraxılması üçün qurğu nəzərdə tutulmur.
3.13.1.33. İstilik şəbəkələrində boru kəmərlərinin istilik uzadılmasının etibarlı şəkildə kompensasiya edilməsi təmin
edilməlidir. İstilik uzadılmalarının kompensasiya edilməsi üçün aşağıdakılar istifadə olunur:
a) quraşdırılması zamanı öncə gərilib uzadılan borudan elastik kompensatorlar (П-şəklli);
b) 90-dan 130-dək dönmə bucaqları (özünü kompensə etmək);
c) silfonlu, linzalı, kipgəcli və manjetli.
Kipgəcli polad kompensatorları Py 2,5 MPa-dan böyük olmadıqda və temperatur 300°С-dən yuxarı olmadıqda, diametri
100 mm və daha böyük boru kəmərlərinin yeraltı və yerüstü alçaq dayaqlar üzərində çəkilişi zamanı istifadəsinə icazə verilir.
3.13.1.34. П-şəkilli kompensatorun uzadılmasını boru kəmərinin quraşdırılması başa çatdıqdan, qaynaq calaqlarının
keyfiyyətinin yoxlanılmasından (dartılma üçün istifadə olunan sonuncu calaqlardan savayı) və konstruksiyaları tərpənməz
dayaqlara bərkitdikdən sonra yerinə yetirmək lazımdır.
Kompensatorların uzadılması sonuncu calaqların qaynağı zamanı, xarici havanın temperaturuna düzəliş edilməsi
nəzərə alınmaqla, layihədə göstərilmiş qiymətə əsasən həyata keçirilir.
Kompensatorun uzadılmasını, əgər layihə ilə bağlı digər tələblər əsaslandırılmazsa, calaqlarda 20-dən kiçik olmayan və
40-dan böyük olmayan diametrli boru kəmərlərində kompensatorun simmetriya oxundan dartıcı qurğu vasitəsilə, eyni
zamanda iki tərəfdən həyata keçirmək lazımdır.
Kompensatorun uzadılmasının həyata keçirilməsi barədə akt tərtib etmək lazımdır.
3.13.1.35. İstilik daşıyıcılarının parametrlərinə nəzarət etmək üçün istilik şəbəkəsi aşağıdakıları ölçmək üçün nümunə
götürən qurğu ilə təchiz olunur:
a) verici və əks boru kəmərlərində seksiyalayıcı sürgülərdən öndə və diametri 300 mm və daha böyük olan əks boru
kəmərində suyun hərəkəti istiqamətində sürgünün önündə temperaturu;
b) verici və əks boru kəmərlərində seksiyalayıcı sürgülərdən və tənzimləyici qurğulardan öndə və sonra, düz və əks
budaqlanma boru kəmərlərində sürgülərdən öndə suyun təzyiqini;
c) budaqlanma boru kəmərlərində sürgülərdən öndə buxarın təzyiqini.
3.13.1.36. İstilik şəbəkələrinin nəzarət nöqtələrində boru kəmərlərində istilik və təzyiqin ölçülməsi məqsədilə yerli
göstərici NÖC-lər quraşdırılır.
3.13.1.37. İstilik şəbəkələrinin boru kəmərlərinin və metal konstruksiyalarının (tirlərin, dayaqların, fermaların,
estakadaların və s.) xarici səthlərini mühafizə olunan korroziya əleyhinə örtüklə həyata keçirmək lazımdır.
3.13.1.38. İstilik şəbəkələrinin tikintisi və ya əsaslı təmiri başa çatdıqdan sonra borularının və metal konstruksiyalarının
korroziya əleyhinə xarici örtüyü olmadan istismara daxil edilməsinə icazə verilmir.
3.13.1.39. İstilik şəbəkələrinin bütün boru kəmərləri, armaturları, flans birləşmələri, kompensatorları və boru dayaqları
üçün istilik daşıyıcılarının temperaturundan və çəkilmə üsullarından asılı olmayaraq, avadanlıqların və boru kəmərlərinin
istilik izolyasiyasına dair tələbləri müəyyən edən tikinti normaları və qaydalarına uyğun olaraq istilik izolyasiyası qurğusu
quraşdırmaq lazımdır.
İstilik izolyasiyası konstruksiyalarının materialları və qalınlığı layihələndirmə zamanı normativ istilik itkilərinin təmin
edilməsi şərtlərindən asılı olaraq müəyyən edilməlidir.
3.13.1.40. Heyət üçün əlçatan olmayan yerlərdə, texniki-iqtisadi əsaslandırma olduğu halda, istilik izolyasiyasının

nəzərdə tutulmamasına icazə verilir:
a) Dy<= 200 mm istilik şəbəkələrinin əks boru kəmərlərinin otağında çəkilərkən, əgər boru kəmərlərinin izolə
olunmamış divarları vasitəsilə istilik axını bu otaqların istilik sistemi layihəsində nəzərə alınıbsa;
b) kondensat kanalizasiyaya axıdıldıqda, kondensat kəmərlərində;
c) kondensat şəbəkələrində, onlar buxar şəbəkələri ilə birlikdə keçilməz kanallarda çəkildikdə.
3.13.1.41. Əgər avadanlıq və ya boru kəməri izolə olunursa, armaturları, flans birləşmələrini, lyukları və kompensatorları
da izolə etmək lazımdır.
Dövri yoxlamaya məruz qalan flans birləşmələrinin, armaturların, boru kəmərləri hissələrinin, eləcə də kipgəcli, linzalı
və silfonlu kompensatorların istilik izolyasiyası söküləbilən olaraq nəzərdə tutulmalıdır.
Otaqdan kənarda çəkilmiş istilik şəbəkələri çəkilmə növündən asılı olmayaraq rütubət təsirlərindən mühafizə
olunmalıdır.
3.13.1.42. İstilik şəbəkələrinin öncədən izolə olunmuş boru kəmərlərindən istifadə edərkən Qİ-boruları istehsalçılarının
komplekt tədarük etdikləri MONS avadanlıqlarının elementləri nəzərdə tutulmalıdır.
3.13.1.43. MONS terminalları seriyalarla istehsal olunmalı və qüvvədə olan normativ sənədlərə uyğun hazırlanmalıdır.
Nəzarət nöqtələrində quraşdırılması üçün nəzərdə tutulan MONS terminalları IP54-dən aşağı olmayan mühafizə
sinifinə müvafiq olmalıdır.
Yüksək rütubətli yerlərdə (istilik kameraları, subasma təhlükəli evlərin zirzəmiləri) quraşdırılmaq üçün nəzərdə tutulan
terminallar ən azı İP65 mühafizə sinfinə malik olmalıdır.
3.13.1.44. İstilik izolyasiyasının konstruksiyaları istismar prosesində istilik izolyasiyası təbəqəsinin deformasiya və
sürüşmələrini istisna etməlidir.
Boru kəmərlərinin və avadanlıqlarının şaquli hissələrində hündürlük üzrə hər 1-2 m-dən bir dayaq konstruksiyaları
yerinə yetirilmək lazımdır.
3.13.1.45. Yerüstü çəkilmiş boru kəmərləri üçün yanan materiallardan istilik izolyasiyası konstruksiyaları istifadə
edilərkən boru kəmərinin hər 100 m-dən bir uzunluğunda, yanmayan materialdan uzunluğu 3 m olan taxma nəzərdə
tutulmalıdır.
3.13.1.46. Elektrik avadanlıqlarının quraşdırıldığı yerlərdə (nasosxanalar, istilik məntəqələri, tunellər, kameralar), eləcə
də elektrik intiqallı armaturların, tənzimləyicilərin və NÖC-lərin quraşdırılma yerlərində müvafiq qurumların qəbul etdiyi
normativ sənədlərinə uyğun olaraq elektrik işıqlandırılması nəzərdə tutulur.
İstilik şəbəkələrinin keçid kanalları axıcı-sorucu havalandırma ilə təchiz olunur.
3.13.2. İstismar
3.13.2.1. İstilik şəbəkələri sistemlərinin istismarı zamanı istehlakçılara istilik təchizatının etibarlılığı, temperatur qrafiki
və girişdə təzyiq düşməsinə müvafiq istilik daşıyıcısının (su və buxar) sərfi və parametrləri təmin edilməlidir.
Yeni istehlakçıların enerji təchizatı müəssisəsinin istilik şəbəkələrinə qoşulmasına yalnız istillik mənbəyində ehtiyat
istilik olduqda və istilik şəbəkəsi ana xəttində ehtiyat buraxılış qabiliyyəti olduqda icazə verilir.
3.13.2.2. İstilik şəbəkələrini istismar edən təşkilat istehlakçıların verilmiş istilik istehlakı rejimlərinə riayət etmələrinə
nəzarət edir.
3.13.2.3. İstilik şəbəkələrini istismar edərkən şəbəkə obyekt gedən yollar, yol örtükləri və yeraltı tikililərin üst səthinin
düzlənməsi lazımi vəziyyətdə saxlanılır və kənar şəxslərin avadanlıqlara və bağlayıcı-tənzimləyici armaturlara əlçatanlığını
əngəlləyən çəpərləyici konstruksiyaların sazlığının təmin edilir.
3.13.2.4. Kənar təşkilat tərəfindən istilik şəbəkələri boru kəmərlərinin trassasının qazılmasına və ya onların yaxınlığında
işlər aparılmasına yalnız istilik şəbəkələrini istismar edən təşkilatının razılığı ilə onun təyin etdiyi mütəxəssisin nəzarəti
altında icazə verilir.
3.13.2.5. Təşkilat aşağıdakıları tərtib edir və daimi saxlayır:
a) istilik şəbəkəsi planı (geniş miqyaslı);
b) əməliyyat və istismar (hesabat) sxemləri;
c) statik təzyiq xətləri işarə olunmaqla hər bir magistral üzrə istilik traslarının profilləri;
ç) qaz təhlükəli kameraların və keçid kanallarının siyahısı.
İstilik şəbəkələrinin planında qonşu yeraltı kommunikasiyaların (qazkəmərlərinin, kanalizasiya, kabellər),
elektrikləşdirilmiş nəqliyatın və istilik şəbəkəsinin inşaat konstruksiyasının kənarından yer səthinin proyeksiyasından ən azı
15 m məsafəli zonada çəkici yarımstansiyaların rels yollarının və ya kanalsız boru kəmərlərinin hər iki tərəfində trassalar
təsvir olunur. İstilik şəbəkələrinin planında sistemli olaraq planlı şurflamalar qəza zədələnmə yerləri, trassın subasmış yerləri
isə dəyişilmiş yerlər olaraq qeyd olunur.
İstilik trasının planları, sxemləri, profilləri və qaz-təhlükəli kameraların və kanalların siyahısına istilik şəbəkələrinin
faktiki vəziyyətinə uyğun olaraq hər il düzəlişlər edilir.
İsitmə şəbəkələrinin planı, sxemləri, profilləri və qaz-təhlükəli otaqlar və kanalların siyahısı illik olaraq istilik
şəbəkələrinin faktiki vəziyyətinə uyğun olaraq düzəlişlər edilir.
Bütün dəyişikliklə cavabdeh şəxsin imzası və vəzifəsi dəyişiklik edilmə tarixi göstərilməklə daxil edilir.
Sxemlərdə, cizgilərdə, siyahılarda və bu müvafiq təlimatlarda edilən dəyişikliklər bu sənədlərlə məlumatı olmalı olan
bütün işçilərin diqqətinə çatdırılır (sərəncamlar jurnalında qeyd edilməklə).
3.13.2.6. Planlarda, sxemlərdə və pyezometrik qrafiklərdə bütün istilik magistrallarının, kameralarının (budaqlanma
düyünlərinin), nasos stansiyalarının, avtomatik idarəetmə düyünlərinin, tərpənməz dayaqların, kompensatorların və istilik
şəbəkələrinin digər tikililərinin istismar nömrələri göstərilir.
İstismar (hesabat) sxemlərində istehlakçı şəbəkəsi sisteminə qoşulmuş bütün birləşmələr, habelə əməliyya tsxemlərdə
bundan əlavə seksiyalayıcı və bağlayıcı armaturları nömrələnməlidir.
Verici boru kəmərində (buxar kəmərində) quraşdırılmış armatur tək nömrələrlə, əks boru kəmərində (kondensat
kəmərində) isə müvafiq olaraq onun ardınca gələn cüt nömrə ilə işarələnir.
3.13.2.7. İstilik şəbəkəsinin əməliyyat sxemində bütün qaz-təhlükəli kameralar və keçid kanalları qeyd olunur.
Qaz təhlükəli kameraların lyuklarının xüsusi işarələri, rəngləri olmalıdır və etibarlı bağlanmaqla saxlanılmalıdır.

Qaz təhlükəli kameralara nəzarət qaz təsərrüfatında təhlükəsizlik qaydalarına müvafiq olaraq həyata keçirilir.
3.13.2.8. İstilik şəbəkələrini (istilik təchizatı təşkilatını) istismar edən təşkilat istehlakçıya məxcuc istilik şəbəkələrinin,
istilik məntəqələrinin və istilik istehlakı qurğularının quraşdırılması və təmirindən sonra qəbulunda iştirak edir.
İstehlakçı obyektlərinin texniki qəbulunda iştirak, istilik təchizatı təşkilatının istilik şəbəkələrinə qoşulmuş, boru
kəmərlərinin və istilik məntəqələrinin avadanlıqlarının möhkəmliyə və sıxlığa görə sınaqları keçirilərkən istilik təchizatı
təşkilatlarının nümayəndələrinin iştirakından ibarətdir. İstilik şəbəkələrini istismar edən təşkilatlarda sınaq aktlarının surəti,
əsas bağlayıcı və tənzimləyici armaturları, hava dəliklərini və drenajları göstərilməklə icra sənədləri saxlanılır.
3.13.2.9. Tikinti-quraşdırma işləri (yeni inşaat işləri, müasirləşdirmə, yenidənqurma işləri zamanı), boru kəmərlərinin
hissələrinin dəyişdirilməsi ilə əsaslı və ya cari təmir işləri başa çatdıqdan sonra istilik boru kəmərləri möhkəmliyə və sıxlığa
görə sınaqdan keçirilir.
Keçilməz kanallarda və ya kanal olmadan çəkilən boru kəmərlərində işlərin icrası zamanı, kibcəkli (silfonlu)
kompensatorlar və seksiyalayıcı sürgülər quraşdırılana, kanallar bağlanana və boru kəmərlərinin üzəri torpaqla örtülənə
qədər möhkəmliyə və sıxlığa görə ilkin sınaq aparılmalıdır.
3.13.2.10. Boru kəmərlərinin ilkin və qəbul sınaqları su ilə aparılır. Zərurətdən bəzi hallarda ilkin sınaqları pnevmatik
üsulla həyata keçirilməsinə icazə verilir.
Yerüstü boru kəmərlərinin, eləcə də fəaliyyətdə olan inşaat kommunikasiyaları ilə bir kanalda və ya bir xəndəkdə çəkilən
boru kəmərlərinin pnevmatik üsulla sınaqlarının yerinə yetirilməsi qadağan olunur.
3.13.2.11. Su istilik şəbəkələrinin boru kəmərlərinin möhkəmlini və sıxlığını yoxlamaq məqsədilə hidravlik sınaqları,
pasportunda qeyd olunmaqla, yoxlama sınaq təzyiqi ilə aparmaq lazımdır.
Hidravlik sınaqlar zamanı nümunə sınaq təzyiqinin minimal qiyməti, 0,2 МPа (2 kqq/sm 2) az olmamaq şərtilə, işçi
təzyiqinin 1,25-ini təşkil edir.
Nümunə sınaq təzyiqinin maksimal qiyməti Azərbaycan Respublikasının texniki nəzarət orqanı ilə razılaşdırılmış
normativ-texniki sənədlərlə möhkəmliyə görə hesabatla təyin olunur. Nümunə sınaq təzyiqinin qiyməti istesalçı-müəssisə
tərəfindən (layihə təşkilatı) minimal və maksimal qiymətlər hədləri arasından seçilir.
Azərbaycan Respublikasının texniki nəzarət orqanının nəzarəti altında olan istilik şəbəkələrinin yenidən quraşdırılan
bütün boru kəmərləri Azərbaycan Respublikasının texniki nəzarət orqanı tərəfindən müəyyən olunmuş tələblərə müvafiq
möhkəmliyə və sıxlığa görə hidravlik sınaqdan keçməlidir.
3.13.2.12. İstilik şəbəkələrinin möhkəmliyə və sıxlığa əsaslanan hidravlik sınaqları aparılarkən istilik şəbəkələrinin
avadanlıqlarının (kipgəclərin, silfon kompensatorların və s.), habelə boru kəmərlərinin və sınaqda iştirak etməyən istilik
istehlak edən istilik qurğusunun bağlayıcıları açılmalıdır.
3.13.2.13. İstismar prosesində bütün istilik şəbəkələri qüsurları aşkarlamaq üçün möhkəmliyə və sıxlığa görə sınaqdan
keçirilməlidir.
3.13.2.14. Möhkəmliyə və sıxlığa görə sınaqlar aşağıdakı qaydada həyata keçirilir:
a) boru kəmərinin sınaqdan keçirilən hissəsi fəaliyyətdə olan şəbəkələrdən açmaq;
b) sınağı aparılan boru kəməri hissəsinin ən yüksək nöqtəsində (sonu su doldurduqdan və havasını buraxdıqdan sonra)
sınaq təzyiqini müəyyən etmək;
c) boru kəmərinin təzyiqini səlis qaldırmaq lazımdır;
ç) təzyiqin qaldırılma sürəti boru kəməri üçün normativ-texniki sənədlərdə (bundan sonra – NTS) göstərilməlidir.
Sınağı aparılan hissədə geodezik qiymətlər əhəmiyyətli dərəcədə aşağı düşdükdə, boru kəmərlərinin möhkəmliyini və
tərpənməz dayaqların dayanıqlığını təmin etmək məqsədilə onun aşağı nöqtəsində maksimal yol verilən təzyiqinin qiyməti
layihə təşkilatı ilə razılaşdırılır. Əks halda hissənin sınağı hissələri ilə aparılmalıdır.
3.13.2.15. Möhkəmliyə və sıxlığa əsaslanan sınaqlar aşağıdakı əsas tələblərə riayət etməklə həyata keçirilməlidir:
a) Sınaqlar aparılarkən təzyiqin ölçülməsini dəqiqlik sinifi 1,5-dən aşağı olmayan attestatsiyadan keçmiş iki ədəd yaylı
manometr üzrə (biri – yoxlama üçün) yerinə yetirmək lazımdır. Manometr elə şərtlə seçilməlidir ki, təzyiqin ölçülən qiyməti
cihazın şkalasının 2/3 hissəsində yerləşsin;
b) Sınaq təzyiqi boru kəmərlərinin yuxarı nöqtəsində (qeydiyyat nöqtəsində) təmin olunmalıdır;
c) suyun temperaturu 5°C-dən aşağı və 40°C-dən yuxarı olmamalıdır;
ç) su ilə doldurulan zaman boru kəmərlərindən hava tamamilə çıxarılmalıdır;
d) sınaq təzyiqinə ən azı 10 dəqiqə davam gətirilməlidir, sonradan işçi təzyiqə kimi aşağı salınmalıdır;
e) işçi təzyiqində olarkən boru kəmərinin bütün uzunluğu boyunca ona səylə baxış keçirilir.
3.13.2.16. Sınaqlar aparılan zaman, təzyiq düşmürsə və qaynaq tikişlərində dağılma, sızma və ya tərləmə əlamətləri,
eləcə də əsas metalda, armaturların gövdələrində və kipgəclərində, flans birləşmələrində və boru kəmərlərinin digər
elementlərində sızmalar aşkarlanmırsa, sınaqların nəticələrini qənaətbəxş hesab olunur. Bundan əlavə boru kəmərlərində və
tərpənməz dayaqlarda yerindən tərpənmələr və deformasiya əlamətləri olmamalıdır.
Boru kəmərlərinin möhkəmliyə və sıxlığa görə sınaqlarının nəticələri barədə təyin olunmuş formada akt tərtib
olunmalıdır.
3.13.2.17. İstilik şəbəkələrinin boru kəmərləri hissələri dəyişdirilməklə quraşdırıldıqdan və əsaslı, yaxud cari təmirdən
sonra istismara verildiyi halda təmizlənməlidir:
a) buxar kəmərləri - buxarı atmosferə buraxaraq üfürülmə ilə;
b) qapalı istilik sistemlərində su şəbəkələri və kondensat kəmərləri - hidropnevmatik yuyulma ilə;
c) açıq istilik təchizatı sistemlərində su şəbəkələri və isti su təhizatı şəbəkələri - sonradan təkrar içməli su ilə
yuyulmalmaqla, hidropnevmatik yuyulma və dezinfeksiya (sanitar qaydalara uyğun olaraq). Dezinfeksiyadan sonra təkrar
yuyulma atılan suyun keyfiyyətinin içməli sular üçün sanitar normalarına uyğunluğuna nail olunanadək yerinə yetirilir.
Boru kəmərlərinin yuyulması (təmizlənməsi) aparılması barədə akt tərtib etmək lazımdır.
3.13.2.18. Qapalı istilik təchizatı sistemlərinin yuyulması üçün içməli və ya texniki su kəmərindən istifadə edilməsinə
icazə verilir və yuyulmadan sonra su boru kəmərlərindən kənarlaşdırılır.
3.13.2.19. İstilik şəbəkələrinin və istilik təchizatı sistemlərinin quraşdırılma və yenidənqurulmadan sonra qoşulması
dövlət enerji nəzarəti orqanlarının icazəsi əsasında həyata keçirilir.
3.13.2.20. İstilik şəbəkələri boru kəmərlərinin doldurulması, onların yuyulması, dezinfeksiyaları, dövretməyə qoşulması,
üfürülməsi, huxar kəmərlərinin isidilməsi və su və buxar istilik şəbəkələrinin işəsalınması üzrə digər əməliyyatlar, istilik

şəbəkələrinin və ya onların ayrıca elementlərinin və konstruksiyalarının ixtiyari sınaqları təşkilatın texniki rəhbərinin
təsdiqlədiyi və enerji təchizatı müəssisəsi ilə razılaşdırılmış proqram əsasında yerinə yetirilir.
3.13.2.21. Su istilik şəbəkələrinin işə buraxılışı aşağıdakı əməliyyatlardan ibarətdir:
a) boru kəmərlərinin şəbəkə suyu ilə doldurulması;
b) dövriyyənin yaradılması;
c) şəbəkənin sıxlığının yoxlanılmaları;
ç) istehlakçıların qoşulması və şəbəkənin işəburaxılış tənzimlənməsi.
İstilik şəbəkələrinin boru kəmərləri, istilik istehlakı sistemləri açılmaqla, temperaturu 70°C-dən yuxarı olmayan su ilə
doldurulur.
Boru kəmərlərinin doldurulmasını təzyiqi istilik şəbəkəsinin doldurulma hissəsinin statistik təzyiqindən 0,2 MPa-dan
yuxarı olmayan su ilə aparmaq lazımdır.
Hidravlik zərbələrdən qaçmaq və havanın boru kəmərlərində daha yaxşı kənarlaşdırılması məqsədilə şərti diametri DN
olan istilik şəbəkəsi, boru kəmərinin doldurulması zamanı suyun maksimal saat ərzində Gв sərfi aşağıda göstərilən
qiymətlərdən yuxarı olmamalıdır:
Dn, mm
Gв,
m3/saat
Dn, mm
Gв,
m3/saat

100
10

500
100

150
15

600
150

250
25

700
200

300
35

800
250

350
50

900
300

1000
350

400
65

1100
400

450
85

1200
500

Paylayıcı şəbəkələrinin doldurulması magistral boru kəmərlərini su ilə doldurulduqdan sonra, istehlakçılara
budaqlanmaları isə paylayıcı şəbəkələri doldurduqdan sonra həyata keçirilməlidir.
3.13.2.22. Buraxılış dövründə boru kəmərlərinin doldurulmasına və isidilməsinə, bağlayıcı armaturların, kipgəcli
kompensatorların, drenaj qurğularının vəziyyətinə nəzarət edilməlidir.
Buraxılış əməliyyatlarının ardıcıllığı və aparılma sürəti elə yerinə yetirilir ki, boru kəmərlərinin əhəmiyyətli dərəcədə
istilik deformasiyaları istisna olunsun.
İstilik şəbəkələrinin buraxılışı üzrə proqramında xarici havanın mənfi temperaturunda, su istilik şəbəkəsinin buraxılış
xüsusiyyətlərini nəzərə almaq lazımdır (uzunmüddətli qəza dayanmalarından, əsaslı təmirdən sonra və ya yenidən inşa
olunmuş şəbəkələri işə buraxarkən).
Dövretməni yaradarkən şəbəkə suyunun isidilməsi saatda 30°C-dən çox olmayan sürətlə həyata keçirilməlidir.
Buraxılış boru kəmərində və ya onunla əlaqəli avadanlıqlarda zədələnmə hallarında bu zədələnmələrin aradan
qaldırılması üçün tədbirlər görülməlidir.
İstilik daşıyıcılarının sərfiyyatını ölçmək üçün cihaz olmadığı halda, buraxılış tənzimlənməsi əks boru kəmərlərində
həyata keçirilir (istehlakçı şəbəkəsinə qoşulmuş bütün temperaturların tarazlanmasına kimi).
3.13.2.23. Buxar şəbəkələrinin işə buraxılışı aşağıdakı əməliyyatlardan ibarətdir:
a) istilik və buxar kəmərlərinin isidilməsi və üfürülməsi;
b) kondensat kəmərlərinin doldurulması və yuyulması;
c) istehlakçıların qoşulması.
3.13.2.24. İsidilməyə başlamazdan əvvəl isidilən sahədən bütün budaqlanmalarda olan sürgülər kip bağlanmalıdır.
Əvvəlcə magistral xətt, daha sonra isə növbə ilə ondan olan budaqlanmalar isidilir. Böyük olmayan, azbudaqlanmış buxar
kəmərlərini bütün şəbəkə boyunca eyni zamanda qızdırmaq olar.
Hidravlik zərbələr zamanı buxarın veilişi dərhal azaldılır, zərbələr daha tez-tez və güclü olduqda isə qızdırılan buxar
kəməri hissəsində yığılıb qalmış kondensat tam çıxarılanadək öncədən tam kəsilir.
Buxar kəmərinin qızdırılma sürəti yüngül hidravlik zərbələrin (çıqqıltıların) əlamətləri üzrə tənzimlənir. İsidilmə
aparılarkən, boru kəmərinin hərəkətli dayaqdan sürüşməsinə imkan verməməklə, onun sürətini tənzimləmək lazımdır.
3.13.2.25. İstilik şəbəkələrinin cari istimarı zamanı aşağıdakılar zəruridir:
a) istilik şəbəkələrində onlara vaxtında baxışlar keçirmək və təmir aparmaqla, bütün avadanlıqların, inşaat və digər
konstruksiyaların saz vəziyyətdə saxlanılması;
b) aşkarlanmış qüsurları və qeyri kipliyi vaxrında aradan qaldırmaqla, kompensatorların, dayaqların, armaturların,
drenajların, hava çıxışlarının, nəzarət ölçü cihazlarının, və avadanlıqların digər elementlərinin işinə nəzarət etmək;
c) dağılmış istilik izolyasiyalarının və korroziya əleyhinə örtüklərin aşkarlanması və bərpa olunması;
ç) kanallarda və kameralarda toplanıb qalmış suyu kənarlaşdırmaq və oraya qrunt və yuxarı sularının düşməsinin
qarşısını almaq;
d) şəbəkənin işləməyən sahələrini açmaq;
e) şəbəkənin və istilik istehlakı sistemlərinin bütün nöqtələrində zəruri olan izafi təzyiqi saxlamaqla, havanı istilik
kəmərlərindən hava çıxışları vasitəsilə vaxtında çıxarmaq, havanın istilik şəbəkəsinə sorulmasına imkan verməmək;
ə) kameralarda və keçid kanallarında təmizliyi saxlamaq, onlarda kənar şəxslərin olmasına yol verməmək;
f) istilik şəbəkələrinin işlərində qəzaların və hadisələrin qabaqlayıcı, lokallaşdırıcı, aradan qaldırma tədbirləri görmək;
g) korroziyaya nəzarəti həyata keçirmək.
ğ) istilik şəbəkələrinin bütün avadanlıqlarını, tikinti və digər strukturlarını yaxşı vəziyyətdə saxlamaq, vaxtında yoxlama
və təmir işləri aparmaq.
3.13.2.26. İstilik şəbəkələrinin və istilik izolyasiya avadanlığının vəziyyətinə, onların iş rejimlərinə nəzarət etmək
məqsədilə qrafik üzrə istilik kəmərlərində və istilik məntəqələrində mütəmadi olaraq müayinə aparılır. Müayinə qrafikində
avadanlıqların vəziyyətini yoxlamaq üçün həm çilingər-müayinəçi, həm də usta xidməti nəzərdə tutulmalıdır.
Xidmətlərin tezliyi avadanlıqların növündən və onun vəziyyətindən asılı olaraq - isitmə mövsümü ərzində həftədə 1
dəfədən az olmamaqla və isidilmə dövrləri arasında ayda 1 dəfə olmaqla, təyin olunur. İstilik kameralarına baxış ən azı ayda 1

dəfə, drenaj nasosları olan kameralara isə həftədə ən azı 2 dəfə keçirilməlidir. Drenaj nasoslarının və avtomatikanın iş
qabiliyyətli olmasını hər bir baxış zamanı onları mütləq qoşmaqla yoxlanılır.
Müayinələrin nəticələri istilik şəbəkələrinin qüsurlar jurnalında qeyd olunur.
Qəzalar və hadisələrin törənməsinə təhdid edən qüsurlar dərhal aradan qaldırılır. İstilik şəbəkəsinin istismarının
etibarlılığı nöqteyi nəzərindən təhlükə yaratmayan, lakin aradan qaldırılması boru kəməri açılmadan mümkün olmayan
qüsurlar haqqında məlumatlar boru kəmərlərinin müayinəsi və baxışlar jurnalında, bu qüsurların aradan qaldırılması isə
boru kəmərinin yaxın zamanlarda açılarkən və ya təmiri aparılarkən cari təmir jurnalında qeyd olunur. Nəzarət məsafədən
aparılma üsulları ilə yerinə yetirilə bilər.
3.13.2.27. İstilik şəbəkəsini nəzərdən keçirərkən və yeraltı kameraları baxış keçirərkən heyət lazımi alətlər, ləvazimatlar,
işıqlandırma cihazları, partlayışdan mühafizə növlü qaz analizatoru ilə təmin olunur.
3.13.2.28. İstilik şəbəkələrinin və istilik istehlakı qurğularının hidravlik və temperatur rejimlərinə nəzarət etmək
məqsədilə plan üzrə müayinələr zamanı şəbəkənin düyün nöqtələrində, istilik daşıyıcısının parametrlərinin qeydiyyatı və
onların verilmiş qiymətlərə uyğunluğu jurnalında qeyd olunmaqla, təzyiqin və temperaturun manometr və termometr
vasitəsilə yoxlanılması zəruridir.
3.13.2.29. Su istilik şəbəkələrindən və onlara qoşulmuş istilik istehlakı sistemlərində istilik daşıyıcısı sızması bir saat
ərzində istilik şəbəkəsindəki və ona qoşulmuş istilik istehlakı sistemlərindəki suyun həcminin 0,25%-ni aşmamalıdır. İstilik
daşıyıcısı sızması təyin olunmuş normanı aşırsa sızmanın aşkarlanması onların aradan qaldırılması üçün tədbirlər
görülməlidir. İstilik daşıyıcısının yüksəlmiş sızması, sisteminqərarlaşmış istilik rejimində, verici və əks boru kəmərlərində
sərflər fərqinin artması üzrə və ya bəsləyici suyun sərfinin uçotu cihazları üzrə təyin olunur.
3.13.2.30. İstilik şəbəkələrini istismar edən təşkilatlarda möhkəmliyə və sıxlığa görə sınaqlarla yanaşı, 5 ildə 1 dəfə
onların istilik daşıyıcılarının maksimal temperaturunun və istilik və hidravlik itkilərin təyin edilməsinə görə sınaqları aparılır.
İstilik şəbəkələrinin bütün sınaqları ayrı-ayrılıqda və qüvvədə olan metodik göstərişlərə (müvafiq qurumların qəbul
etdiyi normativ sənədlərin tələblərinə) müvafiq yerinə yetirilir.
3.13.2.31. Hər bir yenidən işə daxil edilən istilik şəbəkəsi hissəsi üçün (istilik daşıyıcısının parametrlərindən və boru
kəmərlərinin diametrindən asılı olmayaraq) təyin olunmuş formada (bu Qaydanın 5 nömrəli əlavəsi) pasport tərtib edilir.
Pasportda boru kəmərlərinin istismar müddətinin uzunluğunun uçotu aparılır, bütün növ sınaqların nəticələri barədə qeyd
olunur (hər il isitdilmə mövsümü qurtardıqdan sonra, möhkəmliyə və germetikliyə görə olanlardan savayı) təmirlər,
yenidənqurmalar və texniki yoxlamalar haqqında məlumatlar daxil edilir.
3.13.2.32. Bəzi hallarda istilik şəbəkələrinin yoxlama yarılmaları (şurflama) aparıla bilər və bunun aparılmasının zəruri
olmasını təşkilatın texniki rəhbəri təyin edir. Hər bir yarılmaya görə qruntun, inşaat konstruksiyalarının, boruların
izolyasiyasının vəziyyəti və konstruksiyaların bərpa edilməsi üsulları qeyd olunan akt tərtib olunmalıdır.
3.13.2.33. Şurflama ilə yoxlama zamanı izolyasiya altında olan boru kəmərinin və inşaat konstruksiyasının
izolyasiyasının müayinəsi aparılır. Diqqəti cəlb edən korroziya izləri olduqda, borunun səthini təmizləmək və ultrasəs
qalınlıq ölçəni və ya defektoskop vasitəsilə boru kəmərinin divarının qalınlığının ölçülməsi aparılmalıdır.
Ölçmələr nəticəsində şübhə yaradan və divarının qalınlığının 10% və daha çox incəlməsi aşkarlandıqda sınaq deşilməsi
həyata keçirilməlidir və divarın faktiki qalınlığı təyin edilməlidir.
Divarın yerli incəlməsi layihə (ilkin) qiymətinin 10%-dək olduğu halda bu hissələr gələn ilin təmir kampaniyası üçün
təkrar yoxlamadan keçirilir.
Divarı 20% və ya daha çox incələn boru kəmərinin hissələri dəyişdirilməlidir.
Müayinə nəticələrinə görə akt tərtib edilir.
3.13.2.34. Su istilik şəbəkələrində və kondensat kəmərlərində şəbəkə sularının və kondensatın təhlili vasitəsilə, habelə
istilik şəbəkələrinin daha çox xarakterik nöqtələrində (istilik mənbəyinin çıxışlarında, uc hissələrdə, bir neçə aralıq
düyünlərdə) quraşdırılmış daxili korroziya indikatorları üzrə boru kəmərlərinin daxili korroziyasının sistematik yoxlanması
yerinə yetirilir. Daxili korroziya indikatorlarının yoxlanılması təmir dövründə yerinə yetirilir.
3.13.2.35. Hər il isidilmə mövsümü başlamazdan öncə təmirin keyfiyyətini, bütün istilik mexaniki və elektrotexniki
avadanlıqların, nəzarət vasitələrinin, avtomatika, telemexanika vasitələrinin, istilik təchizatı sistemlərinin mühafizə
avadanlıqlarının qarşılıqlı fəaliyyətinin təyini və nasos stansiyalarının isidilmə mövsümünə hazırlığını müəyyən etmək
məqsədilə bütün nasos stansiyalarının kompleks yoxlamaları həyata keçirilir.
3.13.2.36. Avtomatlaşdırılmış nasos stansiyalarının avadanlıqlarının cari müayinəsini hər növbə elektrik avadanlığının
yükünü, diyircəkli yastıqların temperaturunu, yağlamanın olmasını, kipgəclərin vəziyyətini, soyutma sisteminin fəaliyyətini,
qeydiyyat cihazlarında diqram lentlərinin olmasını yoxlamaqla həyata keçirmək lazımdır.
3.13.2.37. Avtomatlaşdırılmamış nasos stansiyalarında hər növbə avadanlıqlara xidmət edilir.
3.13.2.38. Nasosları işə salmazdan öncə, onlar işləyərkən növbə ərzində 1 dəfə nasos və onunla əlaqədar avadanlıqların
vəziyyətini yoxlamaq lazımdır.
Drenaj nasos stansiyalarında həftədə ən azı 2 dəfə səviyyə tənzimləyicisinin nasosların avtomatik qoşulması qurğusuna
təsirinə nəzarət etmək lazımdır.
3.13.2.39. Avtomatik tənzimləyicilərin istismarı zamanı onların vəziyyətlərininə baxış, işləməsinin yoxlanılması, hərəkət
edən hissələrinin təmizlənməsi və yağlanması, verilmiş parametrləri saxlamaq məqsədilə tənzimləyici orqanların düzəlişləri
və sazlanması vaxtaşırı olaraq keçirilir. İstilik şəbəkələrinin avtomatlaşdırma və texnoloji mühafizə qurğuları, yerli
təlimatlarla nəzərdə tutulmuş avadanlığın işəsalınması zamanı bəzi mühafizələrin açılması halları istisna olmaqla, yalnız
təşkilatın texniki rəhbərliyinin sərəncamı əsasında işdən çıxarıla bilər.
3.13.2.40. İstilik şəbəkələrinin bəslənməsi istilik mənbəyinin və istilik təchizatı sisteminin növündən asılı olaraq,
keyfiyyət göstəriciləri şəbəkə və su qızdırma qazanlarının keyfiyyətinə dair tələblərə uyğun olan yumşaldılmış deaerasiya
olunmuş su ilə aparılır.
3.13.2.41. Müstəqil sxem üzrə qoşulmuş istilik istehlakçısı sistemin bəslənməsi istilik şəbəkəsindən olan su ilə həyata
keçirilir.
3.13.2.42. Su istilik şəbəkələrinin, istilik məntəqələrinin verici xəttin ixtiyari nöqtəsində və bilavasitə qoşulmuş istilik
istehlakı sisteminin yuxarı nöqtələrində, şəbəkə nasosları işləyərkən suyun təzyiqi doymuş buxarın maksimal
temperaturunda onun təzyiqindən ən azı 0,5 кq/sm2 çox olmalıdır.
3.13.2.43. Su istilik şəbəkələrinin əks xətlərində şəbəkə nasosları işləyərkən suyun izafi təzyiqi 0,5 кqq/sm 2 çox

olmamalıdır. Əks xəttdə suyun təzyiqi su istilik şəbəkələri, istilik məntəqələri və bilavasitə qoşulmuş istilik istehlakı sistemləri
üçün yol veriləndən yuxarı olmamalıdır.
3.13.2.44. İşləməyən istilik şəbəkəsi yalnız dearasiya olunmuş su ilə doldurulur və boru kəmərlərinin yuxarı nöqtələrində
0,5 кq/sm2-dən az olmayan izafi təzyiq altında olmalıdır.
3.13.2.45. İkiborulu su istilik şəbəkələri üçün istilik buraxılışı rejiminin əsasında mərkəzləşdirilmiş keyfiyyət
tənzimlənməsi qrafiki nəzərdə tutulur.
İsti su təchizatı olduqda verici boru kəmərində suyun minimal temperature aşağıdakı qaydada nəzərdə tutulur: qapalı
istilik təchizatı sistemləri üçün 70°С-dən aşağı olmamaqla, açıq istilik təchizatı sistemləri üçün isə 60°С-dən aşağı olmamaqla.
3.13.2.46. Su istilik şəbəkələrinin verici xəttində suyun temperaturu istilik şəbəkəsinin dispetçeri tərəfindən
şəbəkələrinin uzunluğundan, iqlim şəratindən və digər amillərdən asılı olaraq təyin olunan istilik təchizatı sistemləri üçün
təsdiq olunmuş qrafikə uyğun 12-24 saat zaman müddəti ərzində xarici havanın ortalama temperaturu əsasında verilir.
İstilik mənbələrində verilmiş rejimdən sapımalar aşağıdakılardan çox olmamaqla nəzərdə tutulmalıdır:
a) istilik şəbəkəsinə gələn suyun temperaturu üzrə ±3%;
b) verici boru kəmərinin təzyiqi üzrə ±5%;
c) əks boru kəmərinin təzyiqi üzrə ±0,2 кq/sm 2.
İstilik şəbəkəsindən əks suyun ortasutkalıq temperaturunun faktiki sapınması qrafiklə veriləndən 5%-dən çox ola bilər.
Əks suyun faktiki temperaturunun azalması qrafiklə müqayisədə məhudlaşdırılmır.
3.13.2.47. Su istilik şəbəkələrinin hidravlik rejimləri hər il isidilmə və yay dövrləri üçün aşağıdakı qaydada işləyir: açıq
istilik təchizatı sistemləri üçün, isidilmə dövründə rejim suyığıcı olmadığı təqdirdə, verici və əks boru kəmərlərindən
maksimal sualınma zamanı.
İstehlakçılar üçün suyun sərfinin tənzimlənməsi üzrə tədbirlər hər bir isidilmə mövsümü üçün tərtib olunur.
İstilik təchizatı sxemi ilə nəzərdə tutulmuş yeni magistral və nasos stansiyalarının inşa olunması növbəliliyi qoşulan
istilik yüklərinin real artımı nəzərə alınmaqla təyin olunur və bu məqsədlə, istilik şəbəkəsinin istismar edən təşkilatda yaxın
3-5 il üçün istilik təchizatı sisteminin hidravlik rejimləri işlənilir.
3.13.2.48. İstilik şəbəkəsinin hər bir nəzarət nöqtəsi üçün və bəsləyici düyünlərdə verici və əks (və bəsləyici) boru
kəmərlərində, isidilmə və yay dövrləri üçün normal hidravlik rejimlərə müvafiq olaraq rejim kartı şəklində suyun sərfi və
təzyiqinin yol verilən qiymətləri təyin edilir.
3.13.2.49. Təşkilatın şəbəkə və çəkib-vuran nasoslarında elektrik təchizatının qəza kəsilməsi hallarında istismar edən
istilik şəbəkəsi istilik şəbəkələrində və istilik istehlakı sistemlərində təzyiqi buraxıla bilən səviyyə həddində təmin edir. Bu
səviyyənin artırlması imkanları olduqda istilik təchizatı sistemini hidrozərbələrdən qoruyan xüsusi qurğuların quraşdırılması
nəzərdə tutulmalıdır.
3.13.2.50. İstilik şəbəkələrinin təmiri, aşkarlanan qüsurların, zədələnmələrin, vaxtaşırı baxışların, sınaqların,
diaqnozların və möhkəmliyə və sıxlığa görə illik sınaqların təhlillərinin nəticələri əsasında təsdiq olunmuş qrafikə (plana)
müvafiq olaraq aparılır.
Təmir işlərinin qrafiki istilik şəbəkəsi və istilik məntəqələri boru kəmərlərinin eyni vaxtda təmiri şərtlərində çıxış
etməklə tərtib olunur.
İstilik şəbəkələrinin təmirinə başlamazdan öncə boru kəmərləri şəbəkə sularından azad edilməli, kanallar
qurudulmalıdır. Tullayıcı quyulardan çəkilib vurulan suyun temperaturu 40°С-dən yuxarı olmamalıdır. İstilik şəbəkələrinin
kameralarından suyun yer səthinə buraxılmasına icazə verilmir.
3.13.2.51. İstilik şəbəkəsini istismar edən hər bir təşkilatda (hər bir istismar rayonunda, sahəsində) ixtiyari istilik
magistrallarında və ya nasos stansiyalarında qəzalar zamanı əməliyyat fəaliyyət planı işlənmiş, şəbəkənin yerli şəraitlərinə və
kommunikasıyalarına tətbiq oluna bilən, təşkilatın texniki rəhbəri tərəfindən təsdiq olunmuş təlimatlar tərtib olunur.
Təlimatda magistralların, paylayıcı şəbəkələrin və istehlakçılara gedən budaqlanmaların açılma qaydaları, kameraların
və istilik məntəqələrinin müayinəsi qaydalarını, istehlakçılara istiliyi digər magistrallardan verilişi üçün mümkün çevirmələri
nəzərdə tutulmalı və magistrallararası mümkün qəza çevirmələrinin sxemləri olmalıdır.
Şəhərlərin və böyük yaşayış məntəqələrinin istilik şəbəkələrində texnoloji pozuntuların aradan qaldırılması planı yerli
icra hakimiyyəti orqanları ilə razılaşdırılır.
3.13.2.52. İşlənmiş çevirmələr sxemi üzrə əməliyyat və operativ-təmir heyətli istilik şəbəkələrində təsdiq olunmuş qrafik
üzrə (rübdə 1 dəfədən az olmamaqla) mütəmadi olaraq qəzalar əleyhinə əməliyyatların yerinə yetirilməsi dəqiqliyi, ardıcıllığı
və tezliyini onların əməliyyat sxemində təsviri ilə məşqləri keçirilir.
3.13.2.53. İstilik şəbəkələrində qəzaların yayılmasının məhdudlaşdırılması və zədələnmələrin aradan qaldırılması üzrə
işlərin tez aparılması üçün istilik şəbəkəsinin hər bir istismar rayonu zəruri ehtiyat armatur və materiallarla təmin olunur.
Boru kəmərləri üzərində quraşdırılan armaturlar uzunluq və flanslar üzrə eyni növlü nəzərdə tutulur.
Materialların qəza ehtiyatı iki yerdə saxlanılır: əsas hissə anbarda və qəza ehtiyatının bir qədər miqdarı (işlənməli)
əməliyyat heyətindən olan cavabdeh şəxsin sərəncamında olan xüsusi dolabda saxlanılır. Əməliyyat heyəti tərəfindən
istifadə olunan işlənmiş materiallar 24 saat ərzində əsas hissədən yenisiylə doldurulur.
İstilik şəbəkələrin hər bir istismar rayonları üçün ehtiyat armaturlar və materiallar boru kəmərlərinin uzunluğundan və
quraşdırılan armaturların sayından asılı olaraq, qəza ehtiyatı normalarına müvafiq olaraq təyin olunur, zəruri olan
armaturların və materialların siyahısı tərtib olunur və bu siyahını təşkilatın istilik şəbəkələrinin vəziyyətinin sazlığına və
təhlükəsiz istismarına cavabdeh şəxs təsdiq edir.
3.14. Kondensatın toplanması və qaytarılması sistemləri
3.14.1. Texniki tələblər
3.14.1.1. Kondensatın toplanması və istilik mənbəyinə qaytarılması sistemləri qapalı olmalıdır. Kondensatın toplanması
çənlərində izafi təzyiq ən azı 0,005 MPa (0,05 kqq/sm 2) olaraq nəzərdə tutulur. Kondensatın toplanması və qaytarılması açıq
sistemlərinə qaytarılan kondensatın miqdarı 10 t/saat-dan az olmadıqda və istilik mənbəyində məsafə 0,5 km-dək olduqda
yol verilir.
3.14.1.2. Kondensatın toplanması və qaytarılması sistemində kondensatın istiliyini təşkilat xüsusi sərfi üçün istifadə edir.

3.14.1.3. Kondensatın toplanma cəninin tutumu onun 10 dəqiqəlik maksimal sərfindən az olmamalıdır. Bütün il boyu
işləyən çənlərin sayı ikidən az olmamalıdır, hər birinin tutumu isə kondensatın maksimal sərfinin yarısından az olmamalıdır.
Mövsümi işləyərkən, habelə kondensatın maksimal sərfi 5 t/saat-dan az olduğu halda bir ədəd çənin quraşdırılmasına icazə
verilir.
3.14.1.4. Kondensatın toplanma çənləri silindrik formalı və bir qayda olaraq, sferik dibli yerinə yetirilir. Çənlərin daxili
səthlərində korroziya əleyhinə örtük nəzərdə tutulur.
Kondensatın toplanma çənləri aşağıdakılarla təchiz olunurlar:
a) sugöstərici cihazlarla;
b) yuxarı və aşağı səviyyələrdə siqnallama qurğuları ilə;
c) kondensatın temperaturunu ölçmək üçün termometrlərlə;
ç) kondensatdan nümunə götürmək üçün qurğularla;
d) izafi təzyiqə nəzarət etmək üçün manovakuummetrlərlə;
e) Təzyiqin artmasından qoruyucu qurğularla;
ə) xaricdən daimi metal nərdivanlarla, çənin hündürlüyü 1500 mm-dən çox olduqda isə daxildə daimi pilləkənlərlə.
Kondensatın toplanması açıq sistemlərində çənlər əlavə olaraq onları atmosferlə əlaqələndirmək üçün diametri 0,6 mdən az olmayan lyuklarla təchiz olunur.
3.14.1.5. Kondensatın toplanması sistemlərində istilik istehlakı qurğularının normal istismarını pozmadan toplama
çənlərinin açılma mümkünlüyü nəzərdə tutulmalıdır.
3.14.1.6. Kondensatın toplanması və qaytarılması qurğularının avtomatlaşdırılması və nəzarətini kondensat
nasosxanaları üçün inşaat normaları və qaydalarında göstərilən həcmdə nəzərdə tutumaq lazımdır.
3.14.1.7. Hər bir nasosxanada ən azı iki nasos nəzərdə tutulur və onlardan biri ehtiyat üçün saxlanılır. Nasosların
xarakteristikaları kondensatın bütün bərpa rejimlərində paralel işləməsinə yol verməlidir.
3.14.1.8. Toplayıcı cəndə kondensatın səviyyəsi ilə nasosun oxu arasındakı qeydetmə nişanları arasındakı fərq nasosun
sorucu qol borusunda kondensatın maksimal temperaturunda mühitin qaynamasının qarşısını almaq üçün kifayət qədər
olmalı, lakin 0,5 m-dən az olmamalıdır.
3.14.1.9. Ümumi kondensat kəmərində işləyən kondensat nasoslarında sorucu və təzyiqlə doldurucu xətlərdə sürgülər
və təzyiqlə doldurulma xəttində əks klapanlar quraşdırılır. Əks klapanları nasaz olan nasosların işləməsinə yol verilmir.
3.14.1.10. Kondensat toplama və qaytarılma sistemlərinin avadanlığı tikinti norma və qaydalarının tələblərinə cavab
verən, elektrik işıqlandırılması və havalandırma sistemi olan otaqda (kondensat stansiyasında) quraşdırılır. Otaq qıfılla
kilidlənməlidir. Stansiya otaqlarının qapılarında “Kondensat stansiyası. Kənar şəxslərə giriş qadağandır” yazısı olmalıdır.
3.14.1.11. Kondensat toplama və qaytarılma sistemlərinin işlərinə nəzarət etmək üçün kondensat stansiyaları
aşağıdakılarla təchiz olunur:
a) çəkilib-vurulan kondensatın miqdarının ölçülməsi üçün su sərfiölçən-sayğaclar;
b) toplayıcı kondensat kəmərlərində təzyiqin ölçülməsi üçün kondensat kəmərlərində çəkib-vuran nasosdan əvvəl və
sonra, manometrlər;
c) çəkilib-vurulan kondensatın temperaturunu ölçmək üçün cihazlar;
ç) nümunə götürücülər.
3.14.1.12. Kondensat kəmərlərində və kondensat çənlərində daxili korroziyanın qarşısını almaq üçün kondensat qapalı
sxem üzrə toplanır. Bununla yanaşı, toplama çənlərinin daxili və xarici səthlərinə, korroziya əleyhinə örtük, kondensatda həll
olunmuş qazların kənarlaşdırılması, çənlərin və boru kəmərlərinin boşalmasından avtomatik mühafizə, kondensatı çənin
aşağı hissəsində kondensat səviyyəsinə gətirmək və s. üçün tədbirlər nəzərdə tutulmalıdır.
3.14.1.13. Kondensatın ümumi kondensat kəmərindən paralel işləyən buxar istehlakçılarının toplama çəninə
düşməsindən qaçmaq üçün hər bir istehlakçının kondensat kəməri əks klapanla təchiz olunur.
3.14.1.14. İstehlakçılardan istilik mənbəyinə qayıtmış kondensat istilik mənbələrinə olan normaların tələblərinə cavab
verməlidir .
3.14.1.15. Bir qabdan digərinə axıtma tənzimləyiciləri kondensatayırıcılarını kondensatın bu qurğulardan əlavə atılması
mümkünlüyünü təmin edən dolayı boru kəmərləri ilə təchiz olunmalıdır.
3.14.1.16. Kondensatın yağış və ya məişət kanalizasiyalarına daimi və qəza atılmalarına onun temperaturunun 40°С-dək
soyudulmasından sonra yol verilir. Kondensat daimi su axını olan istehsalat kanalizasiyasına atılarsa, onu soyutmamaq olar.
3.14.2. İstismar
3.14.2.1. Kondensat toplama və qaytarılma sistemlərinin istismarı zamanı aşağıdakılar həyata keçirilir:
a) qaytarılan kondensatın keyfiyyəti və sərfinə nəzarəti, onun istilik mənbələrinə ayrılmasını təmin etmək;
b) kondensat toplama çənləri və nasoslarına xidmət, drenaj qurğularının və avtomatik havaayırıcıların işlərinə nəzarət;
c) onun istilik mənbəyinə davamlı ayrılmasını təmin etmək;
ç) nasosların və drenaj qurğularının işinə nəzarət.
İstilik mənbələrinə qaytarılan kondensatın miqdarı layihə ilə təyin olunur. Kənar istilik mənbələrindən buxar alan
təşkilatlar üçün qaytarılan kondensatın normaları (istifadə olunan buxarın miqdarından faizlə) və onun miqdarı layihə üzrə
təyin olunur və istilik enerjisi istehlakı təchizatı müqaviləsində qeyd edilir. Qaytarılan kondensatın müqavilə normasına hər
il, qaytarılan kondesatın miqdarının artırılması istiqamətində tətbiq olunan tədbirlərin nəticələri nəzərə alınmaqla, yenidən
baxılmalıdır.
3.14.2.2. Kondensat kəmərlərindəki hidravlik zərbələrin qarşısını almaq məqsədilə kondensatın qaynama ehtimalını
istisna edən parametrləri saxlamaq lazımdır.
Əgər qaytarılmış kondensatın keyfiyyəti bəsləyici suyun keyfiyyət normalarına uyğun olmazsa, konkret texniki
şərtlərdən asılı olaraq, onun bu normaların tələblərinə cavab verənə qədər təmizlənməsi nəzərdə tutulmalıdır.
Kondensat toplama və qaytarılma qapalı sistemləri olduğu halda kondensat toplama çənlərində izafi təzyiq 0.005 Mpadan az olmamalıdır.
3.14.2.3. Qapalı növ kondensat çənlərini kipliyə və möhkəmliyə görə 1,5 mislində işçi təzyiqinə bərabər, lakin 0,3 MPa (3
kqq/sm2)-dan az olmayan təzyiqlə sınaqdan keçirmək lazımdır. Sınaqların nəticələri müvafiq aktla sənədləşdirilməlidir.

Həmçinin, əks klapanlarının möhkəmliyi yerli təlimatlarla təyin olunan müddətdə yoxlanılmalıdır.
Açıq çənlərin kipliyi və möhkəmliyinin yoxlanılması onları su ilə doldurmaqla həyata keçirilir.
3.14.2.4. Kondensatayırıcıların işləri dövri olaraq 6 ayda ən azı 1 dəfə yoxlanılır. Kondensat ayırıcıların işləri qənaətbəxş
olmadıqda, o, təftiş olunur. Əks klapanların kipliyi yerli təlimatlarla müəyyən olunmuş müddətlərdə yoxlanılır.
Çoxsaylı kondensat ayırıcıları olan təşkilatda onların yoxlanılması və sazlanması üçün daim fəaliyyət göstərən stendlər
quraşdırılır.
Kondensat toplama və qaytarılma sistemlərinin avadanlıqlarının (kondensat kəmərlərinin, armaturlarının, çənlərinin,
nasoslarının, elektrik mühərriklərinin və s.) əsaslı təmiri 2 ildə 1 dəfədən az olmayaraq həyata keçirilməlidir.
3.15. Çən-akkumulyatorlar
3.15.1. Texniki tələblər
3.15.1.1. Çən-akkumulyatorlar xüsusi işlənilmiş layihələr üzrə hazırlanır. Bütün yenidən istismara daxil edilmiş, habelə
istismar olunan çən-akkumulyatorlarda çənlərin dağılmasının qarşısını almaq məqsədilə xaricdən gücləndirilmiş
konstruksiyalar quraşdırılır.
3.15.1.2. İsti su çən-akkumulyatorlarını həm istilik mənbəyində, həm də istilik istehlakı rayonlarında yerləşdirilmək olar.
Bu zaman istilik mənbəyində tutumu ümumi hesabat tutumlu çənlərin 25%-dən az olmayan çən-akkumulyatorlar nəzərdə
tutulmalıdır.
3.15.1.3. Neft məhsulları saxlamaq üçün istifadə olunan tipik çənlərin mövcud çən- akkumulyatorların əvəzinə istifadə
olunmasına yol verilmir.
3.15.1.4. Çənlərin xarici səthi korroziyadan mühafizə olunmalıdır. Bu halda çənlərdə suyun fasiləsiz yenilənməsi
nəzərdə tutulmalıdır.
3.15.1.5. Açıq istilik təchizatı sistemləri üçün isti su təchizatının ayrıca istilik şəbəkələrindəki isti su təchizatında suyun
orta saatlıq sərfinin onqat qiymətinə bərabər hesabat tutumlu çən-akkumulyatorlar nəzərdə tutulmalıdır.
3.15.1.6. Qapalı istilik təchizatı sistemlərində gücü 100 MVt və daha çox olan istilik mənbələri üçün tutumu istilik
təchizatı sistemindəki su həcminin 3%-dən az olmayan, kimyəvi emal deaerasiya olunmuş bəsləyici sulu ehtiyat cəninin
quraşdırılması nəzərdə tutulmalı və bu zaman çənlərdə suyun yenilənməsi təmin olunmalıdır.
3.15.1.7. İstilik təchizatı sistemindən asılı olmayaraq çənlərin sayı iş həcmi 50% olan iki cəndən az olmamalıdır.
3.15.1.8. Çən-akkumulyatorları qrupu istilik mənbəyi ərazisindən kənarda yerləşdikdə, o, hündürlüyü 0,5 m-dən az
olmayan ümumi bəndlə çəpərlənməlidir. Bənd çəkilmiş ərazi ən böyük cəndə olan su həcmini yerləşdirə bilməlidir və texniki
imkanları daxilində suyun kanalizasyaya ayrılmasınına malik olmalıdır. Sıxıntılı vəziyyətlərdə bənd əvəzinə divar, o
cümlədən, qəza və su doldurma rejimində ən böyük tutumun hidravlik təzyiqinə davam gətirən sadə mobil
konstruksiyalardan istifadə etməklə, divar tikməyə icazə verilir. Heyətin keçdiyi torpaq bəndlərin üzərindən keçid yerlərində
eni 1 m-dən az olmayan kiçik körpü qurulmalıdır. Keçid körpülərinin hündürlüyü 1,1 m-dən az olmayan məhəccər vasitəsilə
çəpərlənməlidir.
3.15.1.9. Çən-akkumulyatorları otaqlarda yerləşdirildikdə vaxtaşırı baxış və təmir üçün onlara rahat əlçatanlıq nəzərdə
tutulmalıdır.
3.15.1.10. Çən-akkumulyatorların yerləşdiyi otaqların hündürlüyü ən azı 2,2 m olmalı, işıqlandırılmalı və havalandırma
sistemi, habelə müsbət daxili temperaturla təmin olunmalıdır.
3.15.1.11. İsti su çən-akkumulyatorları təchiz olunur:
a) buraxma qabiliyyəti suyu çən-akkumulyatora çatdıran bütün borularının buraxılış qabiliyyətindən az olmayan, çənakkumulyatorun yol verilən doldurulma səviyyəsi həddində axıdılma borusu ilə (bu zaman axıdılma borusundan suyun
ayrılması təşkil olunmalıdır);
b) çən-akkumulyatorlardan suyu çəkərkən vakuum yaranmasını istisna edən və çən-akkumulyatorları doldurarkən
təzyiqin atmosfer təzyiqindən yuxarı qalxmasının qarşısını alan, buxar-hava qarışığının sərbəst çıxışını və en kəsiyi çənakkumulyatorlara sərbəst havanın gəlməsinin təmin edən hava borusu ilə.
с) xaric tərəfdən – yağış təsirlərindən mühafizə edən örtük təbəqəli, istilik izolyasiyası, daxildən – korroziya əleyhinə
mühafizə;
ç) sərhəd səviyyələri növbətçi heyətin daim olduğu otağa çıxışla siqnallama ilə suyun səviyyəsinə nəzarət üçün aparatla,
eləcə də yuxarı sərhəd səviyyəyə çatdıqda suyun çənə verilməsini tam dayandıran bloklayıcılarla, işçi nasosları açıldıqda
ehtiyat çəkib vurucu nasosları qoşan, əsas mənbədə gərginlik itdikdə çən-akkumulyatorla əlaqəli avadanlıqları əsas elektrik
qidalandırıcılarının ehtiyat çeviriciləri ilə;
d) baxışlar və təmir zamanı su qalığını tam çıxarmaq üçün nəzərdə tutulmuş armaturlu drenaj xətti ilə;
e) suyun çəndə səviyyəsini və temperaturunu, bütün gətirici və ayırıcı boru kəmərlərində təzyiqi ölçmək üçün ölçünəzarət cihazları ilə.
3.15.1.12. Tutumu 200 m 3-dən çox olan çən-akkumulyatorlar üçün hər bir çənə gətirici boru kəmərlərində sürgülərin və
çənlərarası ayırıcı sürgülərin elektrik intiqalı olmalıdır. Sürgülərin elektrik intiqallarını və bu sürgüləri idarə edən armaturları
xidmət üçün əlçatan və çənlər zədələndikdə su basmayan zonaya çıxarırlar. Sürgüləri elə yerləşdirirlər ki, çənlərdə biri qəza
zədələnməsi zamanı onun paralel işləyən digər çən-akkumulyatorlardan əməliyyat açılması təmin olunsun.
3.15.1.13. Çən-akkumulyatorların siqnallamasını, elektrik nasosları aqreqatlarının elektrik intiqallarını və qidalanma
sxemlərini, elektrikləşdirilmiş bağlayıcı armaturlarını və digər avadanlıqlarının yoxlanması istismar edən təşkilatın texniki
rəhbərliyinin təsdiq etdiyi qrafik üzrə, rübdə 1 dəfədən az olmamaqla həyata keçirilir. Yoxlama zamanı aşkarlanan qüsurlar
dərhal aradan qaldırılır. Əgər dərhal aradan qaldırma mümkün olmazsa, istismarçı təşkilatın texniki rəhbərliyinin yazılı
göstərişinə müvafiq olaraq çən-akkumulyatorun yoxlanması və sxeminin əllə idarə edilməsi üçün tədbirlər görülür.
3.15.1.14. Drenaj istisna olmaqla, bütün boru kəmərləri, çənlərin çökməsinə hesablanmış kompensəedici qurğu
quraşdırılmaqla, çən-akkumulyatorun şaquli divarlarına birləşdirilir. Boru kəmərlərinin çənə birləşdirilməsi üzrə konstruktiv
qərar bu boru kəmərlərindən ağırlığın onun divarlarına və dibinə verilməsini istisna etməlidir.
3.15.2. İstismar

3.15.2.1. Çən-akkumulyatorların quraşdırılmasından və ya təmirindən sonra onlar sınaqdan keçirilməlidir. Sınaqlar
prosesində, təmir olunmuş yerlərdə, birləşmə yerlərində qüsurların yaranmasına nəzarət təmin olunmalıdır. İstismara qəbul
edilən hər bir çən üçün pasport tərtib olunur.
3.15.2.2. Çən-akkumulyatorların möhkəmliyə və kipliyə görə hidravlik sınaqları olnun maksimal yol verilən səviyyəyə
qədər (layihə üzrə) – axıdıcı borunun nişan nöqtəsinədək su ilə doldurularaq həyata keçirilir. Möhkəmliyə və kipliyə görə
sınaqlar, bir qayda olaraq, xarici havanın temperaturu 5°С-dən aşağı olmayan temperaturda aparılır. Ondan aşağı, lakin 10°С-dən aşağı olmayan temperaturla sınaqların aparılması üçün istehsalat zərurəti yarandıqda suyun çənakkumulyatorlarda, onun boru kəmərlərində, armaturlarında və köməkçi avadanlıqlarında donmasının qarşısını alan
tədbirlər görülməlidir. Çənə doldurulan suyun hərarəti 45°С-dən yuxarı olmamalıdır.
Çəni doldurarkən xidmət heyətinin təhlükəsizlik zonasında olması yolverilməzdir.
Çəni su ilə doldururarkən, onun konstruksiyalarının və qaynaq birləşmələrinin vəziyyətinə nəzarət etmək lazımdır.
Sızmalar və ya nəm ləkələr aşkar edildiyi halda sınağı dayandırmaq, suyu boşaltmaq, sızmaların səbəbini təyin etmək və
aradan qaldırmaq lazımdır.
3.15.2.3. İsti su çən-akkumulyatorlarının möhkəmliyə və kipliyə görə sınağa davam gətirməsi və istismara buraxıla
bilməsi o zaman müvəffəqqiyyətli hesab olunur ki, 24 saat ərzində onun səthində, dibinin qıraqlarında sızmalar yaranmamış
olsun və cəndə suyun səviyyəsi aşağı düşməmiş olsun.
3.15.2.4. Təzyiq qalxdıqda və ya vakuum yarandıqda çən-akkumulyatorlara müayinə üçün buraxılış təyin olunmuş sınaq
yüklərinə nail olduqdan sonra 10 dəqiqədən tez olmayaraq icazə verilir. Nəzarət cihazları çən-akkumulyatorların mühafizə
zonasından kənarda məsafədən quraşdırılır.
3.15.2.5. Çən-akkumulyatorların doldurulma sürəti siqnallayıcı borunun buraxılış qabiliyyətinə müvafiq olmalıdır. Çənakkumulyatorların doldurulması yalnız yuxarı layihə nişanına qədər aparıla bilər. Çənlərin layihədə göstərilən səviyyədən
çox doldurulması qəti qadağandır.
Çənlərin məsafədən səviyyəölçəninə yuxarı sərhəd səviyyəsinə uyğun qırmızı xətt çəkilir.
3.15.2.6. Çən-akkumulyatorların möhkəmliyə və kipliyə görə sınaqları başa çatdıqdan və təmir olunmuş əsasın
keyfiyyətinin yoxlanması və çən-akkumulyatorların qeyri-bərabər çökməsini yoxlanılması üçün ondan su buraxılandan sonra
çənin perimetri boyu 8 nöqtəsində və 6 ayda 1 dəfədən az olmayaraq təkrar nivelir vasitəsilə mayililik yoxlanılır.
3.15.2.7. Yenidən quraşdırılmış, eləcə də suyu buraxılmaqla istismardan çıxarıldıqdan sonra və təmirdən sonra istismara
buraxılmadan öncə istismar olunan çən-akkumulyatorları yalnız kimyəvi təmizlənmiş deaerasiya olunmuş hərarəti 45°С-dən
yuxarı olmayan su ilə doldurulur.
Normal istismara başladıqdan sonra çən-akkumulyatorları kimyəvi təmizlənmiş deaerasiya olunmuş hərarəti 95°С-dən
yuxarı olmayan su ilə doldurmaq olar.
3.15.2.8. İstilik izolyasiyasız layihələndirilmiş çən-akkumulyatorların sərhəd doldurulma səviyyəsi, izolyasiya yerinə
yetirilərkən istilik izolyasiyası kütləsinə ekvivalent hündürlüyünədək aşağı salınır.
3.15.2.9. Fəaliyyətdə olan istilik enerji mənbəyinin (qazanxanaların) ərazisində çənin ətrafında mühafizə zonası təyin
olunur və çən-akkumulyatorlarla bilavasitə münasibətdə olmayan şəxslərin bu zonada olmasının qadağan edən
xəbərdaredici işarələr quraşdırılır. Fəaliyyətdə olan çən-akkumulyatorlar istismar edən istehsalat binasından 30 m-dən yaxın
yerləşdikdə, binalarda, çənlərin mümkün dağılmaları zamanı isti suyun düşməsini istisna edən mühafizə tədbirləri
görülməlidir: mühafizə çəpərləmələrinin qurulması, bütün keçid tutumlarının, o cümlədən, çən tərəfə yönəlmiş pəncərə və
qapı keçidlərinin ləğv edilməsi və s.
3.15.2.10. Hər gün növbəni qəbul edərkən və təhvil verərkən çən- akkumulyatorları vizual yoxlanılma zamanı müayinə
olunur:
a) istilik izolyasiyasının xarici səthində aşkar sızmaların, altdan axmaların və nəm ləkələrin olmaması;
b) səviyyə ölçənlərin və səviyyə tənzimləyicilərin sazlığı;
c) bağlayıcı və tənzimləyici armaturların kipgəclərindən sızmaların olmaması;
ç) axıtma və siqnallayıcı borularında çirklənmə və ya donmaların olmaması;
d) son həddə çatdıqda siqnallama işinin sazlığı və aşağı səviyyəyə düşdükdə nasosların söndürülməsi.
3.15.2.11. Hər növbədə siqnallamanın elektrik sxeminin yoxlanılması aparılır və əməliyyat jurnalında müvafiq qeydlər
edilir. Yoxlama zamanı aşkarlanan bütün qüsurlar dərhal aradan qaldırılır.
3.15.2.12. Hər il isti su təchizatı qurğularının dayandırılması dövründə çən-akkumulyatorların vəziyyətini
qiymətləndirmək konstruksiyalarına və çənin əsasına boru kəmərlərinin kompensasiya edici qurğularına, eləcə də,
siqnallayıcı borularına vizual müayinə keçirməklə və müayinənin nəticələri üzrə akt tərtib etməklə, gələcək istismara yararlı
olmasını qiymətləndirmək lazımdır. Germetiklə mühafizə olunan çənlərin müayinəsi sonuncu dəyişildiyi zaman aparılır.
3.15.2.13. Çən-akkumulyatorların konstruksiyalarının dövri texniki diaqnozlaşdırılması ən azı 3 ildə 1 dəfə aparılır və hər
il möhkəmliyə və kipliyə görə müayinə və yoxlamalar keçirilir.
Hər il keçirilən çən-akkumulyatorların müayinələrin və dövri diaqnozlaşdırılmaların nəticələri aktla sənədləşdirilir.
Aktda aşkarlanan qüsurlar təsvir olunur və onların aradan qaldırılması üsulları və müddəti təyin olunur. Aktı çənakkumulyatorların təhlükəsiz istismarına cavabdeh şəxs imzalayır və istismarçı təşkilatın texniki rəhbəri təsdiqləyir.
3.15.2.14. Çən-akkumulyatorların texniki diaqnozlaşdırılması zamanı aşağıdakı işlər görülür:
a) müvafiq ÖV-lərdən istifadə etməklə divar kəmərlərinin təbəqələrinin faktiki qalınlığını ölçmək;
b) əsas metalın və qaynaq birləşmələrin defektoskopiyası;
c) əsas metalın və qaynaq birləşmələrin, mexaniki xassələri və kimyəvi tərkibi layihə göstəricilərinə və istehsalçının
təchiz edilmə texniki şərtlərinə uyğun gəlməli olan keyfiyyətinin yoxlanılması.
3.15.2.15. Çən-akkumulyatorların gələcəkdə istifadə üçün yararlı olduğu aşağıdakı kimi qiymətləndirilir:
a) çən-akkumulyatorların texniki vasitələrdən istifadə etməklə ölçmələrin göstəriciləri üzrə təyin olunmuş, dam
örtüyünün və dibinin yol verilən həddə korroziya yeyilməsi, ən çox yeyilmiş hissələr üçün layihə qalınlığının 50%-dən çox
olmamalı, örtükləri daşıyan konstruksiyaların (ana tirlərin, tirlərin, birləşmələrin) və dibin kənarları üçün 30%, çənin aşağı
yarımdivarı üçün yeyilmə sahəsindən asılı olmayaraq 20%.
b) çən-akkumulyatorların divarlarının layihə qalınlığının 15-20%-dək korroziya yeyilməsi zamanı onun gələcək
istismarına yalnız çən-akkumulyatorları istismar edən təşkilatın texniki rəhbərliyinin, çənin hesabatlarla və hər il texniki

vasitələrdən istifadə etməklə divarların yoxlamaları əsasında möhkəmliyi təsdiq olunduğu halda, yazılı sərəncamı əsasında
icazə verilir.
c) çən-akkumulyatorların yuxarı yarım divarlarının layihə qalınlığının 20-30%-dək korroziya yeyilməsi zamanı onun
gələcək istismarına, yol verilən yuxarı korroziya aşınması sahəsinin səviyyəsi 1 m aşağı salındıqda müvafiq olaraq axıtma
borusunun yerini dəyişmək, avtomatika sistemini yeni doldurulma səviyyəsinə yenidən qurmaq şərtilə, bir ildən gec
olmayaraq icazə verilir.
ç) yeni çən-akkumulyatorlarının dibinin qapaqlarının hündürlüyü, dibinin sahəsi 2x2 m olduqda, 150 mm-dən yuxarı
olmamalıdır. 15 ildən artıq istismarda olan çən-akkumulyatorlar üçün qapaqlarının hündürlüyü, dibinin sahəsi 3x2 m olduğu
halda 200 mm olmasına icazə verilir. Qapaqların hündürlüyü daha çox olduqda isə qüsurlu yerlər düzəldilməlidir.
Çən-akkumulyatorların istismarına icazə yalnız divarlarının hesabat qalınlığı bərpa edildikdən və germetiklik təmin
olunduqdan sonra verilir. Germetiklik möhkəmliyə və kipliyə görə sınaqlarla təsdiqlənir.
3.15.2.16. Çən-akkumulyatorların yenidən qurulması və təmirinə layihəyə uyğun polad markasına və quraşdırılmış
metal konstruksiyaların divarlarının qalınlığına və zavod və montaj tikişlərinin dağıdılmazlıq metodu ilə 100%-lik nəzarətin
həyata keçirilməsinə xüsusi diqqət göstərən texniki nəzarət təmin olunmalıdır.
3.15.2.17. Fəaliyyətdə olan qaynamış poladdan hazırlanmış, çən-akkumulyatorlarda onların konstruksiyalarına
zərbələrlə təsir əlaqəli işlər aparılarkən xarici havanın hərarəti 20°С-dən aşağı olduqda bu cür işlərə icazə verilmir. Yenisini
hazırlamaq üçün və fəaliyyətdə olan çən-akkumulyatorları təmir edərkən qaynayan poladdan istifadəyə icazə verilmir.
3.15.2.18. Nasosların sıradan çıxmasının qarşısını almaq üçün çən-akkumulyatorlarda suyun səviyyəsi yol verilən
minimum həddən aşağı düşməməlidir.
3.15.2.19. Daxili səthinin korroziya əleyhinə mühafizəsi olmayan çən-akkumulyatorların istismarına icazə verilmir.
Çənlərin korroziya əleyhinə mühafizəsi qismində qüvvədə olan normativ-texniki sənədlərin tələblərinə cavab verən
germetiklər, katod mühafizəsi, alüminium örtüklü metal mühafizəsi, epoksid tərkibli, boyalar, emallar istifadə oluna bilər.
3.15.2.20. Çən-akkumulyatorlarda suyun səviyyəsi onların təhlükəsiz istismarı üçün təhlükə yaradan sərhədə
yaxınlaşdıqda və mühafizə vasitələri işləmədikdə, habelə çən-akkumulyatorların konstruksiyalarında və onun
kommunikasiyalarında nasazlıq aşkarlandıqda xidmət heyəti aşağıdakı hərəkətləri yerinə yetirir:
a) çən-akkumulyatorları istismar edən təşkilatın dispetçerinə çənlərin təhlükəsiz istismarı üçün təhlükə yarandığı
haqqında məlumat verir;
b) çən-akkumulyatorların təhlükəsiz istismarı üçün təhlükə yaradan səbəblərin aşkarlanması və aradan qaldırılması
üçün tədbirlər görür və eyni zamanda onların təhlükəsiz işləmələri üçün bütün zəruri işləri görür.
Çənlərin zədələnməsi təhlükəsini aradan qaldırmaq mümkün olmadıqda, onlar istilik şəbəkəsindən açılır və lazım
olarsa, isti su drenaj olunur.
3.15.2.21. Hər bir istismara qəbul olunmuş çən-akkumulyatorda aşağıdakı sənədlər olmalıdır:
a) texniki pasport (bu Qaydanın 7 nömrəli əlavəsi);
b) texnoloji xəritə;
c) cari xidmət jurnalı;
ç) ildırımdan mühafizə, statik elektrik yaranmasından mühafizə istismarı, çənlərin mühafizəsi üçün germetikdən
istifadə olunduqda – korroziyadan akkumulyatorlar və onlarda dearasiyadan sular jurnalı;
d) əsasın nivelirlənmə sxemi;
e) rezervuarların avadanlıqlarının dəyişdirilməsi sərəncamları, aktları;
ə) rezervuarların avadanlıqlarının dəyişdirilməsinə dair texnoloji xəritələr.
Tikintisi qədimdən olması və ya digər səbəblərdən rezervuarlara texniki sənədlər olmadığı halda rezervuarı istismar
edən təşkilat tərəfindən pasport tərtib edilir və pasportu təşkilatın texniki rəhbəri imzalayır. Pasportu rezervuarın bütün
hissələrinin və konstruksiyalarının texniki inventarlaşdırılması əsasında tərtib etmək lazımdır. Pasporta texniki
diaqnozlaşdırmadan, aparılmış təmir işləri haqqında məlumatlardan, eləcə də çən-akkumulyatorların konstruksiyalarının
nivelirlənməsi haqqında məlumatlardan istifadə etməklə hər il keçirilən müayinələr, dövri sınaqlar və yoxlamalar daxil edilir.
3.15.2.22. Çən-akkumulyatorların ətrafında mühafizə zonası təyin olunmalı və həmin zonada çənlərin istismarına
bilavasitə aidiyyəti olmayan şəxslərin olmasını qadağan edən işarələr quraşdırılmalıdır.
3.16. İstilik istifadə edən enerji qurğuları. Texniki tələblər
3.16.1 İstilik məntəqələri. Texniki tələblər və istismar
3.16.1.1. İstilik məntəqələrində aşağıdakıları yerinə yetirən avadanlıqların, armaturların, nəzarət, idarəetmə və
avtomatika cihazlarının yerləşdirilməsi nəzərdə tutulmalıdır:
a) istilik daşıyıcısının növünün və ya onun parametrlərinin dəyişdirilməsi;
b) istilik daşıyıcısının parametrlərinə nəzarət;
c) istilik daşıyıcısının sərfinin tənzimlənməsi və onun istilik istehlakı sistemləri üzrə paylanması;
ç) istilik istehlakçı sistemlərinin açılması;
d) yerli sistemlərin istilik daşıyıcısının parametrlərinin qəza artımından mühafizəsi;
e) istehlakçı sistemlərinin doldurulması və bəslənməsi;
ə) istilik daşıyıcısının və kondensatın istilik axınlarının və sərfinin uçotu;
f) kondensatın yığılması, soyudulması, qaytarılması və onun keyfiyyətə nəzarət;
g) istiliyin akkumulyasiyası;
ğ) isti su təchizatı sistemləri üçün su hazırlığı.
İstilik məntəqəsində, onun təyinatından və konkret şərtlərindən asılı olaraq, istehlakçıların qoşulması bütün sadalanan
funksiyaları və ya onların yalnız bir qismini yerinə yetirə bilər.
3.16.1.2. Fərdi istilik məntəqələri hər bir binada mərkəzi istilik məntəqəsinin mövcudluğundan asılı olmayaraq mütləq
quraşdırılmalıdır və bu zaman fərdi istilik məntəqələrində yalnız elə funksiyalar nəzərdə tutulur ki, onlar həmin binanın
istilik istehlakı sisteminin qoşulması üçün zəruridir və mərkəzi istilik məntəqəsində nəzərdə tutulmayıb.
3.16.1.3. İstilik təchizatı xarici istilik mənbələrindən və binaların sayı birdən çox olduqda mərkəzi istilik məntəqəsi

mütləq quraşdırılmalıdır.
İstilik təchizatı öz istilik mənbələrindən olduqda istilik məntəsinin avadanlığı, bir qayda olaraq, mənbənin otağında
(məsələn, qazanxanada) yerləşdirilir. Ayrılıqda dayanmış mərkəzi istilik məntəqələrinin tikilməsini konkret istilik təchizatı
şəraitlərindən asılı olaraq müəyyən etmək lazımdır.
3.16.1.4. Mərkəzi istilik məntəqəsinin avadanlığı istilik daşıyıcısının tələb olunan parametrlərini (sərfiyyat, təzyiq,
temperatur), ona nəzarəti və ona birləşdirilmiş istilik təchizatı sistemləri üçün tənzimləməni təmin etməlidir. İstilik istehlakı
sistemlərinin birləşdirilməsi, digər istilik istehlakı sistemlərinin ikinci istilik resurslarından maksimal istifadə mümkünlüyü
ilə yerinə yetirilməlidir. İkinci dərəcəli istilikdən imtina edilməsi texniki-iqtisadi əsaslandırma ilə sübut olunmalıdır.
3.16.1.5. Hər bir istilik məntəqəsi üçün texniki pasport hazırlanır və tövsiyə olunan forması Əlavə 7-də göstərilməlidir.
3.16.1.6. İstilik istehlakı sistemlərinin birləşdirilməsini istilik şəbəkələrinin hidravlik iş rejimini (piezometrik qrafiki) və
xarici havanın temperaturunun dəyişməsindən asılı olaraq istilik daşıyıcısının temperatur dəyişməsi qrafikini nəzərə
almaqla yerinə yetirmək lazımdır.
3.16.1.7. Mərkəzi istilik məntəqəsindən sonra su istilik şəbəkələrinin ötürücü boru kəmərlərində suyun hesabat
temperaturu, binaların istilik sistemləri asılı sxem üzrə qoşulduqda, istilik şəbəkələrinin mərkəzi istilik məntəqəsinə kimi
ötürücü boru kəmərlərinin suyunun hesabat temperaturuna bərabər götürülür (150°C-dən yüksək olmamaq şərtilə).
3.16.1.8. Havanın istilik, havalandırma və soyutma sistemləri ikiborulu su istilik şəbəkələrinə, bir qayda olaraq, asılı
sxem üzrə qoşulmalıdır.
Su qızdırıcılarının quraşdırılmasını əhatə edən müstəqil sxem üzrə qoşulmağa icazə verilir:
a) 12 mərtəbəli və daha yüksək binaların (və ya 36 m-dən çox) istilik sistemi;
b) suyun tələb olunan keyfiyyətini təmin etmək mümkün olmadıqda, açıq istilik təchizatı sistemlərində binaların istilik
sistemləri.
3.16.1.9. Binaların istilik sistemləri aşağıdakı hallarda istilik şəbəkəsinə qoşulmalıdır:
a) istilik şəbəkəsinin və yerli sistemin hidravlik və istilik rejimlərinin bilavasitə üst-üstə düşdükdə. Bu halda sistemin
dinamik və statik rejimləri zamanı, ifrat qızmış suyun qaynamamasını təmin etmək lazımdır;
b) elevatordan öncə istilik sistemində suyun temperaturunun aşağı salınması lazım olduqda və onun işləməsi üçün
nəzərdə tutulan təzyiq yetərincə olduqda, elevator vasitəsilə;
c) istilik sistemində suyun temperaturunun aşağı salınması lazım olduqda və onun işləməsi üçün nəzərdə tutulan təzyiq
elevator üçün yetərincə olmadıqda, habelə sistemin tənzimlənməsi avtomatik aparılarsa, qarışdırıcı nasos vasitəsilə.
3.16.1.10. Bir elevatora bir qayda olaraq, bir istilik sistemi qoşulur. Bu sistemlərin hidravlik rejimlərini əlaqələndirməklə
bir bir elevatora bir neçə istilik sistemini qoşmağa icazə verilir.
3.16.1.11. Buxar parametrlərini dəyişmək zəruri olduqda, reduksiya-soyutma, reduksiya və ya soyutma qurğuları
nəzərdə tutulmalıdır.
Bu qurğuların, eləcə də kondensatın soyutma və qaytarılma qurğularının mərkəzi istilik məntəqələrində və ya fərdi
istilik məntəqələrində yerləşdirilməsi, istehlakçıların sayından, parametrləri aşağı salınmış buxarın sərfindən, qaytarılan
kondensatın miqdarından və buxar istehlakçılarının təşkilatın ərazisində yerləşməsindən asılı olaraq texniki-iqtisadi hesabatı
əsasında nəzərdə tutulmalıdır.
3.16.1.12. Kondensatın toplanması, soyulması və qaytarılması qurğuları olan istilik məntəqələrində kondensat istiliyinin
istifadəsi üçün aşağıdakı yollarla tədbirlər nəzərdə tutulur:
a) isidilmiş suyu təsərrüfat-məişət və ya isti su texnoloji istehlakçıları üçün istifadə etməklə, kondensatın
suqızdırıcılarında soyudulması;
b) aşağı təzyiqli buxarın texnoloji istehlakçıları üçün istifadəsilə, genişləndirici çənlərdə ikinci dəfə qaynayan buxarın
alınması.
3.16.1.13. İstilik təchizatı müxtəlif istilik istehlak sistemi olan, istehsalat və ya ictimai binaların bir istilik məntəqəsindən
olduqda, onlardan hər birini paylayıcı (ötürücü) və yığma (əks) kollektorlarından müstəqil boru kəmərlərinə qoşmaq
lazımdır. Ümumi istilik istehlakı sisteminin bir boru kəmərinə, istilik daşıyıcılarının maksimal və minimal sərfi və
parametrlərində, bu sistemlərin işini yoxlamaqla, istilik məntəqəsindən 200 m-dən çox uzaqlaşdırılmış və müxtəlif
rejimlərdə işləyən istilik istehlakı sistemlərinin qoşulmasına icazə verilir.
3.16.1.14. Havalandırma sistemlərindən gələn boru kəməri I pillə isti su təchizatı suqızdırıcısından öndə qoşulur.
Bu halda I pillə isti su təchizatı suqızdırıcısında şəbəkə suyu üzrə təzyiq itkisi 50 kPa-dan yuxarı olarsa, suqızdırıcı
üzərində, suqızdırıcıda təzyiq itkisi hesabat qiymətini aşmamağa hesablanmış, drossel diafraqması və ya tənzimləyici klapan
quraşdırılan dövrələmə boru kəməri ilə təchiz olunur.
3.16.1.15. Buxar istilik şəbəkəsinə istilik istehlakçıları qoşula bilərlər:
a) asılı sxemə görə - buxar parametrlərini dəyişməklə və ya dəyişmədən buxarı bilavasitə istilik istehlakı sisteminə
verməklə;
b) müstəqil sxemə üzrə - buxar-su qızdırıcıları vasitəsilə.
İsti su təchizatı məqsədləri üçün barbotaj növlü buxar suqızdırıcılarından istifadəyə icazə verilmir.
3.16.1.16. Kirlenmiş kondensatın daxil olması mümkün istilik məntəqələrində, hər bir yıxma çənində və drenaj boru
kəmərlərində kondensatın yoxlanması nəzərdə tutulmalıdır. Nəzarət üsulları çirklənmənin xarakterindən və istilik
mənbəyində su hazırlanma sxemindən asılı olaraq təyin olunur.
3.16.1.17. İstilik şəbəkələrinin boru kəmərlərində və kondensat boru xətlərində, zəruri olduqda, artıq təzyiqin udulması
üçün təzyiq tənzimləyiciləri və ya drossel diafraqmaları quraşdırılmalıdır.
3.16.1.18. İstilik məntələrində üfüqi seksiyalı boruqabıqlı və ya lövhəşəkilli suqızdırıcıları və ya üfüqi çoxyollu su buxar
suqızdırıcıları istifadə edilməlidir.
3.16.2.19. İsti sutəchizatı sistemləri üçün istilik sutəchizatı sistemlərində isti su akkumulyator çənləri qismində istifadə
olunan tutumlu su qızdırıcıları istifadə etməyə iicazə verilir, bir şərtlə ki, onların tutumları çən-akkumulyatorlarının tələb
olunan hesabat tutumuna uyğun olsun.
3.16.1.20. Su-suqızdırıcıları üçün istilik daşıyıcıları axınının əks axın sxemlərindən istifadə etmək lazımdır.
İstilik sisteminin üfüqi seksiyalı boruqabıqlı suqızdırıcılarında istilik şəbəkəsindən qızdırılan su, borulara, isti sutəchizatı
sisteminin suqızdırıcılarına – borulararası məkana tökülməlidir.
Lövhəşəkilli istilik mübadiləsi cihazlarında qızdırılan su ilk və son lövhələr boyunca keçməlidir.

Buxar suqızdırıcılarında buxar borulararası məkana tökülməlidir.
İsti sutəchizatı sistemlərində latun burucuqlu üfüqi seksiyalı boruqabıqlı borular, yuyumlular isə latundan və ya
poladdan spiral borularla həyata keçirilməlidir. Lövhəşəkilli istilik mübadiləsi cihazları üçün lövhələr qüvvədə olan
standartlara müvafiq paslanmayan poladdan hazırlanmalıdır.
3.16.1.21. Ötürücü boru kəmərində elevatordan öndə flanslarda ucluğu əvəz edən 0,25 m uzunluğunda düz calaqlar
nəzərdə tutulması tövsiyə olunur. Calağın diametrini boru kəmərinin diametrinə bərabər götürmək lazımdır.
3.16.1.22. Ötürücü boru kəmərində giriş sürgüsündən sonra istilik məntəqəsinin girişi nəzdində və əks boru kəmərində
çıxış sürgüsündən öndə istilik daşıyıcısı yolunda ölçülmüş hissələrdən mexaniki təmizləmə üçün qurğu quraşdırılmalıdır.
Tənzimləyici qurğular və uçot cihazları olduğu halda əlavə təmizləmə qurğusu quraşdırmağa icazə verilir.
3.16.1.23. İstilik sisteminin müstəqil sxem üzrə qoşulmuş mexanik su sayğaclarından, lövhəşəkilli suqızdırıcılarından və
dövredici nasoslardan öndə, su yolunda ölçülmüş hissələrdən mexaniki təmizləmə üçün qurğu quraşdırılmalıdır.
3.16.1.24. İstilik məntəqələri daxilində boru kəmərlərinin yerləşdirilməsi və bərkidilməsi, istismar heyətinin və qaldırıcınəqliyyat qurğularının sərbəst hərəkətinə mane olmamalıdır.
3.16.1.25. Aşağıdakı hallarda bağlayıcı armaturlar nəzərdə tutulur:
a) istilik şəbəkələrinin bütün ötürücü və əks boru kəmərlərində, onların istilik məntəqələrinin girişində və çıxışında;
b) hər nasosun sorucu və qızdırıcı qol borusunda;
c) hər bir su qızdırıcısının gətirici və ayırıcı boru kəmərlərində.
Digər hallarda, bağlayıcı armaturların quraşdırılması zərurəti layihəilə təyin olunur. Bu halda, boru kəmərləri üzərində
bağlayıcı armaturların sayı etibarlı və qəzasız işi təmin edən, eyni zamanda minimum sayda olmalıdır. Təkrarlayıcı bağlayıcı
qurğunun quraşdırılması əsaslandırıldıqda yol verilir.
3.16.1.26. İstilik şəbəkələrində istilik məntəqəsinə girişdə açıcı armatur qismində polad bağlayıcı armatur istifadə
olunur.
Axıdıcı, üfürücü və drenaj qurğularında boz çuqun armaturların istifadəsinə icazə verilmir.
İstilik məntəqələrində çuqun armaturlar quraşdırarkən,onu əyilmə gərginliyindən mühafizə nəzərdə tutulmalıdır. İstilik
məntəqələrində həmçinin latundan və tuncdam armaturların istifadəsinə icazə verilir.
3.16.1.27. Bağlayıcı armaturu tənzimləyici kimi istifadə etməyə icazə verilmir.
3.16.1.28. Drenaj qurğularının, flans və yivli birləşmələrin armaturlarını, boru kəmərlərinin qapı və pəncərə keçid
tutumlarının üstündən, eləcə də darvazaların üstündə çəkilmiş yerlərində yerləşdirməyə icazə verilmir.
3.16.1.29. Binalardan ayrı yerləşmiş yeraltı mərkəzi istilik məntəqələrində, istilik şəbəkəsinin boru kəmərlərinin
girişində boru kəmərinin diametrindən asılı olmayaraq elektrik intiqallı bağlayıcı armatur nəzərdə tutulur.
3.16.1.30. İstilik istehlakı sisteminin yuyulması və boşaldılması üçün onların əks boru kəmərlərində bağlayıcı armatura
qədər (istilik daşıyıcısı yolunda) bağlayıcı armaturlu ştuser nəzərdə tutulur. Ştuserin diametrini sistemin tutumundan və
onun boşaldılması üçün lazım olan vaxtdan asılı olaraq hesabatlarla müəyyən etmək lazımdır.
3.16.1.31. Boru kəmərləri üzərində bağlayıcı armaturlu ştuser aşağıdakı hallarda nəzərdə tutulur:
a) bütün boru kəmərlərinin ən yüksək nöqtələrində - hava buraxma üçün (hava dəliyi) şərti diametri ən azı 15 mm olan;
b) su və kondensat boru kəmərlərinin, həmçinin kollektorların ən aşağı nöqtələrində - su axıdılması (axıdıcılar) üçün
şərti diametri ən azı 25 mm olan.
3.16.1.32. İstilik məntələrində ötürücü və əks boru kəmərləri və elevatorların dövrələmə boru kəmərləri, tənzimləyici
klapanları, palçıq tələləri və istilik daşıyıcısı və istilik sərfinin uçotu cihazlarının arasında heç bir bəndlər olmamalıdır.
İstilik məntəqəsində ötürücü və əks buru kəmərləri arasında, onlarda iki ardıcıl yerləşən sürgülər (ventillər) mütləq
qurulduqda, bəndlərin quraşdırılmasına icazə verilir. Bu sürgülər (ventillər) arasında, atmosferlə birləşdirilən drenaj qurğusu
düzəldilməlidir. Bəndlər üzərindəki armatur normal istismar şəraitində bağlı olmalı və blomblanmalı və drenaj qurğusunun
ventili açıq vəziyyətdə qalmalıdır.
3.16.1.33. Nasoslar (vurmadan savayı), elevatorlar, tənzimləyici klapanlar, palçıq tələləri və istilik axınlarının və su
sərfinin uçotu cihazları üçün dövrələmə boru kəmərləri nəzərdə tutmağa icazə verilmir.
3.16.1.34. Buxar kəmərində buraxıcı (birbaşa) və daimi (kondensat ayırıcı vasitəsilə) drenajlar quraşdırılır.
Buraxıcı drenajlar quraşdırılır:
a) istilik məntəqəsinə giriş boru kəmərlərinin üzərində bağlayıcı armaturdan öndə;
b) paylayıcı kollektorda;
c) buxar kəmərlərinin budaqlanmalar bağlayıcı armatur tərəfə mayili olduqda (buxar borusunun aşağı hissələrinə)
buxar kəmərlərinin budaqlanmasında bağlayıcı armaturdan sonra.
Daimi drenajlar buxar xəttinin ən aşağı nöqtələrində quraşdırılır.
3.16.1.35. Buxar-su qızdırıcılarıından və buxar boru kəmərlərindən kondensatın ayrılması üçün qurğular kondensat
götürülmə nöqtələrindən aşağıda yerləşdirilməlidir və onlarla kondensat götürmək üçün qurğu tərəfə ən azı 0,1 maililiklə
şaquli və ya üfüqi boru kəmərləri ilə birləşdirilməlidir.
3.16.1.36. Aşağıdakı hallarda əks klapan nəzərdə tutulur:
a) soyuq su boru kəmərində isti su təchizatı sisteminin suqızdırıcılarından öndə, su yolu üzrə suölçənin ardınca;
b) soyuq su boru kəmərində isti su təchizatı sisteminin suqızdırıcılarından öndə, üzrə suölçənin ardınca su yolu
boyunca;
c) istilik şəbəkəsinin əks boru kəmərinin budaqlanmasında açıq istilik təchizatı sistemində yerdəyişmə
tənzimləyicisindən öndə;
ç) yerdəyişmə düyünü quruluşu olduqda, istilik təchizatı sisteminin ötürücü və əks boru kəmərləri arasında boru
kəmərindəki bənddə;
d) birdən çox nasos quraşdırıldıqda valfdan əvvəl hər pompanın boşaltma limanında;
e) dövrələmə boru kəmərində vurucu nasosların yanında;
ə) üzərindəki nasos olmamaq şərtilə istilik sistemin bəsləyici boru kəmərində;
f) istilik şəbəkəsində statik təzyiq istilik istehlakı sistemlər üçün yol verilən təzyiqi aşdıqda – kəsici klapan, ötürücü boru
kəmərinin istilik məntəqəsinə girişindən sonra, əks boru kəmərində isə istilik məntəqəsindən çıxışdan öndə - qoruyucu və
əks klapanlar.
Nasoslardan sonra qurulan təkrarlayıcı əks klapanlar nəzərdə tutmaq lazım deyil.

3.16.1.37. 3.16.1.37. Diametri 500 mm-dən böyük olan kolektorlar üçün hamar üstdən qaynaq olunmuş bağlayıcılardan
istifadə edilməsinə icazə verilmir, çıxıntılı və ya ellipisvari hamar qaynaq olunmuş bağlayıcılar istifadə olunmalıdır.
3.16.1.38. Kolektor buraxıcı ştuser tərəfə 0.002 maililiklə quraşdırılır.
3.16.1.39. Boru kəmərlərində, armaturlarda, avadanlıqlarda və flans birləşmələrində otağın işçi və ya xidmət xidmət
zonasında yerləşmiş, konstruksiyaların istilik izolyasiyası səthlərində temperaturu təmin edən, istilik izolyasiyası nəzərdə
tutulur, 100°С-dən yuxarı temperaturlu istilik daşıyıcıları üçün 45°С-dən yuxarı olmamaqla, 100°С-dən aşağı temperaturlar
üçün isə 35°С-dən yuxarı olmamaqla (otaq havasının temperaturu 25°С olduqda).
3.16.1.40. Boru kəmərlərinin təyinatından və mühitin parametrlərindən asılı olaraq, boru kəmərlərinin səthi müvafiq
rənglərlə rənglənir müvafiq qurumların qəbul etdiyi normativ sənədlərinin tələblərinə uyğun markalanma üst yazısı
olmalıdır.
Rənglənmə, şərti işarələr, hərflərin ölçüləri üst yazılarının yerləşməsi müvafiq qurumların qəbul etdiyi normativ
sənədlərin tələblərinə uyğun olmalıdır. Lövhəvari istilik mübadilə edicilərini istiliyə davamlı emal ilə rəngləmək lazımdır.
3.16.1.41. Avtomatika və nəzarət vasitələri istilik məntəqələrinin işini daimi xidmət heyəti olmadan (heyətin iş vaxtının
50%-indən çox olmamaqla) təmin etməlidir.
3.16.1.42. Qapalı və açıq istilik təchizatı sistemlərinin istilik məntəqələrinin avomatlaşdırılması aşağıdakıları təmin edir:
a) isti su təchizatı sisteminə gələn suyun təyin olunmuş temperaturun saxlanmasını;
b) xarici havanın parametrlərinin dəyişməsindən asılı olaraq, isidilən otaqların verilən hava temperaturunu saxlamaq
məqsədilə, istilik sisteminə istilik verilişinin (istilik axınının) tənzimlənməsi;
c) sərfiyyatı tənzimləyici klapanı bağlamaqla istilik şəbəkələrindən istilik məntəqələrinə su sərfinin maksimal
məhdudlaşdırılması;
ç) faktiki təzyiq fərqi 200 kPa-dan yuxarı olduqda istilik şəbəkələrinin mərkəzi istilik məntəqələrinə və ya fərdi istilik
məntəqələrinə giriş ötürücü və əks boru kəmərlərində tələb olunan təzyiq azalmasının saxlanması;
d) istilik sisteminin əks boru kəmərlərində onu mümkün qədər azaltmaqla minimal verilmiş təzyiqi;
e) istilik sisteminin verici və əks boru kəmərində suyun minimum təzyiq düşküsünün, bunun mümkün azalması ilə
qapalı istilik təchizatı sistemlərində istilik sistemlərinin verici və əks boru kəmərlərində, istilik şəbəkəsinin əks və verici boru
kəmərləri arasındakı bənddə qızdırılmaya istilik sərfi tənzimləyicisi olmadığı təqdirdə suyun tələb olunan təzyiq azalmasının
saxlanılması;
f) istilik istehlakı sistemlərində, onlar müstəqil qoşulduqda statik təzyiqin saxlanılması üçün bəsləyici qurğuların
qoşulması və açılması;
g) İstilik istehlakı sistemlərində parametrlər yol veriləni aşması mümkün hallarında, onlarda suyun təzyiqinin və
temperaturunun qalxmasından mühafizəni;
ğ) isti su sistemində veriilən su təzyiqinin saxlanılması;
h) dövretmə nasoslarının qoşulması və açılması;
i) işçi nasosu açıldıqda ehtiyat nasosunun qoşulmasının bloklanmasını;
j) isitmə və boşaldılma sisteminin mühafizəsi;
k) istilik sistemi müstəqil qoşulduqda cəndə yuxarı səviyyəyə çatdıqda suyun çən-akkumulyatorlara və ya genişləndirici
çənə verilişinin dayandırılması və aşağı səviyyəyə çatdıqda bəsləyici qurğuların qoşulması;
l) yeraltı istilik məntəqələrində drenaj çuxurunda verilmiş su səviyyələri üzrə drenaj nasoslarının qoşulması və açılması.
3.16.1.43. İstilik enerjisinə, istilik daşıyıcısına, şəbəkə suyunun sızmasına, kondensatın qaytarılmasına nəzarət üçün
istilik məntəqələrində istilik sayğacları və istilik daşıyıcı sayğaclar quraşdırılır.
3.16.1.44. 2.3 MVt-dən çox istilik istehlakı olan istilik məntələrində aşağıdakılar quraşdırılmalıdır:
a) özüyazan manometrlər - su istilik şəbəkələrinin, buxar kəmərlərinin və kondensat kəmərlərinin, verici və əks boru
kəmərlərində istilik məntəqəsinin girişində bağlayıcı armaturdan öndə və ondan sonra;
b) göstərən manometrlər:
- su istilik şəbəkələrinin, buxar kəmərlərinin və kondensat kəmərlərinin, verici və əks boru kəmərlərində istilik
məntəqəsinin girişində bağlayıcı armaturdan öndə;
- su istilik şəbəkələrinin və buxar boru kəmərlərinin paylayıcı və toplayıcı kollektorlarında;
- qarışdırma düyünündən sonra;
- buxar boru kəmərlərində reduksiya klapanlarından sonra;
- təzyiq tənzimləyicilərindən əvvəl və sonra buxar boru kəmərləri;
- su istilik şəbəkələrində, buxar kəmərlərində təzyiq tənzimləyicilərindən öndə və sonra;
- verici boru kəmərlərində istilik istehlakı sistemlərinə olan budaqlanmaların hər birində bağlayıcı armaturdan sonra və
istilik istehlakı sistemlərinən əks boru kəmərlərində bağlayıcı armatura kimi;
c) manometrlər üçün ştuserlər - palçıq tutucuları, filtrlər və su ölçənlərdən əvvəl və sonra;
ç) özüyazan termometrlər - su istilik şəbəkələrində, buxar kəmərlərində və kondensat kəmərlərində, istilik
məntəqəsinin girişində bağlayıcı armaturdan sonra;
d) göstərən termometrlər:
- su istilik şəbəkələrinin və buxar boru kəmərlərinin paylayıcı və toplayıcı kollektorlarında;
- su istilik şəbəkələrinin boru kəmərlərində qarışdırma düyünündən sonra;
- hər bir istilik istehlakı sisteminin verici və əks boru kəmərlərində su axını boyunca sürgüdən öndə;
e) qeyd sayğacları və termometrlər - verici və əks boru kəmərlərində;
ə) sərfölçənlər və ya su sayğacları - birinci və ikinci istilik daşıyıcısı boru kəmərlərində.
3.16.1.45. 2.3 MVt-dək istilik sərfiyyatı olan istilik məntəqələrində aşağıdakılar quraşdırılmalıdır:
a) göstərən manometrlər:
- su istilik şəbəkələrində, buxar kəmərlərində və kondensat kəmərlərində, istilik məntəqəsinin girişində bağlayıcı
armaturdan sonra;
- qarışdırma düyünündən sonra;
- su istilik şəbəkələrində və buxar kəmərlərində təzyiq tənzimləyicilərdən əvvəl və sonra;
- buxar boru kəmərlərində reduksiya klapanlarından sonra;
- verici boru kəmərlərində istilik istehlakı sistemlərinə olan budaqlanmaların hər birində bağlayıcı armaturdan sonra və

istilik istehlakı sistemlərinən əks boru kəmərlərində bağlayıcı armatura kimi;
b) Manometrlər üçün ştuserlər:
- su istilik şəbəkələrində, buxar kəmərlərində və kondensat kəmərlərində, istilik məntəqəsinin girişində bağlayıcı
armaturdan sonra;
- palçıq tutucuları, filtrlər və suölçənlərdən əvvəl və sonra;
c) göstərən termometrlər:
- su istilik şəbəkələrində, buxar kəmərlərində və kondensat kəmərlərində, istilik məntəqəsinin girişində bağlayıcı
armaturdan sonra;
- su istilik şəbəkələrinin boru kəmərlərində qarışdırma düyünündən sonra;
- istilik istehlakı sistemlərindən əks boru kəmərlərində, su axını boyunca sürgülərdən öndə;
ç) qeyd sayğacları və termometrlər - verici və əks boru kəmərlərində;
d) sərfölçənlər və ya su sayğacları - birinci və ikinci istilik daşıyıcısı boru kəmərlərində.
3.16.1.46. Özüyazan termometrləri və manometrləri quraşdırarkən, onlardan əlavə həmin boru kəmərlərində göstərən
manometriəri üçün ştuserlər və termometrlər üçün gilzlər də nəzərdə tutulmalıdır.
3.16.1.47. İstilik sayğacları və su sayğacları həm qeyd edir və həmçinin istilik daşıyıcısının parametrlərini göstərdiyi
hallarda NÖC-ləri təkrarlayanlar nəzərdə tutulmaya bilər.
3.16.1.48. İstilik məntəqələrinin suyu hazırlayıcı sisteminin qurğuları istilik istehlakı sistemləri üçün qüvvədə olan
normativ-texniki sənədlərinin və bu Qaydanın tələblərinə müvafiq istilik daşıyıcılarının keyfiyyətini təmin etməlidir.
3.16.1.49. Yerli idarəetmə lövhəsində ehtiyat nasosların qoşulması barədə və aşağıdakı sərhəd parametrlərə çatma
haqqında işıq siqnallaması quraşdırmaq lazımdır:
a) İsti su təchizatı sisteminə daxil olan suyun temperaturları (minimal - maksimal);
b) hər bir binanın istilik sisteminin əks boru kəmərlərində və ya mərkəzi istilik məntəqəsindən çıxışda paylayıcı istilik
şəbəkələrinin əks boru kəmərlərində təzyiqlər (minimal - maksimal);
c) mərkəzi istilik məntəqəsinə girişdə və ondan çıxışda istilik şəbəkəsinin verici və əks boru kəmərlərində minimal
təzyiq azalması;
ç) çənlərdə və su toplama çuxurlarında suyun və ya kondensatın səviyyələri.
İsidilməyə sərf olunan istilik tənzimləyicilərdən istifadə olunduqda, tənzimlənən parametrin verilmiş sapınma
qiymətinin üstələnməsi haqqında siqnallama nəzərdə tutulmalıdır.
3.16.1.50. İstismarın əsas məqsədləri:
a) hər bir istilik məntəqəsi üçün müvafiq parametrlərdə tələb olunan istilik daşıyıcılarının təmin olunması;
b) istilik itkilərinin və istilik daşıyıcılarının sızmalarının azaldılması;
c) istilik məntəqəsinin bütün avadanlıqlarının etibarlı və qənaətli işləməsinin təmin edilməsi.
3.16.1.51. İstilik məntəqələrini istismar edərkən istilik istehlakı sistemlərində yerinə yetirilir:
a) istilik məntəqəsinə qoşulmuş istilik istehlakı sistemlərinin qoşulması və açılması;
b) avadanlıqların işləməsinə nəzarət;
c) buxar və şəbəkə sularının sərfilərinin tələb olunan rejim kartları ilə təmin edilməsi;
ç) istilik istehlak edən enerji qurğularına gələn buxar və şəbəkə sularının, kondensatın və onlardan istilik şəbəkəsinə
qaytarılan əks şəbəkə sularının parametrlərinin istismarı üzrə tələb olunan təlimatlarla və rejim kartları ilə təmin olunması;
d) istilik enerjisinin meteoroloji şəraitdən asılı olaraq istilik-havalandırma ehtiyaclarına, eləcə də sanitar və texnoloji
normalara və qrafikə uyğun olaraq əks şəbəkə sularının temperaturları ilə müvafiq olaraq isti su təchizatı ehtiyaclarına
buraxılışının tənzimlənməsi;
e) şəbəkə suyunun xüsusi sərfinin və sistemdən sızmaların, istilik enerjisinin texnoloji itkilərinin azaldılması;
ə) istilik məntəqəsinin bütün avadanlıqlarının etibarlı və qənaətli işləməsinin təmin edilməsi;
f) NÖC-lərin və avtomatikanın və uçot cihazlarının göstərişlərinin çıxarılması;
g) nəzarət, uçot və tənzimləmə vasitələrinin işqabiliyətli vəziyyətdə saxlanması.
3.16.1.52. İstilik məntəqələrinin istismarı əməliyyat və ya operativ-təmir heyəti tərəfindən həyata keçirilir.
İstilik məntəqəsində heyətin növbətçiliyinin zəruri olmasını və onun müddəti yerli şəraitdən asılı olaraq təşkilatın
rəhbərliyi (texniki rəhbəri) tərəfindən təyin olunur.
3.16.1.53. İstilik məntəqələri dövri olaraq həftədə 1 dəfədən az olmayaraq təşkilatın (təşkilatın struktur bölməsi) istilik
təsərrüfatına cavabdeh şəxsi tərəfindən müayinə olunur. Müayinənin nəticələri əməliyyat jurnalında və ya sərəncamlar
jurnalında əks olunur. NÖÇ və uçot cihazlarının göstərişləri də müvafiq sənədlərdə (jurnallarda) göstərilir.
3.16.1.54. İstilik enerjisinin istehlakçısının balansında olan istilik məntəqələrinin istismarı onun heyəti tərəfindən həyata
keçirilir. Enerji təchizatı müəssisəsi istehlakçıların istilik istehlakı rejimlərinə və enerji daşıyıcılarının uçotu vəziyyətinə riayət
etmələrinə nəzarəti həyata keçirir.
3.16.1.55. Qəza vəziyyəti yaranan hallarda istilik enerjisi istehlakçısı qəzanın lokallaşdırılması üzrə təcili tədbirlər
görülməsi üçün istismar müəssisəsinin dispetçerini və (və ya) müdiriyyəti xəbərdar edir və istismarçı müəssisənin heyəti
gələnə qədər qəza yerini çəpərləyir və növbətçi məntəqələri müəyyən edir.
3.16.1.56. İstilik məntəqələrinin, istilik istehlakı sistemlərinin qoşulması və açılmasını və istilik daşıyıcılarının sərfinin
təyin edilməsini, dispetçerin icazəsilə və enerji təchizatı müəssisəsinin heyətinin nəzarəti altında istilik enerjisi istehlakçısının
heyəti həyata keçirir.
3.16.1.57. Qurğuların və istilik istehlakı sistemlərinin avadanlıqlarının möhkəmliyə və kipliyə görə sınaqları, onları enerji
təchizatı müəssisəsinin nümayəndəsinin mütləq iştirakı ilə, istilik enerjisi istehlakçı heyəti tərəfindən yuyulduqdan sonra
yerinə yetirilməlidir. Yoxlamanın nəticələri aktla sənədləşdirilir.
3.16.1.58. İstilik sistemlərinin işlərinin yoxlanılması sistemin möhkəmliyə və kipliyə görə sınaqlarında müsbət nəticələr
əldə olunduqdan sonra yerinə yetirilir.
Elevatorların dövrəmələrində və ya böyük diametrli ucluqda, eləcə də istilik daşıyıcısının sərfi yüksək olduqda istilik
sistemlərinin yoxlanmasına icazə verilmir.
3.16.1.59. İstilik məntəqəsinin əks borusundakı istilik daşıyıcısının təzyiqi istilik şəbəkəsinə asılı sxem üzrə qoşulmuş,
istilik istehlakı sisteminin statik təzyiqindən 0,05 MPa (0,5 kqq/sm2) çox olmalıdır.
3.16.1.60. İşəsalma və dayandırma və ya normal istismar prosesində yerinə yetirilən yerli sistemlərin bütün açılmaları və

qoşulmaları dəyişən sürgülər üzrə istilik kəmərlərinin verici və əks xətlərinə təsir edərək tədricən və ahəstə yerinə
yetirilməlidir. Bu halda diqqət yetirmək lazımdır ki, sistemdə təzyiq həmin sistem üçün statik təzyiqdən aşağı düşməsin və
yol veriləndən yuxarı qalxmasın. Əgər təzyiq yol veriləndən yuxarı qalxması halları olarsa, sistemin açılması sürgüləri verici
xətdən başlayaraq növbə ilə bağlamaqla, sistemin qoşulmasını isə əksinə, əks xətdə sürgüləri açmaqla yerinə yetirilir.
3.16.1.61. İstilik məntəqələrinin və buxar istehlakı sistemlərinin qoşulması buraxıcı drenajların açılması və buxar boru
kəmərlərinin isidilməsi ilə, istilik məntəqəsinin və buxar istehlakı sisteminin təchizi ilə yerinə yetirilir. Qızdırılma sürəti
yığılmış kondensatın drenaj şəraitindən asılıdır (30°С/saat-dan yuxarı olmamaq şərtilə).
3.16.1.62. İstilik məntəqələrinin və buxarla bəsləyici sistemlərinin qoşulması zamanı, ilk öncə müvafiq buraxıcı drenajlar
açılmalı və buxar kəmərləri qızdırılmalıdır. Qızdırılma sürəti elə olmalıdır ki, hidravlik zərbələrin yaranması mümkünlüyü
istisna olunsun.
3.16.1.63. Xarici istilik şəbəkəsində istilik daşıyıcısının temperaturu 75°C-dən yuxarı olduqda, istilik məntəqələrində
təmir və avadanlıqların dəyişdirilməsi ilk öncə istilik məntəqəsində baş sürgülərlə, zərurət yaranarsa, istehlakçılara
budaqlanmalarda sürgülərlə sistemin açılması şərtilə yerinə yetirilməlidir. Açıcı armatur kip olmadıqda avadanlığın təmirinə
yalnız bağlayıcılar quraşdırdıqdan sonra başlamaq olar.
3.16.1.64. İstilik məntəqələrinin və buxarla bəcləyici sistemlərin qoşulması zamanı ilk öncə müvafiq buraxıcı drenajlar
açılmalı və buxar kəmərləri qızdırılmalıdır. Qızdırılma sürəti elə olmalıdır ki, hidravlik zərbələrin yaranması mümkünlüyü
istisna olunsun.
3.16.1.65. İstilik məntəqəsində yerləşmiş boru kəmərləri, bağlayıcı armaturlar, flans birləşmələri, suqızdırıcıları, çənakkumulyatorları, kondensat toplama çənlərinın, istilik izolyasiyası və normativ sənədlərin tələblərinə uyğun tanınma
rənglənməsi olmalıdır.
3.16.1.66. İstilik məntəqələrinin otaqlarında aşağıdakılar olmalıdır:
a) özündə boru kəmərlərini, armaturları nömrələnmiş avadanlıqları, NÖÇ və yerləşləşdirilmiş prinsipal sxem;
b) istismar üzrə təlimat;
c) əməyin mühafizəsi üzrə təlimat;
ç) istilik şəbəkəsinin temperatur qrafiki.
3.16.1.67. İstilik məntəqələrinin bağlayıcı armaturları sxemə uyğun olaraq nömrələnməli və istilik daşıyıcısının hərəkət
və nazim çarxın fırlanma istiqamətini göstərən göstəricisi olmalıdır.
3.16.1.68. Bağlayıcı armaturların təftişi hər il keçirilməlidir. Bağlayıcı armatur bağlı vəziyyətdə istilik daşıyıcısının axınını
tam kəsilməsini təmin etməlidir. İstilik məntəqələrinin idarəetmə düyünləri, sistemin yuyulması və boşaldılması üçün su
kəmərləri və sıxılmış hava xətlərinin qoşulması mümkün, bağlayıcı armaturu olan ştuserlərlə təchiz olunmalıdır:
a) hava gətirmə üzrə xətlərin diametri 25 mm-dən az olmamalıdır;
d) su təchizatı xətlərinin diametri 25 mm-dən az olmamalı;
e) drenaj buraxılışlarının diametri 32 mm-dən az olmamalıdır.
3.16.1.69. İstismar rejimində su kəməri xətti istilik qovuşaqından ayırılmalıdır. Drenaj buraxılışlarının kanalizasiya ilə
birləşməsi görünən aralıqla olmalıdır.
3.16.2. İstilik, havalandırma, soyutma və isti su təchizatı sistemləri
3.16.2.1. İstilik, havalandırma və isti su təchizatı sistemlərinin və texnoloji istilik qurğularının istilik şəbəkəsinə
qoşulması istilik məntəqələrində aparılır. Bundan əlavə, bu növ yüklərin hər birini istilik məntəqəsinin kollektoruna
birləşdirilmiş, müstəqil boru kəməri üzrə bəsləmək lazımdır.
3.16.2.2. İsitmə, havalandırma, soyutma və isti su təchizatı sistemlərinə daxil olan orta gündəlik suyun temperatur
normadan kənara çıxması, təyin olunmuş temperatur qrafikindən ± 3%-i civarında olmalıdır. Əks şəbəkə sularının orta
gündəlik temperaturu təyin olunmuş temperatur qrafikindən 5%-dən çox aşmamalıdır.
3.16.2.3. İstilik, havalandırma və isti su təchizatı sistemlərinin istismarı zamanı istilik daşıyıcısının saatlıq sızması
paylayıcı istilik kəməri sisteminin suları da nəzərə alınmaqla, sistem suyunun 0,25%-ni təşkil edən normalardan artıq
olmamalıdır.
3.16.2.4. İstilik daşıyıcısının sızma normasını təyin edərkən istilik istehlakı sistemlərinin plan üzrə təmiri zamanı
doldurulan suyun sərfi nəzərə alınmır.
3.16.2.5. Sistemlərdə istilik daşıyıcısı kimi, bir qayda olaraq, isti su istifadə olunur. Digər istilik daşıyıcılarından texnikiiqtisadi əsaslandırıldıqda istifadəsinə icazə verilir.
3.16.2.6. Paylayıcı boru kəmərlərinin bütün yüksək nöqtələri hava buraxan armaturlarla, aşağı nöqtələri isə suyun
axıdılması və ya kondensatın ayırılması üçün armaturlarla təchiz olunur.
3.16.2.7. Boru kəmərləri hava “torbaları” yaranmasını və kondensatın yığılmasına istisna maililiklə yerinə yetirilir.
3.16.2.8. Sexdaxili istilik kəmərlərinin düyün nöqtələri bəzi sahələri sistemdən açmaq üçün seksiya sürgüləri (ventilləri)
ilə təchiz olunur.
3.16.2.9. Sistemlər üçün istilik enerjisi mənbəyi qismində texnoloji enerji qurğularının ikinci istiliyindən maksimal
istifadə olunmalıdır.
3.16.2.10. Elektrik enerjisindən istilik təchizatı məqsədilə istifadəyə texniki-iqtisadi əsaslandırmaqla icazə verilir.
3.16.2.11. Sistemlərin yuyulması hər il isitmə dövrünün bitməsindən sonra, eləcə də, boruların dəyişdirilməsi ilə
quraşdırma, əsaslı təmir, cari təmir işlərindən sonra aparılır (açıq sistemlərdə istismara daxil edimədən öncə sistemlər
həmdə dezinfeksiya olunmalıdırlar).
Sistemlər hər il isitmə dövründən sonra istilik daşıyıcısının hesabat sərfindən təxminən 3-5 dəfə çox miqdarda su ilə
yuyulur və bu zaman suyun tam şəffaflığına nail olunur. Hidropnevmatik yuyulma apararkən hava-su qarışığının sərfi istilik
daşıyıcısının hesabat sərfindən 3-5 dəfə çox olmamalıdır.
Sistemləri yumaq üçün sukəməri suyu və ya texniki su istifadə olunur. Açıq istilik təchizatı sistemlərində dezinfeksiya
sonrası yekun yuyulma, axıdılan suyun göstəriciləri içməli su üçün tələb olunan sanitariya normalarına çatana qədər içməli
su üçün qüvvədə olan standartın tələblərinə cavab verən su ilə həyata keçirilir. Kondensat xətləri üçün axıdılmış suyun
keyfiyyəti kondensat istifadəsi sxemindən asılı olaraq müvafiq tələblərə cavab verməlidir.
İstilik istehlakı sistemlərinin dezinfeksiya edilməsi sanitariya normaları və qaydaları ilə müəyyən edilmiş tələblərə

uyğun olaraq həyata keçirilir.
3.16.2.12. Yuyulmadan keçməmiş, açıq sistemlərdə isə yuyulmadan və dezinfeksiyadan keçməmiş sistemlərin
qoşulmasına icazə verilmir.
3.16.2.13. Daxili korroziyadan qorunmaq üçün sistemlər daim deaerasiya olunmuş, kimyəvi təmizlənmiş su və ya
kondens ilə doldurulmalıdır.
3.16.2.14. Sistem avadanlıqlarının möhkəmliyə və sıxlığa görə sınaqları hər il isitmə mövsümü başa çatdıqdan sonra
qüsurları müəyyənləşdirmək üçün eləcə də də isitmə dövrü başlamazdan əvvəl də təmir başa çatdıqdan sonra aparılır.
3.16.2.15. Su sistemlərinin möhkəmliyə və sıxlığa görə sınaqları aşağıdakılardan az olmayan yoxlama təzyiqi altında
aparılır:
a) elevator düyünləri, istilik sisteminin su qızdırıcıları, isti su təchizatı - 1 MPa (10kqq/sm 2);
b) çuqun qızdırıcı cihaz, polad ştamplanmış radiatorlu istilik sistemləri - 0.6 MPa (6kqq/sm 2), panel və konvektorlu
isitmə sistemləri - 1 MPa (10 kqq/ cm2) təzyiqi ilə;
c) isti su təchizatı sistemləri - sistemin işçi təzyiqinə bərabər olan təzyiq, üstəgəl 0,5 MPa (5 kqq/sm 2), lakin 1 MPa-dan
(10 kqq/sm 2) çox olmamaqla;
ç) kaloriferlər üçün isitmə və havalandırma sistemləri – istehsalçının texniki şərtləri ilə təyin olunmuş işçi təzyiqindən
asılı olaraq.
İstilik istehlakçı buxar sistemləri yoxlama təzyiqi ilə sınaqdan keçirirlər. Yoxlama təzyiqinin qiymətini istehsalçımüəssisə (layihə təşkilatı) minimal və maksimal qiymətlər arasından seçir:
a) Hidravlik sınaq zamanı sınaq təzyiqinin minimal qiyməti işçi təzyiqin 1,25 mislini təşkil etməlidir, lakin bu, 0,2 MPa
(2 kqq/sm2)-dan az olmamalıdır;
b) sınaq təzyiqinin maksimal qiyməti Azərbaycan Respublikasının texniki nəzarət orqanı ilə razılaşdırılmış normativtexniki sənədlərə müvafiq möhkəmliyə görə hesabatla təyin edilir;
c) idarəetmə düyünlərinin və istilik istehlakı sisteminin möhkəmliyə və sıxlığa görə sınağı xarici havanın temperaturu
müsbət olduqda aparılır. Xarici havanın temperaturu mənfi olduqda sıxlığın yoxlanılması yalnız müstəsna hallarda
mümkündür. Bu halda otaq daxilində temperatur 5°C-dən aşağı olmamalıdır.
Sistemlər sınaqdan keçmiş hesab olunur, əgər onları apararkən:
a) qaynaq tikişlərində “tərləmə” və ya qızdırıcı cihazlardan, boru kəmərlərindən, armaturlardan, və sair avadanlıqlardan
sızma aşkarlanmırsa;
b) su və buxar istilik istehlakı sistemlərinin möhkəmliyə və sıxlığa görə sınağını keçirərkən, 5 dəqiqə ərzində təzyiqin
düşməsi 0,02 MPa-dan (0,2 kqq/sm2) çox olmamalıdır;
c) panel istilik sistemlərini möhkəmliyə və sıxlığa görə sınağını keçirərkən, 15 dəqiqə ərzində təzyiqin düşməsi 0,01
MPa-dan (0,1 kqq/sm2) çox olmamalıdır;
ç) isti su təchizatı sistemlərinin gücünü və sıxlığını sınaqdan keçirərkən 10 dəqiqə ərzində təzyiqin azalması 0,05 MPadan (0,5 kqq / sm2) artıq olmamalıdır; plastik boru kəmərləri: 30 dəqiqə ərzində 0,06 MPa (0,6 kqq/sm 2) -dən çox olmayan bir
təzyiqə düşmə ilə və daha sonrakı düşmələrdə 0,02 MPa (0,2 kqq/sm2) ilə 2 saat ərzində.
Qızdırıcı qurğular ilə birlikdə panel istilik sistemləri üçün yoxlama təzyiqinin qiyməti sistemdə quraşdırılan qızdırıcı
qurğuların yoxlama təzyiqi üçün təyin olunmuş yol verilən həddi keçməməlidir. Buxar isitmə və havalandırma qurğularına
gedən boru kəmərləri sisteminin, panel isitmə sisteminin yoxlama təzyiqinin qiyməti pnevmatik sınaqlar zamanı panel istilik
sistemləri, buxar istilik sistemləri və havalandırma sistemləri üçün 0,1 MPa (1kqq/sm2) olmalıdır. Bu halda 5 dəqiqə yoxlama
müddətində təzyiq düşməsi 0,01 MPa (0,1 kqq/sm2) aşmamalıdır.
Yoxlamanın nəticələri möhkəmlik və sıxlığa görə sınaq aktı ilə sənədləşdirilir.
Möhkəmlik və sıxlığa görə sınaqların nəticələri göstərilən şərtlərə cavab vermirsə, sızmaları aşkarlamaq və aradan
qaldırmaq lazımdır və sonra sistem sınaqlarını təkrar aparmaq lazımdır.
Möhkəmlik və sıxlığın sınağı aparılarkən, dəqiqlik sinifi 1,5-dən aşağı olmayan, şkalası nominal təzyiqin təqribən 4/3
ölçülənlərinə hesablanmış, bölgülərinin qiyməti 0,01 MPa-ya (0,1 kqq/sm2) bərabər, yoxlamadan keçmiş və təyin olunmuş
qaydada plomblanmış, yaylı manometrlərdən istifadə olunur.
3.16.2.16. Aqresiv mühitli otaqlara yerləşdirilən istilik-havalandırma avadanlıqları, boru kəmərləri və hava kanalları
korroziya əleyhinə materiallarla və korroziyaya qarşı mühafizə örtüklərdən nəzərdə tutulmalıdır.
3.16.2.17. Qazların, buxarların, aerozolların və ya tozların alışma yarada biləcəyi otaqlarda yerləşdirilmiş, avadanlıqlar,
boru kəmərləri və hava kanallarının isti səthlərin temperaturu onların özbaşına alışma temperaturundan 20% aşağı olmalıdır.
3.16.2.18. Standartlaşdırılmamış istilik və havalandırma avadanlıqları, hava kanalları və istilik izolyasiya qurğularının
konstruksiyalarını qüvvədə olan normativ sənədlərdə istifadəsinə icazə verilmiş materiallardan hazırlamaq lazımdır.
3.16.2.19. İstismar zamanı aşkar edilən pozuntular dərhal və ya pozuntuların xarakterindən asılı olaraq cari və ya əsaslı
təmir dövründə aradan qaldırılır.
3.16.2.20. İstilik istehlakı sistemlərinin cari təmiri ildə ən azı 1 dəfə, bir qayda olaraq, yay dövründə aparılır və isitmə
mövsümünün başlamasına 15 gün qalmışdan gec olmayaraq qurtarır.
3.16.2.21. Texnoloji ilə əlaqədar havalandırma qurğularının təmiri, bir qayda olaraq, texnoloji avadanlıqların təmiri ilə
eyni vaxtda keçirilir.
3.16.2.22. Qış dövründə, xaricdə havanın temperaturu mənfi olduqda, sistemdə suyun dövr etməsi dayanan hallarda,
donmanın qarşısını almaq üçün, sistemlər tamamilə boşaldılır.
Suyun boşaldılması, yerli şəraitə tətbiq oluna bilən qaydada tərtib edilmiş, istismar təlimatına müvafiq, texniki rəhbərin
yazılı sərəncamı əsasında aparılır.
3.16.3. İstilik sistemləri. Texniki tələblər və istismar
3.16.3.1. İstilik cihazlarının, istilik verilişini tənzimləmək üçün qurğuları olmalıdır. Yaşayış və ictimai binalarda istilik
cihazları, bir qayda olaraq, avtomatik temperatur tənzimləyiciləri ilə təchiz olunur.
3.16.3.2. 50 kVt və daha yuxarı gücdə otaqları qızdıran hesabat istilik sərfiyatlı sistemlər istilik enerjisinin və istilik

daşıyıcılarının sərfini avtomatik tənzimləyən cihazlarla təchiz olunur.
3.16.3.3. İsitmə cihazlarına sərbəst əlçatanlıq təmin edilməlidir. Quraşdırılmış dekorativ ekranlar (qəfəsələr) cihazların
istilik verilişini azaltmamalı və təmizləyici qurğulara əlçatanlığa mane olmamalıdır.
3.16.3.4. İsitmə sistemlərinin boru kəmərlərindəki bağlama armaturları tikinti normaları və qaydalarının tələblərinə
uyğun olaraq quraşdırılır.
3.16.3.5. Armarurlar xidmət və təmir üçün əlçatan yerlərdə quraşdırılmalıdır. İstilik sistemlərinin boru kəmərləri
tikintidə istifadə olunan materiallardan hazırlanır. Qeyri-metal borulardan istifadə edərkən boru istehsalçının normativtexniki sənədlərinə uyğun olan birləşdirici detallar və məmulatlardan istifadə etmək lazımdır.
3.16.3.6. Polimer materiallardan hazırlanan boruların metal boruları ilə birlikdə istifadə edildiyi təqdirdə, istilik
daşıyıcısında tərkibinə görə həll olmuş oksigenin məhdudiyyətlərinin olduğu istilik daşıyıcısının anti-diffuziya təbəqəsi
olmalıdır.
3.16.3.7. Zirzəmilərdə və digər qızdırılmayan yerlərdə çəkilən boru kəmərləri istilik izolyasiyası ilə təchiz olunmalıdır.
3.16.3.8. Su, buxar və kondensat boru kəmərlərinin mailliyi 0,002-dən az olmamalıdır, buxar hərəkətinə əks buxar
borularının mailliyi isə 0,006-dan az olmamalıdır. Sistemin konstruksiyası onun tam boşaldılması və doldurulmasını təmin
etməlidir.
3.16.3.9. İstilik boru kəmərlərinin bir kanalında yanar mayelərin, buxar və 170°C və ya daha az partlayış temperaturlu
qaz və ya aqressiv buxarlar və ya qazlar olan boru kəmərləri ilə çəkilməsinə yol verilmir.
İstilik daşıyıcısı su olduqda istilik sistemindən və su ilə doldurulmuş kondensat kəmərlərindən havanın çıxarılmasını
yuxarı nöqtələrdə, istilik daşıyıcısı buxar olduqda özbaşına axan kondensat boru kəmərinin aşağı nöqtələrində nəzərdə
tutmaq lazımdır.
3.16.3.10. Soyutma suyu və su ilə dolu olan kondensatları ilə istilik sistemlərindən hava sökülməsi yuxarı məntəqələrdə
və soyuducu-buxar halda kondensasiya çəkisi axın boru kəmərinin aşağı hissələrində təmin edilməlidir.
Su isitmə sistemlərində avtomatik hava axını təmin edilməlidir. Hava istifadəsi üçün qurğular heyət üçün əlçatan
yerlərdə təchiz olunmalıdır. İş siqnallanması istilik məntəqəsinin idarəetmə lövhəsinə və ya xidmət olunan sistemin dispetçer
idarəetmə pultuna çıxarılır.
3.16.3.11. İstilik sisteminin genişləndirici çəninə bir neçə bina qoşulduqda, genişləndirici çənin quraşdırılması ən
yüksək binanın ən yüksək nöqtəsində həyata keçirilir.
3.16.3.12. İsitmə sistemləri genişləndirici çənləri istilik otaqlarında yerləşdirilməlidir. Genişləndirici çəni çardaqlarda
quraşdırarkən yanmayan materiallardan hazırlanan istilik izolyasiyası təmin edilməlidir.
3.16.3.13. Sistemin yuxarı doldurulması və istilik rejimi 105- 70°C olan isitmə sistemləri üçün atmosferlə birləşdirilmiş
genişləndirici çənləri sistemdən 2,5-3 m-dən yuxarı qaldırmaqla quraşdırmaq lazımdır.
3.16.3.14. Genişləndirici çən, eliptik dibli silindrik formada tətbiq edilir. Daxili diametri 500 mm-dək olan atmosferə
bağlı genişləndirici çənləri hamar qaynaq olunmuş dibli istifadə etməyə icazə verilir.
3.16.3.15. Atmosferə birləşdirilmiş genişləndirici çən aşağıdakılar ilə təchiz olunur:
a) istilik məntəqəsi otağında, cəndə suyun yol verilən səviyyəsi hündürlüyündə birləşdirilmiş və görünən ara ilə
kanalizasiyaya axan siqnal borusu ilə;
b) su səviyyəsini avtomatik idarəetmə və dispetçer idarəetmə pultuna çıxışla siqnallama ilə.
3.16.3.16. Membran növlü genişləndirici çən təchiz olunur:
a) görünən aralıqla və kanalizasiyaya axınla təchiz olunmuş, suyun klapandan mütəşəkkil ayrılan qoruyucu klapanlarla;
b) sistemdə su təzyiqinin avtomatik idarə edilməsi ilə.
3.16.3.17. İsitmə sisteminin istismarı zamanı aşağıdakılar təmin edilməlidir:
a) bütün qızdırıcı cihazların bərabər səviyyədə qızdırılması;
b) sistemdən qayıdan əks şəbəkə suyunun temperaturunun sapınması qrafik üzrə xarici havanın müvafiq temperaturu
üçün nəzərdə tutulan temperaturdan müvafiq olaraq 3°C-dən çox olmaması;
c) sistemin yuxarı nöqtələrində axıdılma yeri;
ç) istilik sistemindəki təzyiq istilik cihazları üçün yol veriləndən artıq olmamalıdır;
d) su sisteminin elevator düyünündə sürüşmə əmsalı hesabat qiymətindən az olmamalıdır;
e) qızdırıcı cihazlara daxil olan buxarın tam soyudulması, onun uçub çıxmasının istisnası;
ə) kondensatın sistemdən geri qaytarılması;
f) istilik istehlakçısı sistemindən istilik daşıyıcılarının, onda olan suyun 0,25%-ni aşmayan gündəlik sızması;
3.16.3.18. Qızdırıcı cihazların səthinin maksimal temperaturu isidilən otaq üçün təyin olunmuş və qoyulmuş sanitar
normalar və qaydalara uyğun olmalıdır (müvafiq qurumların qəbul etdiyi normativ sənədlərinin tələblərinə uyğun).
3.16.3.19. Müstəqil su isitmə sistemlərinin doldurulması və bəslənməsi istilik şəbəkəsindən yumşaldılmış dearasiya
olunmuş su ilə aparılır. Doldurulma sürəti və qaydası enerji təchizatı müəssisəsi ilə razılaşdırılır.
3.16.3.20. İstilik istehlakı su sistemi üçün istismar rejimində əks boru kəmərində təzyiq, statik üçün olan qiymətdən 0,05
MPa (0,5 kqq/sm2) az olmayan, lakin sistemin ən az möhkəmlikli elementi üçün yol verilən maksimal qiyməti aşmamaqla,
yuxarı təyin olunur.
3.16.3.21. İstilik istehlakı su sistemlərində istilik daşıyıcısının temperaturu 100°С-dən yuxarı olduqda, təzyiq yuxarı
nöqtələrdə, istilik daşıyıcısının hesabat temperaturunda ifrat qızmasının qarşısını almaq üçün, hesabat qiymətindən ən azı
0,05 MPа (0,5 kqq/sm2) yuxarı olmalıdır.
3.16.3.22. İsitmə sistemlərinin istismarı prosesində aşağıdakıları həyata keçirmək lazımdır:
a) daimi müşahidələrdən gizli sistemlərin elementlərinə (çardaqlarda, zirzəmilərdə, kanallarda paylayıcı boru
kəmərlərinə) ayda ən azı 1 dəfə baxış keçirmək;
b) həftədə ən azı 1 dəfə sistemin ən mühüm elementlərini (nasosları, bağlayıcı armaturları, NÖC-ləri və avtomatika
qurğularını) yoxlamaq;
c) istilik sistemindən havanı istismar üzrə təlimata uyğun olaraq dövri olaraq çıxarmaq;
ç) qızdırıcının xarici səthini tozdan və kirdən həftədə ən az 1 dəfə təmizləmək;
d) süzgəcləri (palçıq tələlərini) yumaq. Süzgəclərin (palçıq tələlərinin) yuyulma müddətləri palçıq tələsindən öncə və
sonra manometrlərin göstəriciləti əsasında təyin olunan, çirklənmə dərəcəsindən asılı olaraq təyin olunur;
e) qızdırıcı cihazları qızdırmaqla və otağın daxilində nəzarət nöqtələrində temperatur əməliyyat jurnalında qeyd

etməklə, həmçinin isidilən otaqları isidilməsinə nəzarət etməklə (framuqların, pəncərələrin, qapıların, darvazaların,
çəpərləyici konstruksiyaların və s.) istilik daşıyıcılarının parametrlərinə (təzyiqə, temperatura, sərfiyyata) gündəlik nəzarəti
həyata keçirmək;
ə) bağlayıcı-tənzimləyici armaturun təsdiqlənmiş təmir qrafikinə müvafiq sazlığını yoxlamaq, onlara daxili baxış
keçirmək və təmir üçün sürgülərin çıxarılması isə 3 ildə ən azı 1 dəfə, qızdırıcı cihazlarda tənzimləyici kranların bərkidici
kipgəcinin bağlanma kipliyinin və dəyişilməsinin yoxlanması isə ildə 1 dəfədən az olmamaqla;
f) sürgülərin və ventillərin tənzimləyici orqanlarını sonadək bağlamaqla ardınca açmaqla ayda 2 dəfə yoxlamaq;
g) flanslı birləşmələrin kipləşdirici taxmalarını beş ildə ən azı 1 dəfə dəyişdirmək.
3.16.3.23. İsitmə sistemlərinin yenidənqurma (modernləşdirilməsi) zamanı atmosferə bağlı genişləndirici çənlərin
membran növlü genişləndirici çən ilə əvəzlənməsi nəzərdə tutulmalıdır. Genişləndirici çənlərinın həcmi istilik təchizatı
sisteminin həcmindən çıxış edərək texniki hesabat əsasında seçilir. Membranlı çən suyun drenaj qurğusuna ayırıcısı olan,
qoruyucu klapanla təchiz olunur.
3.16.3.24. Quraşdırma, təmir və yenidənqurmadan sonra istilik sistemini istismara qoşanadək, isitmə mövsümü
başlamazdan öncə qızdırıcı cihazların bərabər səviyyəli istilik verməsinə görə sınağı keçirilir. İstilik sınağı zamanı istilik
daşıyıcısının temperaturu 50°C-dən aşağı olmamalıdır. İstilik sınağı prosesində sistemin sazlanması və tənzimlənməsi yerinə
yetirilməlidir. Sınağın nəticələri akt ilə sənədləşdirilir.
3.16.4. Hava istilik, havalandırma, soyutma sistemlərinin aqreqatları.
Texniki tələblər və istismar
3.16.4.1. Sistemlər müvafiq olaraq binalarda layihədə göstərilən hava mübadiləsini təmin etməlidir. Layihədə nəzərdə
tutulmadıqda havanın disbalansına icazə verilmir.
3.16.4.2. Hər bir kalorifer qurğusu istilik daşıyıcısının girişində və çıxışında, açıcı armaturla və ötürücü və əks boru
kəmərləri üzərində termometr gilizləri, eləcə də kaloriferlərin yuxarı birləşmə nöqtələrində hava dəlikləri, aşağı birləşmə
nöqtələrində isə drenaj qurğuları ilə təchiz olunur.
Buxarla işləyən hava qızdırıcıları buxar ayırıcıları ilə təchiz olunur.
Kalorifer qurğuları istilik daşıyıcılarının avtomatik tənzimlənməsi ilə təchiz olunur.
3.16.4.3. Kaloriferlər hava isitmə qurğularında və axın havalandırmasına qoşulduqda buxar istilik şəbəkələrinə
birləşdirildikdə paralel olaraq qoşulur, istilik təchizatı su istilik şəbəkələrindən olduqda isə, bir qayda olaraq, ardıcıl və ya
paralel-ardıcl qoşulur ki, bu da qurğunun layihəsində əsaslandırılmalıdır.
Su şəbəkələrinə birləşdirilmiş kalorifer qurğularında hava axınına nisbətən əks axınlı su axını həyata keçirilməlidir.
3.16.4.4. Hava istilik kameraları və axın ventilyasiyaları quraşdırılarkən kaloriferin seksiyaları arasında və kaloriferlərlə,
havalandırıcılar və xarici çəpərlər arasında tam germetiklik təmin olunmalı, habelə keçid rejimlərində işləyən ayırıcı
kanallarının kip bağlanması təmin edilməlidir.
3.16.4.5. Havalandırma sistemlərinin təchizatı kameraları süni işıqlandırmaya malik olmalıdır. Quraşdırılmış
avadanlıqlara xidmət və təmir üçün ən azı 0,7 m genişlikdə olan müstəqil keçidlərlə təmin olunur. Kameraların qapıları
(lyukları) möhürləndirilir və qıfılla bağlanır.
3.16.4.6. Döşəmədən 3 m-dən yuxarı olan havalandırmanı tənzimləyən lampa və pəncərələr, əl və ya intiqallı qrup
şəklində tənzimləyici mexanizmlər ilə təchiz olunmalıdır.
3.16.4.7. Otaqların havalandırma təchizatı sənaye binalarının tikinti norma və qaydalarının tələblərinə uyğun olmalıdır.
3.16.4.8. Tezalışan və yanar mayelər və qazlarla olan boruları havalandırma avadanlıqları otağına döşənməsinə
(çəkilməsinə) icazə verilmir.
Havalandırma avadanlıqları üçün yuxarıda olan otaqlarından yalnız axıtma kanalizasiya borularını və su toplama
borularını döşəməyə icazə verilir.
3.16.4.9. Bütün mühəndis kommunikasiyalarını havagötürən şaxtalarda çəkilməsinə icazə verilmir.
3.16.4.10. Bütün hava kanalları boya ilə boyanır. Boyama sistematik şəkildə bərpa olunur.
3.16.4.11. Korroziyaya qarşı mühafizə üçün qatının qalınlığı 0,5 mm-dən çox yanar materiallardan boyadan və ya
qalınlığı 0,5 mm-dən çox olmayan plyonkadan istifadəyə icazə verilir.
3.16.4.12. Hava kanallarının yerləşdiyi yerlər qapalı qurğu və divarlar vasitəsilə möhürlənmişdir.
3.16.4.13. Havalandırma sistemlərinin istismarı müxtəlif otaqlarda hava temperaturunu, hava mübadiləsi dəfəliyini və
normalarını müəyyən olunmuş tələblərə müvafiq təmin etməlidir.
3.16.4.14. Axın havalandırma və hava isitmə sistemlərinin kalorifer qurğuları xarici havanın hesabat temperaturunda və
otaq daxilində verilmiş hava temperaturu və əks şəbəkə suyunun temperaturunu temperatur qrafikinə müvafiq olaraq
avtomatik tənzimləmə yolu ilə təmin etmək üçün hava istilik sistemi istilik daxili hava temperaturu istənilən hava istiliyində
təmin edilməlidir. Ventilyator söndürüldükdə kaloriferlərin borucuqlarının donmasını istisna etmək üçün istilik
daşıyıcılarının minimal verilişini təmin edən avtomatik bloklanmanın qoşulması nəzərdə tutulmalıdır.
3.16.4.15. Quraşdırma və yenidənqurmadan sonra istismara qəbuldan öncə, eləcə də istismar prosesində mikroiqlim
pisləşdiyi halda, lakin 2 ildə 1 dəfədən az olmayaraq, qurğuların işləmə səmərəliliyini və onların pasport və layihə
göstəricilərinə uyğunluğunu müəyyən etmək məqsədilə hava isitmə və havalandırma sisteminə sınaqlar tətbiq edilir.
Sınaq prosesində müəyyən olunur:
a) ventilyatorların məhsuldarlığı, tam və statik təzyiqi;
b) ventilyatorların və elektrik mühərriklərinin fırlanma tezliyi;
c) elektrik mühərriklərinin qoyulmuş gücü və faktiki yükü;
ç) hava yollarının ayrıca budaqlanmaları üzrə bütün sahələrin son nöqtələrində hava həcminin və təzyiqlərinin
paylanması;
d) axıb gələn və içıxarılan havanın temperaturu və nisbi rütubəti;
e) kaloriferlərin istiliyə görə məhsuldarlığı;
ə) temperatur qrafikinə müvafiq tədarük boru kəmərindəki şəbəkə suyunun hesabat sərfinə və temperaturnda
kaloriferlərdən sonra əks şəbəkə suyunun temperaturu;
f) istilik daşıyıcılarının hesabat sərfiyyatı zamanı kaloriferlərin hidravlik müqaviməti;

g) nəmləndirici kameralardan əvvəl və sonra havanın temperaturu və rütubəti;
ğ) süzgəclərin tutma əmsalı, qurğunun ayrıca elementlərində (hava kanallarında, flanslarda, kameralarda, süzgəclərdə
və s.) sorulmaları və hava sızmalarının olması.
3.16.4.16. Sınaq hava üzrə hesabat təzyiqində istilik daşıyıcısının xarici temperaturuna müvafiq temperaturlarda həyata
keçirilir.
3.16.4.17. Sınaqdan öncə baxış zamanı aşkar edilmiş qüsurlar aradan qaldırılır.
Ventilyasiya sistemlərinin sınaq və tənzimlənməsi zamanı müəyyən olunan çatışmazlıqlar qüsurlar və imtinalar
jurnalında qeydə alınır və sonradan aradan qaldırılır.
3.16.4.18. Axıb gələn hər bir havalandırma qurğusuna hava istilik sistemi üçün texniki xarakeristikaları və quraşdırma
sxemi olan pasport tərtib olunur (bu Qaydanın 9 nömrəli əlavəsi).
Qurğularda edilən dəyişikliklər, eləcə də sınaqların nəticələri pasportda qeyd edilir.
3.16.4.19. Hava istilik sistemlərinin və axıb gələn havalandırma aqreqatlarının istismar prosesi zamanı aşağıdakıları
həyata keçirmək lazımdır:
a) həftədə ən azı 1 dəfə sistem avadanlıqlarına, avtomatik idarəetmə cihazlarına, NÖC-lərə, armaturlara, kondensat
ayırıcılarına baxış keçirilməsi;
b) qrafik üzrə NÖC-lərin, avtomatik tənzimləyici cihazların salamatlığının yoxlanılması;
c) istilik daşıyıcılarının temperaturunun, təzyiqinin, kaloriferə qədər və kaloriferdən sonra havanın, otaq daxilində
yoxlama nöqtələrində, əməliyyat jurnalında qeyd edilməklə, gündəlik yoxlamaların aparılması.
Yoxlama zamanı diqqət yetirilməlidir: drossel qurğularının vəziyyətinə, havalandırma kameralarının qapılarının, hava
kanallarının lyuklarının bağlanma kipliyinə, hava kanallarının konstruksiyalarının möhkəmliyinə, şarnirli birləşmələrin
yağlanmasına, sistemin küysüz işləməsinə, titrəyişəsaslarının vəziyyətinə, ventilyatorların yumşaq taxmalarına,
torpaqlamaların etibarlığına:
a) ”İsitmə sistemi” bölməsinə müvafiq, bağlayıcı-tənzimləyici armaturun sazlığını yoxlaması, flans birləşmələrinin
taxmalarının dəyişdirilməsi;
b) yağ süzgəcində müqavimət 50% artdıqda, yağ süzgəcində yağın dəyişdirilməsi;
c) kaloriferin pnevmatik üsulla (sıxılmış hava) təmizlənməsi, toz yapışıbsa, hidropnevmatik üsulla və ya buxarla
üfürməklə. Üfürülmə dövrülüyü istismar üzrə təlimatda təyin olunur. İsitmə mövsümünün əvvəlində təmizliyin aparılması
mütləqdir.
3.16.4.20. Yay aylarında çirklənmələrdən qaçmaq üçün bütün kaloriferlər hava tədarükü tərəfindən bağlanır.
Hava kanallarının daxili hissələrinin təmizlənməsi, istismar şəraitində daha tez-tez təmizlənməsi tələb olunmursa, bir
ildə ən azı 2 dəfə həyata keçirilir.
Ventilyatorun qarşısındakı mühafizə torları və pərdələr tozdan və kirdən hər rübdə ən az 1 dəfə təmizlənir.
3.16.4.21. Metal havaqəbulu və çıxış şaxtaları, habelə xarici jalyüz qəfəsələrinin hər il yoxlanmalı və təmir edilməli olan
karroziya əleyhinə örtüyü olmalıdır.
3.16.5. İsti su təchizatı sistemləri. Texniki tələblər və istismar
3.16.5.1. İsti su sistemindəki suyun temperaturu isti su sistemində quraşdırılması mütləq olan avtomatik tənzimləyici
tərəfindən saxlanılır.
Nasaz su istilik tənzimləyicisi olan qurğuların isti su istilik məntəqəsinin boru kəmərlərinə qoşulmasına yol verilmir.
3.16.5.2. İsti su təchizatı sistemində verilən təzyiqin təmin edilməsi üçün daxili su boru kəmərlərinin quraşdırılması üzrə
inşaat normaları və qaydalarının tələblərinə müvafiq təzyiq tənzimləyiciləri quraşdırmaq lazımdır (müvafiq qurumların
qəbul etdiyi normativ sənədlərinin tələblərinə uyğun).
3.16.5.3. Açıq su sistemlərində istilik daşıyıcısının dövretməsini həyata keçirmək məqsədilə isti su təchizatı sistemində
isti su təchizatı sistemi üçün su götürülən yerlə dövretmə boru kəmərinin qoşulma yeri arasında diafraqma quraşdırılır.
İstilik şəbəkəsinin girişində kifayət qədər təzyiq olmaması halında diafraqma dövretmə boru kəmərində quraşdırılmış
nasos ilə əvəzlənə bilər.
3.16.5.4. İsti su təchizatı sistemində verici dövretmə boru kəmərlərinin, suyığıcı cihazlara gətirilənlər istisna
olmaqla,qalınlığı 10 mm az olmayan istilik keçiriciliyi 0,05 Vt/(m x ºC)-dən çox olmayan istilik izolyasiyası olmalıdır.
3.16.5.5. 50 mm-dək (50 mm daxil olmaqla) diametrIi olan bağlayıcı armatur qismində, bir qayda olaraq, tuncdan,
latundan, paslanmayan poladdan və ya istiliyə davamlı plasmas armatur istifadə olunmalıdır.
3.16.5.6. İsti su təchizatı üçün istilik enerjisi sərfi cəmlənmiş qısamüddətli xarakterə malik sənaye müəssisələrində isti su
istehlakının növbə qrafikinin tarazlaşdırılması üçün çən-akkumulyatorları və ya tələb olunan tutumlu suqızdırıcılar tətbiq
olunur.
3.16.5.7. Su təchizatı sistemində daimi və ya dövrü təzyiq çatışmazlığı olduqda, eləcə də mərkəzləşdirilmiş isti su
təchizatı sistemində məcburi dövretməni saxlamaq zəruri olduğu halda nasos qurğularının quraşdırılmasının nəzərdə
tutulması vacibdir.
3.16.5.8. İsti su təchizatını istismar edərkən zəruridir:
a) təsərrüfat-içməli su ehtiyaclarına verilən isti suyun keyfiyyətini dövlət standartları ilə müəyyən olunmuş tələblərə
müvafiq olaraq təmin etmək;
b) mərkəzi isti su təchizatı sistemləri üçün suyığımı yerlərində isti su temperaturunu saxlamaq: 60°C-dən aşağı
olmamaqla açıq istilik təchizatı sistemlərində, 50°C-dən aşağı olmamaqla bağlı istilik təchizatı sistemlərində, 75°C-dən yuxarı
olmamaqla hər iki sistem üçün;
c) isti su sərfini təyin olunmuş standartlara uyğun təmin etmək.
3.16.5.9. İstismar rejimində sistemdə təzyiq statikdən ən azı 0,05 MPa (0,5 kqq/sm 2) yuxarı saxlanılır. Su qızdırıcıları və
boru kəməri daim su ilə doldurulmalıdır.
3.16.5.10. İsti su təchizatı sistemlərinin istismarı prosesində aşağıdakıları etmək lazımdır:
a) avadanlıqların, boru kəmərlərinin, armaturun, nəzarət-ölçü və avtomatika cihazlarının sazlığına diqqət yetirmək,
nasazlıqları və su sızmalarını aradan qaldırmaq;
b) isti su təchizatı sistemində istilik daşıyıcılarının parametrlərinə və onun keyfiyyətinə nəzarət etmək.

Baxış müddətini təyin edərkən, bu Qaydanın 3.16.4.20-ci yarımbəndinin rəhbər tutulması zəruridir.
3.16.5.11. Şəbəkə suyunun qapalı sistemlərdən götürülməsinə icazə verilmir.
3.17. Texnoloji enerji qurğuları
3.17.1. İstilik mübadiləsi qurğuları. Texniki tələblər və istismar
3.17.1.1. Hər bir istilik buxarı qızdırıcısı buxar tələsi ilə və ya kondensatı ayırmaq üçün kondensat ayırıcısı ilə və ya
səviyyə tənzimləyicisi ilə havanın buraxılması və su axını üçün bağlayıcı armaturlu ştuserlərlə və qoruyucu qurğularla təchiz
olunur.
3.17.1.2. Tutumlu su qızdırıcıları, qızdırılan mühit tərəfdən qoruyucu klapanlarla, həmçinin, hava və drenaj qurğuları ilə
təchiz olunur.
3.17.1.3. İstilik mühiti buxardan (buxar-su, buxarmazutlu və s.) ibarət olan qızdırıcılar, gövdələrində kondensatın verilən
səviyyəsini təmin edən qurğular və ya kondensatayırıcıları ilə təchiz olunur.
3.17.1.4. İstehsalçının pasportunda layihə və ya tədqiqatlarla təyin olunmuş göstəricilərə əsasən borucuqlar traktı daxili
və ya boruarası sahədə hidravlik müqavimətin hesabat qiymətindən 25% yuxarı artması zamanı istilik mübadiləsi
qurğularının istismarına yol verilmir.
3.17.1.5. Qoruyucu qurğular, elə hesablanır və tənzimlənir ki, mühafizə olunan elementdə təzyiq hesabat qiymətini 10%
artıq aşmasın, əgər hesabat təzyiq 0,5 MPa-dək olarsa 0,05 MPa-dan artıq olmasın. Qoruyucu qurğuların buraxma
qabiliyyətinin hesablanması qüvvədə olan standartlara (müvafiq qurumların qəbul etdiyi normativ sənədlərin tələblərinə)
uyğun həyata keçirilir.
3.17.1.6. Üzərində qoruyucu qurğu quraşdırılmış qol borudan istilik daşıyıcısının seçimi, bağlayıcı armaturun bilavasitə
qoruyucu qurğularla yanaşı quraşdırılması yol verilməzdir.
Klapanlar işə düşən zaman xidmət heyətini yanıqlardan mühafizə etmək üçün qoruyucu klapanların ayırıcı boru
kəmərləri olmalıdır. Bu ayırıcı kəmərlər donmaqdan qorunmalı və onlarda toplanan kondensatın axıdılması məqsədilə
drenajlarla təchiz olunmalıdır, drenaj buraxıcılarının qəbuledici qurğu ilə birləşməsi görünən yarıqla aparılmalıdır.
3.17.1.7. Buxarla işləyən istilik mübadiləsi aparatlarının arxası ilə kondensatın keyfiyyətinə nəzarət etmək məqsədilə
soyuduculu nümunə götürən qurğular quraşdırılmalıdır, eləcə də, keyfiyyət qənaətbəxş olmadıqda istilik mübadiləedicilərin
ümumi kondensat toplayıcı sistemdən və onun drenajından açılma mümkünlüyü nəzərdə tutulmalıdır.
3.17.1.8. İstilik mübadiləsi aparatları qızdırılan mühitin temperaturunun təqdim olunan göstəricilərlə uyğunluğunu
təmin etmək məqsədilə temperaturun avtomatik tənzimləyiciləri ilə və qızdıran və qızdırılan mühitin girişində və çıxışında
NÖC-lərlə (manometr və termometrlərlə) təchiz olunur.
3.17.1.9. Şəbəkə qızdırıcıları işləyərkən təmin olunur:
a) kondensatın səviyyəsinə və səviyyə və tullantını avtomatik dəstəkləyən qurğuların işinə nəzarət;
b) qızdırıcının buxar mühitindən kondensasiya olunmayan qazların ayrılmasına nəzarət;
c) temperatur uzanmaları nəticəsində gövdələrin yerdəyişməsinə nəzarət;
ç) temperatur basqısına nəzarət;
d) şəbəkə suyunun qızmasına nəzarət;
e) hidravlik müqavimətə nəzarət;
ə) qızdırıcı buxar kondensatının keyfiyyətinə görə hidravlik sıxlığa nəzarət.
3.17.1.10. Şəbəkə suları ilə işləyən istilik mübadiləsi aparatları onu temperatur qrafikinə uyğun temperaturda istilik
şəbəkəsinə qaytarmalıdır.
Hər bir istilik mübadiləsi aparatı üzərində aşağıdakı göstəricilər olan lövhəciyə malik olmalıdır:
a) istehsalçının adı;
b) məhsulun adı və onun təyinatı;
c) qızan və qızdırılan mühit üçün hesablanan işçi təzyiq, Mpa;
ç) qızan mühitin maksimal temperaturu, °C;
d) istehsalçının nömrəsi, istehsal ili, qabın çəkisi.
3.17.1.11. Hər bir şəbəkə qızdırıcısı və qızdırıcı qruplar üçün layihə göstəriciləri və sınaqların nəticələrinə əsasən
müəyyən olunur və pasportlarına daxil edilir:
a) hesablanmış istilik məhsuldarlığı və ona müvafiq qızdıran buxar və şəbəkə sularının parametrləri;
b) temperatur basqısı və şəbəkə sularının maksimal qızdırılma temperaturu;
c) buxar və su tərəfdən maksimal yolverilən təzyiq həddi;
ç) şəbəkə sularının hesabat sərfi və ona uyğun təzyiq itkisi.
3.17.1.12. İstilik mübadiləsi aparatlarının boru sistemi çirklənmə dərəcəsinə görə ildə 1 dəfədən az olmayaraq vaxtaşırı
təmizlənir (qızdırma dövründən öncə).
İstilik mübadiləsi aparatları, istilik məhsuldarlığına görə 5 ildə 1 dəfədən az olmayaraq sınaqlardan keçirilir.
3.17.1.13. İstilik sistemi və qaynar su təchizatının su-sulu və buxar-su qızdırıcıları bu Qaydanın tələblərinə uyğun sıxlığa
görə sınanır və sınaqlar boruarası mühit tərəfdən çıxarılmış ön və arxa qapaqlarla (seksiya istilik mübadiləsi-kalaçları üçün)
sınaq təzyiqlə aparılır.
Şəbəkə sularının qaynar su təchizatı sisteminin boru kəmərinə sızmasını aşkarlamaq üçün və ya su-sulu istilik
mübadiləsi boru sisteminin köhnəlməsi səbəbindən, su kəməri sularının istilik şəbəkəsi su kəmərlərinə axması və ya
yaymanın sıx olmaması səbəbindən bütün istilik mübadilə aparatlarının sıxlığı 4 ayda 1 dəfədən az olmayaraq su boru
kəmərində və ya istilik şəbəkəsindəki təzyiqə bərabər təzyiq altında yoxlanılmalıdır.
Su kəmərində təzyiq istilik şəbəkəsinin əks boru kəmərində olduğundan artıq olduqda, istismar şəraitində qızdırıcıların
sıxlığınının yoxlanmasına qızdırıcıdan sonra əks boru kəmərində şəbəkə sularının kimyəvi analizi vasitəsilə yol verilir. Suyun
keyfiyyətinin pisləşməsi borucuqların sıx olmadığını göstərir.
3.17.1.14. Yayma aparatında və ya istilik qızdırıcı borucuqlarda sızma aşkarlandıqda, onlar təmirə göndərilir.
Müvəqqəti tədbir kimi sızmanın qarşısını almaq üçün zədələnən borucuğun yerinə bağlayıcı quraşdırılmasına yol
verilir. İstilik mübadiləsi aparatının təftiş və təmir üçün dirəkdən çıxarılması mühitin onun gövdəsinin və boru sistemindən

tam enməməsinə qədər yol verilmir.
Qaynar su təchizatı sistemi üçün istilik mübadiləsi aparatının çıxışındakı qaynar suyun temperaturu su paylayıcı yerdə
temperaturu təmin etmək üçün kifayət qədər - 50°C-dən aşağı olmayaraq, olmalıdır.
3.17.1.15. İstilik mübadiləsi aparatlarının və sistem drenajının və boruarası mühitin məcburi qısamüddətli
dayandırılması zamanı istilik mübadilə edicilərin su ilə doldurulması yalnız boru qəfəsələrinin soyumasından sonra aparılır.
3.18. İstilik enerji qurğularının və şəbəkələrin su hazırlığı
və su-kimyəvi rejimi
3.18.1. İstilik enerji qurğularının, boru kəmərlərinin və digər avadanlıqların metal korroziyası səbəbindən,
zədələnmədən və iqtisadi səmərəliliyi azalmadan etibarlı işini təmin etmək üçün su-kimyəvi rejimi təşkil edilməlidir. İstilik
təchizatı və istilik istehlakı sistemlərinin qazanxanalarında avadanlıqların və boru kəmərlərinin istilik ötürücü səthlərində
ərp, çöküntü və şlam əmələ gəlməsinə yol verilmir.
3.18.2. Avadanlıqların su-kimyəvi iş rejiminin təşkilini və ona nəzarəti, kimyəvi labaratoriyanın hazırlıqlı heyəti və ya
təşkilatın struktur bölməsi həyata keçirir. Təşkilat su-kimyəvi rejimə nəzarət məqsədilə ixtisaslaşmış digər təşkilatları cəlb
edə bilər.
3.18.3. Avadanlığın su-kimyəvi rejiminə nəzarətin dövrülüyü ilkin suyun keyfiyyətini və fəaliyyətdə olan avadanlığın
vəziyyətini nəzərə almaqla ixtisaslaşmış sazlama təşkilatı tərəfindən təyin olunur.
İlkin, bəsləyici və şəbəkə sularına, həmçinin istilik mənbələrinin paylayıcı şəbəkələri nöqtələrində və açıq istilik
təchizatlı istilik şəbəkələrində sulara nəzarətin dövrülüyü sanitar norma və qaydalarla uyğun müəyyən olunur. Dövrülük
əsasında su-kimyəvi rejim görə kimyəvi nəzarət qrafiki tərtib olunur.
3.18.4. Buxar qazanlarının qida sularının və istilik şəbəkələrinin bəsləyici sularının deaerasiya üsullarının seçimi,
qazanların və istilik təchizatı sistemləri üçün suyun hazırlanma üsulları, su hazırlanması texnoloqiyasının işlənməsi,
ixtisaslaşmış (layihə, nizamlayıcı) təşkilatlar tərəfindən, ilkin suyun (çiy) keyfiyyətini, istilik daşıyıcılarına olan sanitar
tələbləri, istilik istehlakedici qurğunun konstruksiyası ilə təyin olunan tələblər, təhlükəsiz istismar şərtləri, texniki-iqtisadi
göstəricilər və istehsalçının tələbləri nəzərə almaqla aparılır.
Qazandaxili su-kimyəvi rejim və onun təshihi, ixtisaslaşmış sazlayıcı təşkilat tərəfindən, istilik texniki tədqiqatlara
əsasən təyin olunur.
Suyun qazana kimi və ya qazandaxili emalı olmadan qazanların istismarı yol verilmir.
Layihə sxemlərinin və avadanlıqların konstruksiyalarının su hazırlayıcı qurğuların işinə, eləcə də qazanxananın sukimyəvi rejiminə təsir göstərə bilən istənilən dəyişiklikləri ixtisaslaşmış ( layihə, sazlayıcı) təşkilatlarla razılaşdırılır.
3.18.5. Su hazırlayıcı qurğuların və kondensat təmizləyici qurğuların avadanlıqları, boru kəmərləri və armaturları,
habelə səthləri korroziya-aktiv mühitlə təmasda olan tikinti konstruksiyaları, xüsusi antikorroziya örtüklərlə mühafizə olunur
və ya korroziyaya davamlı materiallardan düzəldilir.
3.18.6. Qazanxanalar yalnız su hazırlayıcı qurğuların saz olması zamanı, deaerator da daxil olmaqla, süzgəclərin tam
yüklənməsi və onların NÖC-lərlə təchizatı zamanı istismara qəbul olunur. Su hazırlayıcı qurğunun tərkibi və deaerasiya
üsulları (vakuum, atmosfer deaerator) layihələndirmə zamanı texniki-iqtisadi əsaslandırma ilə müəyyən olunur.
3.18.7. Su-buxar traktının bütün nəzarət olunan sahələrində su və buxar nümunələri götürücüləri ilə birgə, nümunələri
20-40°С-dək soyudan soyuducularla quraşdırılır. Nümunə götürücü xətləri və soyuducuların soyutma səthləri paslanmayan
poladdan hazırlanır.
3.18.8. İstilik enerji qurğularını istismara daxil etməzdən öncə lazımdır:
a) ixtisaslaşmış şirkətləri cəlb etməklə su hazırlığı işini və deaerasiya sistemini sazlamaq, deaerator və qidalandırma və
əlavə bəsləyici suların su-hazırlayıcı aparatlarının möhkəmliyi və bərkliyini sınaqdan keçirmək. Deaeratorun işi üçün buxar
qazanında buxarın olmaması zamanı qazanın işə düşməsindən öncə, yalnız deaeratorun möhkəmliyinin və bərkliyinin sınağı
aparılmalıdır və aparatın hidravlik hissəsinin sazlanması həyata keçirilməlidir;
b) ixtisaslaşdırılmış şirkəti (qazanın yuyulma üsulunu yerli şəraitlərdən asılı olaraq sazlayıcı təşkilat təyin edir) cəlb
etməklə, qazanı reagent və ya su ilə yuyulmaya məruz qoymaq. Zərurət olduğu hallarda, qazanı qoşmadan öncə su qızdırıcı
qazan qoşulan istilik-su təchizatı aparatları və trassaları yuyulmaya məruz qoyulur.
Qazan, yalnız onun yuyulması bitdikdən sonra qazana kimi suyun codluğu və onda həll olunmuş oksigenin miqdarı bu
Qaydanın tələblərinə uyğun zaman işə qoşula bilər; dəmir birləşmələrinin qatılığı bu zaman sərhəd göstəricilərinin 50%-ni
aşmamalıdır.
3.18.9. İstehsalçı müəsissələrin tələbləri bu Qaydanın və digər normativ-texniki sənədlərin tələbləri nəzərə alınmaqla
istilik enerji qurğuları üçün su-kimyəvi rejimin aparılması üzrə təlimat və qurğunun (qurğuların) istismarı üzrə rejim kartı ilə
suyun qazana qədər emal olunması üçün təlimat hazırlanır və həmin təlimatlarda göstərilməlidir:
a) təlimatın mahiyyətinin mütləq olduğu, təlimatın təyinatı və vəzifələrin siyahısı,;
b) təlimatın tərtibi zamanı istifadə olunmuş sənədlərin siyahısı;
c) əsas düyünlərin, həmçinin, əsas və köməkçi avadanlıqların, o cümlədən, qazanların, deaerasiya qurğularının, təshih
emalı üçün qurğuların, konservasiya üçün qurğuların və avadanlıqların kimyəvi təmizlənməsinin, anbar təsərüfatı ilə su
hazırlığı üçün qurğuların texniki göstəriciləri və qısa təsviri;
ç) əl ilə idarə olunan və avtomatik kimyəvi nəzarət etmək məqsədilə su, buxar və kondensat nümunələrinin siyahısı və
seçim nöqtələrinin sxemi.
d) əlavə, bəsləyici və qazan sularının, buxar və kondensatın keyfiyyət normaları;
e) istilik şəbəkələrində bəsləyici və şəbəkə sularının keyfiyyət normaları;
ə) kimyəvi nəzarətin qrafiki, həcmi və üsulları, normativ sənədləşməyə istinad etməklə kimyəvi təhlillərin aparılma
üsulları;
f) avtomatika sisteminin, suyun qazan öncəsi emalı üçün və su-kimyəvi rejiminə nəzarət təşkilatında istifadə olunan
ölçü və siqnallama qurğularının siyahısı və qısa təsviri;
g) avadanlıq dayandırıldıqdan sonra, avadanlığın hazırlanması və işə salınması üzrə əməliyyatların yerinə yetirilməsi və
onun normal istismar dövrlərində işə qoşulması üzrə, həmçinin qurğuların montajı və ya təmirindən sonra (qurğuda işlərin
bitirilməsinin yoxlanması, qurğuya baxış, işəsalma üçün hazırlığın yoxlanması, müxtəlif istilik vəziyyətlərindən

avadanlıqların işə salınması) əməliyyatların yerinə yetirilmə qaydaları;
ğ) normal istismar zamanı avadanlıqlara xidmət üzrə əməliyyatların yerinə yetirilmə qaydaları;
h) deaerasiya rejiminə nəzarət əsasında işə başlama zamanı suyun təshih emalı rejiminə, qazanın normal istismarı və
dayandırılması üzrə əməliyyatların yerinə yetirilmə qaydaları;
i) avadanlıqların dayandırılması zamanı (rezervə, təmir üçün, qəza üzündən) dayandırılma zamanı həyata keçirilən
(yuma, konservasiya, təmizlənmənin zəruriliyini aşkarlamaq üçün avadanlıqların vəziyyətinin qiymətləndiriməsi, korroziya
zədələnmələrə qarşı tədbirlərin görülməsi, təmir və s.); əməliyyatların və tədbirlərin yerinə yetirilmə qaydaları;
j) avadanlıqların işə başlanmasını və işi zamanı müəyyən əməliyyatların yerinə yetirilməsinin qadağan olunduğu hallar;
k) mümkün nasazlıqların siyahısı və onların aradan qaldırılması üçün tədbirlər;
l) kimyəvi labaratoriyaları işləyərkən əsas və köməkçi avadanlıqlara xidmət zamanı əsas təhlükəsizlik texnikası qaydaları;
m) su hazırlayıcı qurğuların və təshih emalı üçün qurğuların sxemi;
n) su hazırlayıcı qurğuların istismarı və təshih emalı üçün lazımlı reagentlərin, eləcə də analitik müayinələr üçün
nəzərdə tutulmuş reaktivlərin siyahısı və sərfiyyat normaları;
3.18.10. Təlimat və rejim kartları təşkilatın texniki rəhbəri tərəfindən razılaşdırılır və heyətin iş yerlərində saxlanılır.
3.18.11. Dövri olaraq, 3 ildə 1 dəfədən az olmayaraq, ixtisaslaşdırılmış təşkilatın cəlb olunması ilə, nəticələrinə görə sukimyəvi rejimin aparılması üzrə təlimatlara, eləcə də suyun qazan öncəsi emalı üçün olan qurğuların istismarı və su-kimyəvi
rejimin rejim kartlarına lazımi düzəlişləri daxil etmək zəruri olan, su hazırlayıcı avadanlığın və onun sazlanmasının
yoxlanması, buxar və su qızdırıcı qazanların istilik-kimyəvi sınağının və onların su-kimyəvi rejimlərinin sazlanmasını həyata
keçirmək lazımdır. Bu zaman su-kimyəvi rejimin aparılması və suyun qazan öncəsi emalı qurğularının istismarı üçün rejim
kartları və təlimatlara dəyişikliklər daxil edilir və onlar yenidən razılaşdırılır.
Qazanların su-kimyəvi rejimlə bağlı zədələnmələri zamanı, həmçinin, qazanların rekonstruksiyası, yanacaq növünün və
ya əsas parametrlərin (təzyiq, məhsuldarlıq, ifrat qızdırılmış buxarın temperaturu) və ya su kimyəvi rejimin və ilkin və
işlənmiş suyun keyfiyyətinə dair tələblərin dəyişməsi zamanı qeyd olunan müddətə qədər rejim kartlarını yenidən gözdən
keçirmək lazımdır.
3.18.12. Qazanxanalarda hər il əsas avadanlıqların (qazanların barabanları və kollektorları) və suhazırlayıcı qurğuların
köməkçi avadanlıqlarının (süzgəclər, reagentlərin yaş saxlanılma anbarları, təshih emalı üçün avadanlıqlar), qurğuların aktı
tərtib olunmaqla və texniki rəhbərin razılaşdırılması ilə avadanlıqların daxili baxışı təşkil olunur.
Avadanlıqların daxili baxışı, çöküntü nümunələrinin seçimi, boru kəsiyi nümunələri, baxış aktlarının tərtibatı, eləcə də
su-kimyəvi rejimlə bağlı qəza və nasazlıqların tədqiqatı müvafiq texnoloji sexin heyəti kimyəvi sex heyəti üzvlərinin
(labaratoriya və ya müvafiq bölmə) iştirakı ilə, onlar mövcud olmadığı təqdirdə isə sazlama şirkətlərinin nümayəndələrini
müqavilə üzrə cəlb etməklə aparılmalıdır.
3.18.13. Avadanlıqların daxili baxışına əlavə olaraq, qazanların ən böyük istilik gərginlikli borularından kəsik
nümunələri, habelə, qızdırıcılardan, boru kəmərlərindən və digər avadanlıqlardan çöküntü və şlam nümunələrinin
götürülməsi təşkil olunur.
Qazan avadanlıqları borularının kəsik nümunələrinin dövrülüyü avadanlıqların su-kimyəvi rejiminin sazlanması ilə,
avadanlıqda əsaslı təmirinin aparılma qrafikini nəzərə almaqla, bu göstəricilərin su-kimyəvi rejimin aparılma təlimatına daxil
etməklə, lakin, qazabənzər yanacaq və ya onların qatqıları ilə işləyən qazanların istismarının 15000 saatdan gec olmayaraq
ixtisaslaşmış sazlayıcı təşkilatlar tərəfində müəyyən edilir.
3.18.14. Buxar və suqızdırıcı qazanlar və suqızdırıcı avadanlıqların təmizlənmə dövrülüyü elə müəyyən edilir ki, qazanın
qızdırılma səthlərinin ən çox istilik gərginlikli sahələrində çöküntülərlə xüsusi çirklənmə dərəcəsi, onun təmizlənməsi üçün
işi dayandırıldıqda aşağıdakı həddləri aşmasın:
a) 500 q/m 2 buxar qazanları üçün, qazabənzər və bərk yanacaq ilə işlər zamanı, 300 q/m 2 maye yanacaq ilə iş zamanı;
b) 1000 q/m 2 su qızdırıcı qazanlar üçün;
Şəbəkə qızdırıcıları üçün təmizlik, temperatur təzyiqi müəyyən olunan normalardan artıq olduqda və ya hidravlik
müqavimət layihə göstəriciləri ilə müqayisədə 1,5 dəfə artıq qalxması halında həyata keçirilməlidir.
Avadanlıqların təmizlənmə üsulu, eləcə də korroziyaların və çöküntülərin yaranmasının qarşısını alan digər tədbirlərin
görülməsi, çöküntülərin miqdarı və kimyəvi tərkibindən asılı olaraq, habelə, avadanlıqların daxili baxış göstəricilərinə
əsaslanaraq ixtisaslaşmış sazlayıcı təşkilat tərəfindən müəyyən olunur.
Avadanlıqların kimyəvi təmizlənməsinin effektivliyini qiymətləndirmək məqsədilə boruların kəsik nümunələri
təmizlənmədən sonra da götürülür.
3.18.15. Buxar qazanlarının bəslənməsi üçün qazan və əlavə suların keyfiyyəti, eləcə də qidalanma suyunun
tərkibindəkilərin (regenerativ, şəbəkə və başqa qızdırıcıların kondensatı, drenaj çənlərinin, aşağı nöqtə çənləri, kondensat
ehtiyatı və başqa axınların suları) keyfiyyəti rejim kartlarında, enerji qurğularında su-kimyəvi rejimin aparılmasına, istilik
kimyəvi sınaqların aparılmasına və avadanlıqların sazlanmasına əsasən təyin olunur. Qeyd olunan suların keyfiyyəti elə
olmalıdır ki, qidalanma suyun keyfiyyət normalarına riayət olunması təmin edilsin.
Bbəsləyici suyun tərkibindəki çirkləndiricilər normaların pozulmasını yaradırsa, onlar dövrə qaytarılana qədər
təmizlənməyə məruz qalır və ya atılır.
Buxar qazanlarının doymuş buxarının keyfiyyəti istilik-kimyəvi sınaqların nəticələrinə əsaslanaraq su-kimyəvi rejim
kartlarında qeyd olunur.
3.18.16. Hidrazin və başqa toksiki maddələrin istilik şəbəkələrini təmin edən sulara və şəbəkə sularına bilavasitə
çökməsinə yol verilmir.
Su hazırlanması prosesində və bəsləyici və şəbəkə sularının təshih emalı üçün istifadə olunan reagentlər, qaynar su
təchizatı təcrübəsində göstərilən qaydada tətbiq edilmək üçün gigiyenik qiymətləndirmədən keçir. Suda qalıq təşkiledici
(qatılıq) maddələr gigiyenik normativləri keçməməlidir.
3.18.17. Hər bir istilik şəbəkəsinin bəslənməsi üçün emal olunmamış suyun verilməsi halları əməliyyat jurnalında
verilən suyun miqdarı və su təchizatı mənbəyi göstərilməklə qeyd olunur. Gətirici və aparıcı boru kəmərlərində hər çıxarılma
zamanı şəbəkə sularının keyfiyyətinə nəzarət xüsusi nümunə gütürücüləri vasitəsilə həyata keçirilir.
3.18.18. Qazanxanada su, buxar, kondensat, reagent analizlərinin nəticələri, qazanların havalandırılması və
razılaşdırılmış rejim kartlarına və kimyəvi nəzarətin dövrülüyünə əsasən su hazırlığı qurğularına xidmət üzrə əməliyyatların
yazılı qeydiyyatı üçün, su hazırlığı və qazanların su-kimyəvi rejimi barədə jurnal müəyyən edilməlidir. Qazan elementlərinin

daxili səthlərinin təmizlənməsi məqsədilə hər bir dayandırılma zamanı su hazırlığı barədə jurnalda çöküntülərin, ərp və
şlamın fiziki-mexaniki xüsusiyyətləri və qalınlığının təsviri aparılır.
3.18.19. Xam suyun, yumşaldılmış su və ya kondensat xətlərinə, habelə bəsləyici çənə birləşdirilmiş rezerv xətlərində, iki
bağlayıcı orqan və onlar arasında nəzarət kranı quraşdırılır. Bağlayıcı orqanlar bağlı vəziyyətdə olmalı və plomblanmalı və
nəzarət kranı açıq olmalıdır.
3.18.20. Suyun qazan öncəsi emalı qurğuları ilə təchiz olunmuş qazanların xam su ilə bəslənməsi yol verilməzdir. Hər
bir xam su ilə bəslənmə hadisəsi verilən suyun miqdarı, bəslənmə müddəti və bu dövr ərzində verilən suyun keyfiyyəti
göstərilməklə, su hazırlığı jurnalında qeyd olunur.
3.18.21. Mütləq təzyiqi 1.4 MPa (14 kqq/sm 2)-dək daxil olmaqla, düz borularla təchiz olunmuş və bərk yanacaqla işləyən
qaz borusu və su borusu qazanları üçün, eləcə də üzərində boyler quraşdırılmış qazanlar üçün suyun qazan öncəsi emalının
digər üsullarla aparılmasına Azərbaycan Respublikasının texniki nəzarət orqanı tərəfindən müəyyən olunmuş tələblərin
yerinə yetirilməsi şərti ilə yol verilir.
3.18.22. İstilik enerji qurğuları üçün suyun, buxar və kondensatın keyfiyyət göstəriciləri istilik-enerji qurğuları
avadanlıqları istehsalçısının tələbləri ilə müəyyən edilir. Keyfiyyət üzrə göstərilən tələblərin mövcud olmadığı hallarda dövlət
standartlarını rəhbər tutmaq lazımdır.
3.19. Metala və başqa konstruksiya materiallarına olan tələblər
3.19.1. İstilik enerjisi qurğularında təhlükəsiz işin təmin edilməsi və detalların hazırlanması qüsurlarından yaranan
zədələnmələrin, eləcə də eroziya, korroziya proseslrinin inkişafının, istismar zamanı möhkəmlik və plastiklik
xarakteristikalarının aşağı düşməsinin qarşısının alınması məqsədilə əsas və əridilmiş metalın vəziyyətinə nəzarət təşkil
olunmalıdır.
3.19.2. Metala nəzarət, müddəti və həcmi texniki rəhbər tərəfindən razılaşdırılmış, normativ-texniki sənədlərdə nəzərdə
tutulmuş plana əsasən, bir qayda olaraq dağıtmayan üsullarla aparılır.
3.19.3. Normativ-texniki sənədlərdə giriş nəzarəti və metala normativ resurslar civarında nəzarət üzrə tələblər qeyd
olunur. Hesabat resursunu işləyib bitirmiş avadanlığın texniki diaqnozu, ixtisaslaşmış təşkilatlar tərəfindən əlavə xidmət
müdəttinin müəyyən edilməsi və etibarlı işi təmin edilməsi üçün tədbirlərin işlənməsi məqsədilə aparılır.
3.19.4. İstilik-enerji qurğularının işinin etibarlılığını qaldırmaq məqsədilə təşkilatlarda nəzarətin nəticələri və metalların
zədələnməsi barədə məlumatların toplanılması və analizi aparılır. Ehtiyac olduqda metala normativ-texniki sənəddə nəzərdə
tutulandan əlavə nəzarət yerinə yetirilir.
Nəzarətin nəticələri qeyd olunmuş texniki sənədlər və avadanlıq silinənə qədər saxlanılır.
3.19.5. Giriş nəzarəti, gətirilən düyün və detalların texniki səviyyəsinin müəyyənləşdirilməsi məqsədilə, habelə
avadanlıq işə başlayana qədər əsas və qaynaq edilmiş metalın müqayisəli qiymətləndirilməsi və sonrakı istismar yoxlanması
zamanı onların xüsusiyyətlərinin texniki şərtlərin tələblərinə uyğunluğunu qiymətləndirmək üçün həyata keçirilir.
3.19.6. İstilik-enerji qurğularına yenidən daxil edilən metal və eləcə də istismar olunan qurğunun təmiri zamanı yenidən
quraşdırılan düyün və detallar giriş nəzarətinə məruz qoyulur. Metalın giriş nəzarətinin üsul və həcmi normativ-texniki
sənədlərlə təyin olunur.
3.19.7. İstilik-enerji qurğularının metal elementlərinin vəziyyətlərinin dəyişməsinin qiymətləndirilməsi məqsədilə
istismar yoxlaması təşkil olunur və onun hesabat işləmə müddətindən artıq istismara yararlığı müəyyən olunur. Texniki
diaqnostika zamanı metalın vəziyyətinin faktiki qiymətləndirilməsi dağıdıcı olmayan üsullarla və ya nümunələrin kəsilib
götürülməsi ilə həyata keçirilir.
3.20. Energetika yağları
3.20.1. Yağların istismarı zamanı aşağıdakılar təmin edilir: yağla doldurulmuş avadanlıqların texnoloji sistemlərinin
etibarlı istismarı; yağların istismar xassələrinin saxlanılması; işlənmiş yağlarının toplanması.
3.20.2. Təşkilatlarda tədarükçülərdən qəbul edilən bütün enerji yağlarının (turbin, kompressor, sənaye və s.) keyfiyyət
sertifikatları və ya pasportları olmalıdır və müvafiq qurumların qəbul etdiyi normativ sənədlərin tələblərinə uyğunluğunu
müəyyən etmək üçün laboratoriya analizi tətbiq olunmalıdır.
3.20.3. İstismar yağları avadanlığın istehsalçının texniki sənədlərinin və texniki şərtlərin tələblərinə cavab verməlidir.
3.20.4. Saxlama və istismar dövründə yağ dövri olaraq vizual təftiş və analizə məruz qoyulur.
Yağın vizual yoxlanılması onun xarici görünüşünün yoxlanması tərkibində suyun, şlamın və mexaniki qarışıqların
olmasını və onun təmizlənməsi zəruriliyinə qərar vermək məqsədilə aparılır.
Vizual yoxlama zamanı yağda şlam və ya mexaniki qatışıqlar aşkar edildikdə, növbədənkənar qısa analiz aparılır.
3.20.5. Təşkilatlarda köməkçi avadanlıqlar və mexanizmlər üçün sərfiyat normaları, keyfiyyətin yoxlanılması və sürtkü
yağının dəyişməsi dövrülyü müəyyən edilir. Bu məqsədlə istifadə olunan sürtgü markası həmin avadanlıqda istifadə üçün
yol verilən istehsalçının təsdiqlənmiş təlimatlarına uyğun olmalıdır. Yağların dəyişdirilməsi mümkünlüyü avadanlıq
istehsalçı-müəssisəsi ilə razılaşdırılır.
Məcburi dövriyyəsi olan köməkçi avadanlıqların yağlama sistemlərində ayda 1 dəfədən az olmayaraq yağın tərkibində
mexaniki qatışığın, şlamın və suyun miqdarına görə vizual yoxlaması aparılır. Yağda çirklənmə aşkar edilərkən, yağ
təmizlənir və ya dəyişdirilir.
3.20.6. Kimya laboratoriyasında avadanlığa tökülən sənaye yağları üçün jurnal yaradılır və ora aşağıdakılar daxil edilir:
dövlət standartının və ya texniki şərtin nömrəsi, doldurulan yağın miqdarı və keyfiyyəti barədə məlumat.
3.20.7. İstismar yağının təhlilinin zəruriliyi və dövriliyi hər bir konkret avadanlığın istismarı üzrə təlimatlarla təyin
olunur.
3.21. Əməliyyat-dispetçer idarəçiliyi
3.21.1. İdarəçilik məslələri və təşkili

3.21.1.1. Gündəlik Qkal/saat və ya daha yuxarı gücdə istilik təchizatı və istilik istehlakı sistemlərini istismar edərkən
gecə-gündüz dispetçer idarəçiliyi təşkil olunur, gündəlik 10 Gcal/saat-dan aşağı gücdə isə dispetçer idarəçiliyi salamat
vəziyyətə və təhlükəsiz istismara məsul şəxsin qərarına əsasən müəyyən edilir.
3.21.1.2. Dispetçer idarəçilyi vəzifələri ibarətdir:
a) təşkilat bölmələrində istilik enerji qurğularının və şəbəkələrin verilmiş iş rejimlərinin işlənilməsi və aparılması;
b) təmir işlərinin planlaşdırılması və hazırlanması;
c) istilik təchizatı və istilik sistemlərinin dayanıqlığının təmin edilməsi;
ç) istilik enerjisinin keyfiyyətinə dair tələblərin yerinə yetirilməsi;
d) istehlak rejimlərinə riayət edərkən, istilik təchizatı sistemlərinin işlərinin iqtisadi səmərəliliyinin və enerji
resurslarının qənaətlə istifadəsinin təmin edilməsi;
e) istilik enerjisinin istehsalı, saxlanması, transformasiyası, ötürülməsi və istehlakında texnoloji pozuntuların qarşısının
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alınması və aradan qaldırılması.
3.21.1.3. İstilik enerjisinin istehsalı, saxlanması, ötürülməsi və paylanması üzrə istehsal fəaliyyətini həyata keçirən
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təşkilatda avadanlıqların gecə-gündüz əməliyyat idarəçiliyi təşkil olunur və onların vəzifələri aşağıdakılardan ibarətdir:
a) tələb olunan iş rejiminin saxlanılması;
b) çevirmələrin, işəsalmaların və dayandırmaların icrası;
c) qəzaların lokallaşdırılması və iş rejimlərinin bərpası;
ç) təmir işlərinin icrasına hazırlıq.
Əgər istilik təchizatı sisteminin avadanlığı müxtəlif təşkilatlar tərəfindən istismar olunursa, onlar arasında sərəncam
sənədləri və təlimatlarla sənədləşdirilmiş, dispetçer idarəçiliyinin razılaşdırılmış fəaliyyəti təşkil olunmalıdır.
3.21.1.4. İdarəetmə əməliyyat nəzarət və idarəçiliyin ayrıca səviyyələri arasında funksiyaların paylanması ilə, eləcə də
aşağı səviyyəlinin daha yuxarı idarəçiliyə tabeçiliyinin nəzərə alınması ilə təşkil olunur.
3.21.1.5. Hər bir dispetçer səviyyəsinə görə, avadanlıq və tikililərin idarə olunmasının iki kateqoriyası təyin olunur əməliyyat idarəetmə və əməliyyat aparılma.
3.21.1.6. Dispetçerin əməliyyat idarəçiliyində avadanlıqlar, istilik boru kəmərləri, rele mühafizəsi qurğuları, qəza
əleyhinə və rejim avtomatikası sistemlərinin aparatları, dispetçer və texnoloji idarəetmə vasitələri, tabe olan əməliyyatdispetçer heyətinin fəaliyyətlərinin koordinasiyası tələb olunan əməliyyatlar və müxtəlif əməliyyat tabeçilikdə olan bir neçə
obyektlərdə razılaşdırılmış dəyişikliklər yerləşir.
Göstərilən avadanlıqla və qurğularla əməliyyatlar dispetçerin rəhbərliyi altında aparılır.
3.21.1.7. Dispetçerin əməliyyat idarəçiliyində avadanlıqlar, istilik boru kəmərləri, rele mühafizəsi qurğuları, qəza
əleyhinə və rejim avtomatikası sistemlərinin aparatları, dispetçer və texnoloji idarəetmə vasitələri, vəziyyəti və rejimi istilik
enerji qurğularının və bütövlükdə istilik təchizatı sisteminin malik olduğu gücə təsir edən operativ-məlumat kompleksləri,
istilik şəbəkələrinin rejimi və etibarlılığı, eləcə də qəza əleyhinə avtomatikanın sazlanması yerləşir. Göstərilən avadanlıqla və
qurğularla əməliyyatlar dispetçerin rəhbərliyi altında aparılır.
3.21.1.8. Bütün istilik enerji qurğuları və şəbəkələri dispetçer idarəçiliyi səviyyələri üzrə bölünür.
Dispetçerlərin idarəçiliyində və ya tabeliyində olan istilik boru kəmərləri, avadanlıqlar və qurğuların siyahıları əməliyyat
yuxarı rəhbər orqanlarının qərarlarını nəzərə alınmaqla tərtib edilir və təşkilatın rəhbərliyi tərəfindən təsdiq edilir.
3.21.1.9. Əməliyyat-dispetçer idarəçiliyinin müxtəlif səviyyəli heyətinin münasibətləri müvafiq tipik qaydalarla
tənzimlənir. Təşkilatdakı müxtəlif idarəetmə səviyyələrində mütəxəssislərin qarşılıqlı münasibətləri yerli təlimatlarla
tənzimlənir.
3.21.1.10. İdarəetmə dispetçer məntələrindən və dispetçer və texnoloji idarəetmə qurğuları və idarəetmə sistemləri ilə
təchiz edilmiş idarəetmə lövhələrindən, həmçinin komplekləşdirilmiş əməliyyatsxemlərlə həyata keçirilir.
3.21.1.11. Hər bir təşkilatda əməliyyat-dispetçer idarəçiliyində enerji qurğularının spesifikliyi və struktur xüsusiyyətləri
nəzərə alınmaqla, əməliyyat danışıqların və qeydlərin aparılması, çevirmə əməliyyatları və qəza rejimlərinin aradan
qaldırılması üzrə təlimatlar işlənilir. İstilik enerji qurğuları üzərində istehsal fəaliyyəti ilə məşğul olan təşkilatda, istilik
təchizatı sisteminin enerji təchizatı ilə əməliyyat danışıqlar aparmaq səlahiyyətinə malik olan şəxslərin siyahısı tərtib edilir və
təşkilatın texniki rəhbəri tərəfindən təsdiq edilərək ona çatdırılır.
3.21.1.12. Bütün əməliyyat danışıqlar, dispetçer idarəçiliyinin bütün səviyyələri üçün əməliyyat-dispetçer sənədləri
ümumi qəbul olunmuş eyni terminologiya, nümunəvi sərəncamlar, məlumatlar və qeydlər istifadə edilməklə tərtib olunur.
3.21.2. İş rejiminin idarə edilməsi
3.21.2.1. İstilik enerji qurğularının iş rejimlərinin idarə edilməsi gündəlik qrafiklər əsasında təşkil edilir.
İstilik enerji mənbələri normal şəraitdə yükün müəyyən olunmuş yüklənmə qrafikilərini və daxil edilmiş ehtiyatlarını
həyata keçirməlidir.
İstilik mənbəyinin əməliyyat heyəti istilik şəbəkələrinin dispetçerinə qrafikdən məcburi sapınmalar barədə dərhal
məlumat verməlidir.
3.21.2.2. İstilik şəbəkələrinin istilik daşıyıcılarının parametrlərinin tənzimlənməsi ilə nəzarət məntəqələrdə istilik
daşıyıcısının verilmiş təzyiqi və temperaturu təmin edilir.
İstilik enerjisi mənbəyi və istilik istehlakçıları arasındakı müqavilə ilə başqa şərtlər nəzərdə tutulmayıbsa, istilik
daşıyıcısının temperaturunun qrafiklə təsdiq edilmiş verilən qiymətdən qısamüddətli (3 saatdan çox olmamaqla) kənara
çıxmasına icazə verilir.
3.21.2.3. İstilik şəbəkəsində istilik daşıyıcıların parametrlərinin tənzimlənməsi, aşağıdakılara təsir etməklə, avtomatik və
ya əllə həyata keçirilir:
a) istilik mənbələrinin və istehlakçıların işinə;
b) istilik şəbəkələrinin hidravlik rejiminə, o cümlədən, nasos stansiyalarının və istilik istehlakçısı olan elektrik
qurğularının ifrat cərəyan dəyişmələrinə və iş rejimlərinə;
c) bəsləyici suyun dəyişən sərfini ödəmək üçün istilik enerjisi mənbələrinin suhazırlayıcı qurğularının daim hazırlığının
dəstəklənməsi yolu ilə bəslənmə rejiminə.

3.21.3. Avadanlıqların idarə edilməsi
3.21.3.1. Təşkilatın istismara qəbul edilmiş istilik qurğuları dörd əməliyyat vəziyyətdən birində olur: iş, ehtiyat, təmir və
ya konservasiya.
3.21.3.2. İstilik enerji qurğularının hətta təsdiqlənmiş plan üzrə işdən və ehtiyatdan təmirə və sınaqdan keçirilməsi üçün
çıxarılması, müvafiq dispetçer xidmətinə (müvafiq qurumların qəbul etdiyi normativ sənədlərin tələblərinə uyğun) əməliyyat
idarəetmə və istismar xidmətlərinin göstərilməsi üçün siyahıya uyğun olaraq verilmiş ərizə ilə sənədləşdirilir.
Ərizələrin və onlara icazələrin verilmə müddətləri müvafiq dispetçer xidməti tərəfindən təyin edilir.
İstilik enerjisi mənbəyində ərizələr istilik şəbəkələrinin texniki rəhbəri ilə razılaşdırılır və mənbənin texniki rəhbəri
tərəfindən təsdiqlənir.
3.21.3.3. Enerji mənbəyi rejiminin əhəmiyyətli dərəcədə dəyişə biləcəyi testlər enerji tədarükü təşkilatının texniki
meneceri tərəfindən təsdiq edilmiş iş proqramına uyğun olaraq həyata keçirilir.
Enerji təchizatı rejiminin əhəmiyyətli dərəcədə dəyişə biləcəyi sınaqlar enerji təchizatı müəssisəsinin texniki rəhbəri
tərəfindən təsdiq olunmuş iş proqramı üzrə həyata keçirilir.
Sınaqların iş proqramları təsdiq olunma və razılaşdırma üçün onların başlamasına ən geci 7 gün qalmış təqdim
olunmalıdır.
3.21.3.4. Ərizələr təsdiqlənmiş təmir və açılmalar planına uyğun olaraq planlı və plandan kənar və təxirəsalınmaz təmir
üçün təcili olmaqla bölünür. Təcili ərizələr günün istənilən vaxtında açılan avadanlığın idarəçiliyində və ya tabeliyində
olduğu dispetçerə verilə bilər.
Dispetçer yalnız öz növbəsi müddəti civarında təmirə icazə vermək hüququna malikdir. Daha uzunmüddətli icazəni
təşkilatın baş dispetçeri (dispetçer xidmətinin rəisi) və ya təşkilatın texniki rəhbəri verir.
3.21.3.5. Avadanlığı dərhal açmaq lazımdırsa, açılmanı təlimatların tələblərinə uyğun olaraq təşkilatın əməliyyat heyəti
tərəfindən əvvəlcədən, mümkün olduqda və ya əgər bu mümkünsə, ardınca yuxarı əməliyyat-dispetçer heyətini xəbərdar
etməklə icra edir. Avadanlıqlar açıldıqdan sonra səbəbləri və təxmini təmir müddəti göstərilməklə ərizə təcili sənədləşdirilir.
3.21.3.6. Təşkilatın əsas avadanlığının əsaslı və ya cari təmirə çıxarılmasına və ya köçürülməsinə təyin olunmuş qaydada
təşkilatın dispetçer xidmətinin ərizəsi əsasında icazə verilir.
3.21.3.7. Avadanlıqların təmirə çıxarılması və işə daxil edilməsi, eləcə də qazanların yandırılması və yükün yığılması
əməliyyatlarının müddəti ərizə üzrə icazə verilən təmir müddətinə daxil edilir.
Əgər hər hansı səbəbdən avadanlıq təyin olunan vaxtda açılmamışdırsa, təmir müddəti azaldılır, qoşma tarixi eyni qalır.
Təmir müddətini yalnız təşkilatın dispetçer xidməti uzada bilər.
3.21.3.8. Avadanlığın işdən və ehtiyata və ya sınaqlara çıxarılmasına ərizə ilə icazə verilməsinə baxmayaraq, çıxarılma
yalnız dispetçer xidmətinin avadanlığın işdən və ehtiyatdan çıxarılmasından bilavasitə və ya sınaqları aparmadan öncə,
icazəsi ilə yerinə yetirilə bilər.
3.21.3.9. İstismar təşkilatının təmir işlərinin başa çatması, onun işə qoşulması və əməliyyat ərizəsinin bağlanması
barədə bildirişdən sonra avadanlıq işə daxil edilmiş sayılır.
3.21.4. Texnoloji pozuntulara dair xəbərdarlıq və onların aradan qaldırılması
3.21.4.1. Dispetçer idarəçiliyinin texnoloji pozuntuları aradan qaldırılarkən onun qarşısında duran əsas məsələlər
aşağıdakılardır:
a) pozuntuların inkişafının qarşısının alınması, heyətin travma almasını və texnoloji pozuntu toxunmayan məruz
avadanlıqların zədələnməsini istisna etmək;
b) bütövlükdə sistemin və onun hissələrinin qəzasonrası daha etibarlı sxemini və iş rejimini yaratmaq;
c) açılmiş və açılan avadanlıqların vəziyyətini müəyyənləşdirmək və mümkün olduqda onu istifadəyə qoşmaq;
ç) onun işə qoşulması və şəbəkə sxemlərinin bərpası.
3.21.4.2. Texnoloji pozuntuların qarşısının alınması və təşkilatın onları aradan qaldırılmasına daim hazırlıqlı olmasını
dəstəkləyən əsas istiqamətlər aşağıdakılardır:
a) qəza əleyhinə təlimlərin vaxtında keçirilməsi, peşə hazırlığının keyfiyyətinin yaxşılaşdırılması vasitəsilə mümkün
texnoloji pozuntuların aradan qaldırılması üçün heyətin daim hazırlanması;
b) avadanlıq üçün zəruri qəza ehtiyat materialının yaradılması;
c) heyəti rabitə, yanğınsöndürmə, avtonəqliyyat, və digər zəruri mexanizmlər və mühafizə vasitələri ilə təmin edilməsi;
ç) iş yerlərinin vaxtında texnoloji boru kəmərləri sxemləri ilə, texnoloji pozuntuların aradan qaldırılması üzrə
təlimatlarla, çevirmələrin proqramları ilə təmin edilməsi;
d) heyətin istehsalat şəraitinə maksimum uyğun trenajor hazırlığı məntəqələrində, trenajorlardan istifadə etməklə,
eləcə də fərdi kompyuterlərdən istifadə etməklə hazırlanması;
e) işə qəbul, eləcə də əməliyyatişə hazırlıq üzrə iş prosesi zamanı heyətin yoxlanılması.
3.21.4.3. Hər bir dispetçer məntəqəsində təşkilatın idarə lövhəsində aşağıdakılar olmalıdır:
Nümunəvi təlimatlar və əməliyyat-dispetçer idarəçiliyinin yuxarı orqanlarının təlimatlarına və istilik şəbəkələrində,
yanacaq təsərrüfatında və qazanxanalarda texnoloji pozuntuların aradan qaldırılması planına müvafiq olaraq tərtib olunmuş
texnoloji pozuntuların qarşısının alınması və aradan qaldırılması üçün yerli təlimatlar.
Şəhər və böyük yaşayış məntəqələrinin istilik şəbəkələrində texnoloji pozuntuların aradan qaldırılması üzrə planlar
təyin olunmuş qaydada razılaşdırılmalıdır.
Şəhərlərin və təşkilatların qəza-dispetçer xidmətləri, onların təşkilatlarda texnoloji pozuntuların aradan qaldırılması
zamanı qarşılıqlı birgə fəaliyyəti üçün sənədlər razılaşdırılmalıdır.
3.21.4.4. İstilik mənbəyində texnoloji pozuntuların aradan qaldırılmasına istilik enerjisi mənbəyinin növbə rəisi
rəhbərlik edir.
İstilik şəbəkəsində texnoloji pozuntuların aradan qaldırılması istilik şəbəkəsi dispetçeri həyata keçirir. Onun göstərişləri
istilik enerjisi mənbəyinin heyəti üçün də məcburidir.
Zəruri hallarda yuxarıda sadalanan əməliyyat rəhbərləri və ya struktur bölmələrinin rəhbərləri texnoloji pozuntuların
aradan qaldırılması üçün rəhbərliyi başqa bir şəxsə və ya əməliyyatjurnalına qeyd edərək rəhbərliyi öz üzərinə götürmək

hüququna malikdirlər. Dəyişiklik barədə həm yuxarı, həm də tabe olan əməliyyatheyət məlumatlandırılır.
3.21.4.5. Texnoloji pozuntuların ləğv edilməsi zamanı növbənin təhvil-təsliminə icazə verilmir.
Növbəyə gəlmiş əməliyyatheyət texnoloji pozuntuların aradan qaldırılmasına rəhbərlik edən şəxsin qərarı üzrə istifadə
olunur.
Xarakterindən asılı olaraq texnoloji pozuntuların aradan qaldırılması uzun müddət davam etdikdə, uzadılması ləğv
edildikdə, təbiətinə uyğun olaraq, yuxarı idarəçilik heyətinin və mütəxəssislərin icazəsi ilə texnoloji pozuntu baş verən
növbənin təhvil verilməsinə icazə verilə bilər.
Texnoloji pozuntunun ləğv edildiyi zaman əməliyyat yuxarı vəzifəli əməliyyat heyətinin idarəçiliyində və tabeçiliyində
olmayan avadanlıqlarda aparılan hallarda növbənin təhvil verilməsinə icazəni texnoloji pozuntuların baş verdiyi təşkilatın
rəhbər idarəetmə heyəti və mütəxəssisləri verir.
3.21.4.6. Normal rejimi bərpa etmək üçün qərarlar qəbul etməyə, tədbirlərin görülməsinə və texnoloji pozuntuların
aradan qaldırılmasına görə əməliyyat-dispetçer heyəti məsuliyyət daşıyır.
3.21.5. Əməliyyat-dispetçer heyəti
3.21.5.1. Təşkilatların əməliyyat-dispetçer idarəçiliyi olduğu təqdirdə, əməliyyat-dispetçer heyətinə daxildir: əməliyyat
heyəti, operativ-təmir heyəti.
3.21.5.2. Əməliyyat-dispetçer heyəti vəzifə təlimatlarına və yuxarı əməliyyat heyətinin sərəncamları üzrə istismar
təlimatlarına müvafiq olaraq təşkilatın avadanlığının təhlükəsiz, etibarlı və qənaətli iş rejimini idarə edir.
Əməliyyat-dispetçer heyətinin sayı və ixtisas baxımından tərkibinin təşkili sahə normativ sənədlərinə və bu Qaydaya
müvafiq olaraq həyata keçirilir. Əməliyyat-dispetçer heyətinin iş yerlərində heyət tam tərkiblə işləmədikdə iş yerlərinin
birləşdirilməsinə yalnız təşkilat rəhbərliyinin yazılı göstərişləri ilə yol verilə bilər.
3.21.5.3. Əməliyyat-dispetçer heyəti növbə zamanı onun idarəçiliyində və tabeçiliyində olan avadanlıqların istismarına
bu Qaydaya, avadanlıqların istehsalçı təlimatlarına və yerli təlimatlara, müvafiq qurumların qəbul etdiyi normativ
sənədlərinə və digər rəhbər sənədlərə müvafiq olaraq, eləcə də yuxarı əməliyyat-dispetçer heyətinin sərəncamlarını qeydşərtsiz yerinə yetirilməsinə görə cavabdehlik daşıyır.
3.21.5.4. İş rejimləri pozulduqda, avadanlıqlar zədələndikdə və yanğın hallarında əməliyyat-dispetçer heyəti normal
fəaliyyətinin bərpası və qəza vəziyyətin aradan qaldırılması, texnoloji pozuntuların inkişafının qarşısını almaq üçün dərhal
tədbirlər görür və hadisəni təsdiq olunmuş siyahı üzrə müvafiq əməliyyat-dispetçer və inzibati-texniki heyətə, ekspertlərə
xəbər verir.
Yuxarı vəzifəli əməliyyat-dispetçer heyəti səlahiyyətinə aid sərəncam, ona tabe olan əməliyyat-dispetçer heyəti
tərəfindən icra olunması mütləqdir.
3.21.5.5. Yuxarı vəzifəli əməliyyat-dispetçer heyətinin idarəçiliyində və ya əməliyyat tabeliyində olan avadanlıqlar,
adamlar və avadanlıqlar üçün aşkar təhlükə halları istisna olmaqla, yuxarı vəzifəli əməliyyat-dispetçer heyətinin icazəsi
olmadan işə qoşula və ya işdən çıxarıla bilməz.
3.21.5.6. Yuxarı vəzifəli əməliyyat-dispetçer heyətinin sərəncamları dəqiq və qısa olaraq verilir. Ona tabe olan əməliyyatdispetçer heyəti sərəncamı dinlədikdən sonra sərəncamın mətnini təkrarlayır və sərəncamı düzgün anladığının təsdiqini alır.
Yuxarı vəzifəli əməliyyat-dispetçer heyətinin sərəncamları dərhal və dəqiq yerinə yetirilir.
Əməliyyat-dispetçer heyəti sərəncamı verdikdə və ya aldıqda və ya icazə aldıqda onu əməliyyat jurnalında qeyd edir.
Elektron qeyd vasitələrinin mövcudluğunda, əməliyyat jurnalına daxil olan məlumatların həcmi müvafiq idarə heyəti və
mütəxəssislər tərəfindən təyin edilir.
3.21.5.7. Əməliyyat danışıqlar qəbul edilmiş terminologiyaya uyğun olaraq aparılır. Bütün istilik enerji qurğuları,
şəbəkələr, texnoloji mühafizə və avtomatika qurğuları təyin olunmuş dispetçer adlarına görə tam olaraq adlanır. Texniki
terminoloji və dispetçer adlarından heç bir kənara çıxmaya icazə verilmir.
3.21.5.8. Təşkilatın avadanlığının iş rejimi dəyişdirilməsinə dair sərəncamlarda dəyişdirilən rejim parametrlərinin və
vaxtının ayrıca parametrlər üçün göstərilən qiymətlərinə nail olmalı, lazım olan qiymətləri və həmçinin sərəncamın verilmə
müddəti göstərilməlidir.
3.21.5.9. Əməliyyat-dispetçer heyəti, yuxarı vəzifəli əməliyyat-dispetçer heyətinin səlahiyyətinə daxil olan məsələlər üzrə
inzibati-texniki heyətdən və mütəxəssislərdən sərəncam aldıqda, onu yuxarı vəzifəli əməliyyat-dispetçer heyətinin razılığı ilə
icra edir.
3.21.5.10. Yuxarı əməliyyat-dispetçer heyətinin sərəncamı icrasını yerinə yetirməməyə görə məsuliyyəti, sərəncamı icra
etməyən şəxslər və onun icra olunmamasına icazə verən rəhbərlər daşıyır.
3.21.5.11. Yuxarı əməliyyat-dispetçer heyətinin sərəncamı ona tabe əməliyyat-dispetçer heyətində yanlış təsəvvür
yaradırsa, o, dərhal bu barədə sərəncam verənə məruzə etməlidir. Sərəncam təsdiq olunarsa, əməliyyat-dispetçer heyəti onu
icra edir və əməliyyat jurnalında qeyd edir.
3.21.5.12. Ehtiyatda olan əməliyyat-dispetçer heyətinin üzvlərindən şəxslər, yalnız növbədə olan müvafiq əməliyyatdispetçer heyətinin icazəsi ilə, əməliyyatjurnalda və naryad və sərəncamlarla görülən işlərin uçotu jurnalında qeyd edilməklə,
vəzifə təlimatları çərçivəsində enerji qurğularına xidmət işlərinin yerinə yetirilməsinə cəlb oluna bilərlər.
3.21.5.13. Əməliyyat-dispetçer heyətinin üzvlərindən birinin növbə başlayana kimi dəyişdirilməsi zərurəti olduğu
hallarda, inzibati-texniki heyətin və mütəxəssislərin razılığı ilə qrafiki imzalanmaqla və yuxarı səviyyəli əməliyyat-dispetçer
heyətinə məlumat verməklə icazə verilir.
3.21.5.14. Ardıcıl iki növbədə işə icazə verilmir.
3.21.5.15. Əməliyyat-dispetçer heyətindən hər bir işçi iş yerinə gələrək özündən əvvəlki işçidən növbəni qəbul edir və iş
başa çatdıqdan sonra növbəti işçiyə qrafik üzrə təhvil verir.
3.21.5.16. Növbəni təhvil vermədən növbədən getməyə icazə verilmir.
3.21.5.17. Əməliyyat-dispetçer heyətindən işçi növbəni qəbul edərkən aşağıdakıları yerinə yetirməlidir:
a) onun əməliyyat idarəçiliyində və tabeliyində olan istilik enerji qurğularının müvafiq təlimatlarla təyin olunmuş
həcmdə vəziyyəti, sxemi və iş rejimi ilə tanış olmalıdır;
b) növbəni təhvil verəndən işdə pozulmaların qarşısını almaq üçün xüsusi diqqətlə nəzarət edilməli avadanlıq haqqında
və ehtiyatda və təmirdə olan avadanlıqlar barəsində almalıdır;

c) ona təhkim olunmuş ərazidə tapşırıq, naryad və sərəncamlar üzrə hansı işlərin həyata keçirildiyini
aydınlaşdırmalıdır;
ç) alətləri, materialları, otaqların açarlarını, əməliyyat sənədləri və iş yerinin sənədlərini yoxlamalı və qəbul etməlidir;
d) özünün əvvəlki növbəsindən keçən müddət ərzində bütün qeydlər və sərəncamlarla tanış olmalıdır;
e) tabeçiliyində olan işçilərindən hesabatı qəbul etməli və özünün bilavasitə rəisinə növbəni qəbul etdiyi barədə və
növbəni qəbul edərkən aşkarladığı çatışmamazlıqlar haqqında məruzə etməlidir;
ə) növbənin təhvil-təslimini jurnalda qeyd etməklə və onu imzası və növbəni təhvil verənin imzası ilə
sənədləşdirməlidir.
3.21.5.18. Dispetçer dövri olaraq yerli təlimatlara uyğun avtomatika, siqnallama, rabitə qurğularının işini, eləcə də iş
yerindəki saatların düzgünlüyünü yoxlayır.
3.21.5.19. İnzibati-texniki rəhbərlər ona tabe olan və öz vəzifələrini yerinə yetirməyən əməliyyat-dispetçer heyətini tam
və ya qismən əvəz edə və ya növbə ərzində onların vəzifələrini bölüşdürə bilərlər. Bu barədə əməliyyat jurnalında qeyd
olunur və ya yazılı sərəncam verilir və müvafiq səviyyəli əməliyyat-dispetçer idarəçiliyində birgə tabeçilikdə olan heyəti
təsdiqləyir.
3.21.5.20. Əməliyyat-dispetçer heyəti əməliyyat rəhbərliyin icazəsi ilə əməliyyat jurnalında qeyd etməklə, müvəqqəti
olaraq öz vəzifələrinin icrasından azad olaraq, qısamüddətli təmir və sınaq işlərinə cəlb oluna bilər.
3.21.5.21. Təsdiq olunmuş proqramlara əsasən əməliyyat-dispetçer heyəti iş avadanlığından ehtiyata keçir,
avadanlıqların yoxlanmasını aparır və profilaktik baxışı həyata keçirir.
3.21.6. Qazanxana və istilik şəbəkələrinin istilik sxemlərində çevirmələr
3.21.6.1. İstilik sxemlərində olan bütün çevirmələr istismar üzrə yerli təlimatlara uyğun olaraq həyata keçirilir və
əməliyyat sənədlərində əks olunur.
3.21.6.2. Təlimatlarda nəzərdə tutulmayan hallarda, həmçinin iki və daha çox əlaqəli birləşmənin və ya çevirmələr
təşkilatlarının iştirakı ilə proqrama uyğun olaraq həyata keçirilir.
3.21.6.3. Təlimatlarda təsvir olunan kompleks çevirmələr də proqrama uyğun olaraq həyata keçirilir.
3.21.6.4. Mürəkəbb çevirmələrə aşağıdakılar aiddir:
a) mürəkkəb əlaqələri olan istilik sxemlərində;
b) uzunmüddətli;
c) böyük ərazilərə malik obyektlərdə;
ç) nadir hallarda həyata keçirilənlər.
Nadir hallarda aparılan çevirmə əməliyyatları aşağıdakıları əhatə edə bilər:
a) quraşdırma və yenidənqurmadan sonra əsas avadanlıqların daxil edilməsi;
b) avadanlıq və istilik şəbəkələrinin güc və sıxlığı testi;
c) avadanlıqların xüsusi sınaqları;
ç) avadanlıqların istismarının yeni qeyri-ənənəvi metodlarının yoxlanılması və s.
Çevirmə mürəkkəbliyinin dərəcəsi və onların həyata keçirilməsi üçün proqram hazırlamaq zərurəti texniki şərtlərdən
asılı olaraq texniki rəhbər tərəfindən müəyyən edilir.
3.21.6.5. Hər bir təşkilat texniki rəhbər tərəfindən təsdiqlənmiş kompleks çevirmələrin siyahısını hazırlayır. Siyahıda
avadanlıqların daxil edilməsi, yenidən qurulması və sökülməsi, texnoloji sxemlərdə dəyişikliklər və texnoloji mühafizə və
avtomatika sxemləri və s qeyd olunur. Siyahı 3 il ərzində 1 dəfə yenidən nəzərdən keçirilir. Siyahının nüsxəsi təşkilatın
əməliyyat göndərmə heyətinin iş yerində olur.
3.21.6.6. Təşkilatın texniki rəhbəri inzibati və texniki işçilərdən ibarət olan şəxslərin siyahısını hazırlayır və proqramların
icrasını həyata keçirmək üçün monitorinq aparmaq hüququna malikdir. Siyahı heyətin tərkibini dəyişdirərkən hazırlanır.
Siyahının nüsxəsi təşkilatın əməliyyat-dispetçer heyətinin iş yerində saxlanılır.
3.21.6.7. Çevirmələrin yerinə yetirilməsi proqramlarında aşağıdakılar göstərilir:
a) çevirmələrin yerinə yetirilməsinin məqsədi;
b) çevirmələrin obyekti;
c) çevirmələrin yerinə yetirilməsinə hazırlıq üzrə tədbirlərin siyahısı;
ç) çevirmələrin yerinə yetirilməsinin şərtləri;
d) əməliyyat qaydasında dəqiqləşdirilməsi mümkün olan çevirmələrin planla başlama və bitmə vaxtı;
e) zəruri olan hallarda obyektin sxemi (sxemdə olan istilik enerji qurğularının elementlərinin adları və nömrələri,
təşkilatın qəbul etdiyi ad və nömrə ilə tam uyğun olmalıdır);
ə) texnoloji mühafizə və avtomatika dövrələrinin, bağlayıcı və tənzimləyici orqanlarının və elementlərinin vəziyyətləri
göstərilməklə əməliyatların yerinə yetirilmə qaydaları və ardıcıllığı;
f) çevrilmələri yerinə yetirən əməliyyat-dispetçer heyəti;
g) çevrilmələrdə iştiraka cəlb olunan heyət;
ğ) çevrilmələr yerinə yetirilməsinə rəhbərlik edən əməliyyat-dispetçer heyəti;
h) çevirmələrdə təşkilatın iki və daha çox bölmələri iştirak etdiyi hallarda – idarəçilik heyyətindən və mütəxəssislərindən
ümumi rəhbərliyi həyata keçirən şəxs:
i) çevirmələrdə iki və daha çox təşkilatın iştirak etdiyi hallarda – hər bir təşkilatdan idarəçilik heyətindən və
mütəxəssislərindən və çevrilmələrin yerinə yetirilməsinə cavabdeh şəxslər və idarəçilik heyyətindən və mütəxəssislərindən
ümumi rəhbərliyi həyata keçirən şəxs;
j) proqramda göstərilən şəxslərin vəzifələri və məsuliyyətləri;
k) işlərin təhlükəsizlik aparılmasını təmin edən tədbirlərinin siyahısı;
l) qəza halları yarandıqda və ya insan həyatı və avadanlıqların bütövlüyünə təhlükə yaranan vəziyyətlərdə heyətin
fəaliyyəti.
3.21.6.8. Proqram təşkilatın texniki rəhbəri tərəfindən, həmin proqram bir təşkilat çərçivəsindən kənara çıxdığı halda isə
çevirmə proqramına qatılan təşkilatların texniki rəhbərləri tərəfindən təsdiqlənir.
3.21.6.9. Təkrar çevirmə üçün əvvəlcədən təyin edilmiş tipik proqramlar tətbiq olunur.

Tipik proqramlar 3 ildə 1 dəfə nəzərdən keçirilir və avadanlıqların yenidən qurulması və sökülməsi, texnoloji sxemlərin
dəyişdirilməsi və texnoloji mühafizə və avtomatika sxemləri daxil etməklə düzəldilir.
3.21.6.10. Çevirmə proqramı və tipik çevirmə proqramları əməliyyat-dispetçer heyəti tərəfindən istifadə olunur və
çevirmələr apararkən əməliyyat sənədləri hesab olunur.
3.21.6.11. Təşkilatda istilik qurğularının və (və ya) mnemonik sxemi olarsa, bütün dəyişikliklər çevirmələr qurtardıqdan
sonra onda əks olunur.
3.21.6.12. Çevirmə proqramları digər əməliyyat sənədlərlə birlikdə saxlanılır.
4. Qeydlər
4.1. Bu Qaydaya aşağıdakılar əlavə olunur:
- 1 nömrəli əlavə “Çevirmələrin növ blankı”;
- 2 nömrəli əlavə “Boru kəmərlərinin tanınma boyaları”;
- 3 nömrəli əlavə “Təşkilatın istilik enerji qurğularının qeydiyyat kitabı”;
- 4 nömrəli əlavə “İstismar sənədlərinin nümunəvi siyahısı”;
- 5 nömrəli əlavə “İstilik şəbəkəsinin pasportu”;
- 6 nömrəli əlavə “İstilik məntəqəsinin pasportu”;
- 7 nömrəli əlavə “Silindrik şaquli rezervuarın pasportu”;
- 8 nömrəli əlavə “Sorucu nasos stansiyasının pasportu”;
- 9 nömrəli əlavə “Havalandırma sisteminin pasportu”;
- 10 nömrəli əlavə “Terminlər və anlayışlar”.
4.2. Terminlər və anlayışlar bu Qaydanın 10 nömrəli əlavəsində, eləcə də qurumların qəbul etdiyi müvafiq normativ
sənədlərdə təqdim olunur.

“Elektrik və istilik qurğularının texniki
istismar Qaydası”na
1 nömrəli əlavə
Çevirmələrin növ blankı
________________________________________________
Təşkilatın adı
Çevirmə blankı _______
«_____»________________20___ il
Elektrik qurğusunun adı _______________________________________________________
РП, РУ, КЛ
____________________________________________________________________________
Tapşırılır (kimə): _____________________________________________________________
Vəzifə, soyad, ad, elektrik təhıükəsizıiyi qrupu
______________________________________________________________________________
Başlayır: ___________gün____________ dəq.

Bitir: __________gün_________ dəq.

Çevirmə tapşırığı: _____________________________________________________________
______________________________________________________________________________
Elektrik qurğusunun, kommutasiya aparatının adı və onlarla
yerinə yetiriləcək əməliyyatların ardıcıllığı

Xüsusi göstərişlər: _________________________________________________________
__________________________________________________________________________
Tapşırığı verdi (çevirməyə icazə verdi): Tarix_____________ Vaxt ______________
Vəzifə___________________ S,A.A. _________________ İmza___________________
Çevirməni yerinə yetirən şəxs: _____________________ /________________________/
İmza
S,A.A
Nəzarət edən şəxs:

_____________________ /________________________/
İmza
S,A.A

“Elektrik və istilik qurğularının
texniki istismar Qaydası”na
2 nömrəli əlavə
Boru kəmərlərinin tanınma boyaları
Daşınan maddə
Qrupların rəqəmli ifadəsi

Adı

1

Su

Rənglərin tanınma
boyalarına görə nümunələri
və adı
Yaşıl

2
3

Buxar
Hava

Qırmızı
Mavi

4
Yanar qazlar
5
Yanmayan qazlar
Sarı
6
Turşular
Narıncı
7
Qələvilər
Bənövşəyi
8
Yanan mayelər
9
Yanmayan mayelər
Qəhvəyi
0
Digər maddələr
Boz
Qeyd – Yanğınsöndürmə boruları onların tərkibində nəyin olmasından (su, köpük, yanğının
söndürülməsi üçün buxar və s.) asılı olmayaraq, bağlayıcı-tənzimləyici armatur sahələrində
və şlanqların və yanğınsöndürmə üçün digər qurğuların birləşmə yerlərində çiləmə və
drençer sistemləri qırmızı (siqnal) rənglə boyanmalıdır.

“Elektrik və istilik qurğularının
texniki istismar Qaydası”na
3 nömrəli əlavə
Təşkilatın istilik enerji qurğularının qeydiyyat kitabı
Müəssisənin (təşkilatın) istilik enerji qurğuları
Sıra QeydiyN-si
yat
tarixi

1

2

İstilik enerji
İstilik enerji qurğusunun və ya istilik
qurğusunun
keçiricisinin xarakteristikası
və yaxud
İş paraMəhsul- Buraxma
İstilik
istilik
metrləri
darlıq
qabiliyyəti sərfiyyatı
ötürücüsü- (təzyiq, (Gkal/saat, (t/saat)
(Gkal/saat,
nün adı
tempet/saat)
t/saat)
ratur)

3

4

5

6

7

Yerləşmə
yeri

8

Yararlı
vəziyyət
və
təhlükəsiz
istismara
cavabdeh
şəxs
9

Cavab- Qeyd
deh
şəxsin
A.S.A.
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“Elektrik və istilik qurğularının
texniki istismar Qaydası”na
4 nömrəli əlavə
İstismar sənədlərinin nümunəvi siyahısı
Ad
Əməliyyatjurnal

İstilik şəbəkələrinin (su,
buxar, kondensat)
əməliyyat sxemi
İstilik enerji
qurğularının əməliyyat
sxemi

Məzmun
Verilmiş elektrik qurğusunun və istilik şəbəkəsinin müəyyən
olunmuş rejimini təmin etmək üçün əməliyyat hərəkətlərini və
yuxarı rəhbərliyin və idarəçilik heyətinin və mütəxəssislərin
sərəncamlarının xronoloji qaydada (dəqiqəyə kimi dəqiqliklə)
qeydiyyatı. Avadanlıqlarda qəzalar və hadisələr və normal
tejimin
bərpası
məsələləri üzrə qeydlər. Naryad və
sərəncamlar üzrə işlərə ilkin və gündəlik buraxılışlar haqqında
məlumatlar.
Növbənin avadanlığın uyğunluğu ilə (işdə,
təmirdə, ehtiyatda) təhvil-təslimi.
İstilik şəbəkələrinin, onların boru kəmərlərinin diametrləri və
nömrələri,
kameraları,
buraxıcı, üfürücü və drenaj
q u r ğ u la r ı n ı n , nasosların, tənzimləyici klapanların və
uzunluğunun sxemi.
Real zamanda avadanlıqların və bağlayıcı armaturların faktiki
dispetçer (funksional) vəziyyətini əks etdirən, buraxıcı,
üfürücü və drenaj qurğuların bağlayıcı və tənzimləyici
armaturları, işarələnmiş və nömrələnmiş bitişdirici və ayırıcı
boru kəmərli istilik enerji qurğusunun, sxemi.
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İstilik mənbələrinin
əməliyyat sxemi
Qaz sızması təhlükəsinə
məruz qalan kamera və
kanalların siyahısı
Dispetçerin əməliyyat
idarəçiliyində və
istismarında olan
avadanlığın siyahısı
Çevirmə proqramı

İstilik kameralarının
(nasos stansiyalarının,
istilik məntəqələrinin)
sxemləri
İstilik şəbəkələrinə baxış
jurnalı
Sərəncamlar jurnalı
Növbələr və
sərəncamlar üzrə işin
uçotu jurnalı
Avadanlığın işdən
çıxarılmasına dair ərizəmüraciət jurnalı
Qüsurlar və avadanlıqla
bağlı nasazlıqlar jurnalı

İstilik təchizatının
mərkəzi
tənzimlənməsinin
temperatur qrafiki
Pyezometrik qrafiklər
Rejim xəritəsi

Məhdudlaşdırmalar və
açılmalar qrafiki
Qəza əleyhinə və yanğın
əleyhinə təlimlərin
keçirilməsinin
qeydiyyatı jurnalı
Nəzarət-ölçü və
avtomatika chazlarının
vəziyyətinin qeydiyyatı
jurnalı
İçməli, bəsləyici, şəbəkə
suyunun, buxar və
kondensatın
keyfiyyətinin uçotu
jurnalı

Quraşdırılmış avadanlığın, boru kəmərlərinin, armaturların,
nəzarət-ölçü və avtomatika cihazlarının göstərilməsi və
nömrələnməsi ilə istilik enerjisinin mənbəyinin istilik sxemi.
Yol verilən sanitar normalarından yuxarı və partlayış təhlükəli
qatışıq yaradan qazların keçmə təhlükəsinə məruz qalan
kameraların, kanalların və digər yeraltı tikililərin siyahısı.
Dispetçerin
əməliyyat idarəçiliyində və tabeliyində olan
avadanlıqların adı və qısa texniki xarakteristikası.
Əməliyyatların məzmunu və onlarım siyahısı, başlama və
qurtarma vaxtı, aparılma şərtləri haqqında qeyd; onlar
bitdikdən sonra, çevirmələri yerinə yetirən heyət haqqında,
çevirmələrin ardıcıllığı, bağlayıcı və tənzimləyici armaturlar
haqqında göstərişlər; çevirmələrin gedişinə nəzarət edən və
onlara cavabdehlik daşıyan işçinin vəzifəsi.
İstilik
kamerasının
(nasos stansiyalarının,
istilik
məntəqələrinin)
onda quraşdırılmış avadanlıq, boru
kəmərləri, armatur və NÖC-lərlə birlikdə sxemləri.
İstilik şəbəkələrinə baxış keçirənin tapşırıqlarının və baxış
nəticələrinin qeydləri.
Təşkilatın rəhbərliyinin, enerji xidmətinin rəhbər heyətinin
sərəncamlarının qeydləri.
Elektrik stansiyalarının, istilik şəbəkələrinin və istilikdən
iistehlak edən qurğuların istilik-mexaniki avadanlıqlarını
istismar edərkən texniki təhlükəsizlik qaydalarına uyğun
olaraq uçotunun qeydləri.
Avadanlığın sexlərdən (sahələrdən) işdən çıxarılması barədə
ərizələrin avadanlığın adı, onun işdən çıxarılmasının səbəbləri
v ə müddəti (ərizənin verilməsi), eləcə də işdən ayrılan
avadanlığın istilik istehlakı həcmi göstərilməklə qeydiyyatı.
İstilik enerji qurğuları və istilik şəbəkələrinin nasazlıqları
barədə qeyd. Qeydin tarixi, nasazlığın xarakteristikası və onun
mənsubiyyəti göstərilir. İstilik enerji qurğularının saz vəziyyəti
və təhlükəsiz istismarı üzrə cavabdeh şəxsin qüsurlarla
tanışlığı və onların aradan qaldırılması barədə qeydi.
İstilik şəbəkəsinin suverən və əks boru kəmərlərindəki şəbəkə
suyunun temperaturunun ətraf havanın temperaturundan
asılılıq qrafiki.
Yerli relyefdən asılı olaraq, qış, yay və qəza rejimləri üçün,
suverici və əks boru kəmərlərində istilik şəbəkəsinin uzunluğu
boyunca təzyiq.
İstilik enerji qurğularının etibarlı və qənaətli istismarına
müvəffəq olmaq üçün rejim-sazlama sınaqlarının nəticələrinə
əsasən tərtib olunmuş parametrlərin optimal qiymətlərindən
ibarət sənəd.
İstilik gücünün və yaxud yanacağın çatışmadığı zaman, eləcə
də
enerji
təchizatı müəssisələrində qəza hallarında
məhdudlaşdırmalar və istehlakçıların şəbəkədən ayrılmasının
növbəliliyini özündə ehtiva edən sənəd.
Təlimlərin
keçirilmə vaxtını, iştirakçıların soyadlarını və
vəzifələrini,
təlimin
mahiyyətini
və keçirilmə yerini,
qiymətləndirmə və qeydləri, iştirakçıların imzalarını, təlim
rəhbərinin imzalarını göstərən jurnal.
Aparılan təmirlər, işləklik üzrə yoxlamalar və nəzarət-ölçü və
a v tom a t ik a chazlarının vəziyyətinin yoxlanması barədə
qeydlər.
Kimyəvi nəzarət əsasında suyun, buxarın və kondensatın
keyfiyyəti haqqında qeyd.

İstilik enerjisinin
sutkalıq buraxılma
həcminin və istilik
mənbəyində istilik
daşıyıcısının uçot
cədvəli
İstilik sərfiyyatının su
(buxar) sistemlərində
istilik enerjisinin və
istilik daşıyıcısının
uçotu jurnalı

Buraxılan və geri qayıdan istilik daşıyıcısının sutkalıq
temperaturu, təzyiqi, miqdarı, bəsləyici suyun sərfiyyatı, soyuq
suyun temperaturu, emal edilmiş, xüsusi sərfiyyat və
buraxılmış istilik enerjisinin miqdarı barədə istilik enerjisi və
istilik daşıyıcılarının qeydiyyatı cihazlarının göstəricilərinə
görə qeydlər.
Verici, əks qəbuledici, bəsləyici boru kəmərləri (buxar ötürücü,
kondensator ötürücü), isti su təchizatı sisteminin boruları üzrə
i s t i l i k daşıyıcısının
sutkalıq sərfiyyatı, istilik enerjisinin
qiymətləri və istilik enerjisinin uçotu cihazlarının iş vaxtı
barədə qeydlər.
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İstilik şəbəkəsinin pasportu
İstilik şəbəkəsinin Pasportu
____________________________________________________
(enerji sisteminin adı)
İstismar rayonu _____________________________________________________________
Magistral _______________________ Pasport ______________________________
Şəbəkənin növü
___________________________________________________________________________
(su, buxar)
İstilik təchizatı mənbəyi ____________________________________________________
N kamerasından şəbəkənin sahəsi _______________________ N kamerasına kimi
N ______________________________
Layihə təşkilatının adı və layihənin nömrəsi __________________________
Trassanın ümumi uzunluğu _________ m. İstilik daşıyıcısı ________________________
Hesablama parametrləri: təzyiq _____МPA (kqq/sm2 ), temperatur ___ °С.
Tikilmə ili _________

İstismara buraxıldığı il _______

Texniki xarakteristika
1. Borular
Trassa
sahəsinin
adı

Verici boru

Əks boru

Divarın
qalınlığı

Xarici
Uzun- Xarici
Uzundiametri, luq,
diametri, luq,
(mm)
(m)
(mm)
(m)

ГОСТ və
borular
qrupu

Ötürü- Əks,
Ötürü- Əks
cü,
(mm) cü
(m)

Borunun
sertifikat
nömrəsi

Borunun
həcmi, (m3)

Ötürü- Əks
cü

Ötürücü Əks

2. Mеxaniki avadanlıq
KameSürgülər
ranın
nömrəsi

Kompensatorlar Drenaj
armaturu

Hava
dəlikləri

Nasoslar

Aralıq
bəndləri

Şərti
Sayı, ədəd
diametr, Çuq- polad
mm
un
Əl
Elekinti- trik
qalı intiilə
qalı
ilə

3. Kanallar
Trassa
sahəsinin adı

Şərti dia- Sayı,
metr,
ədəd
mm
Hidro
intiqal
ilə

Kanalın növü
(yaxud cizginin
nömrəsi

4. Кameralar
KameDaxili ölçülər, (mm)
ranın
hündür- uzun- eni
nömrəsi lüyü
luğu

Şərti Sayı, Şərti Sayı, Tipi Sayı, Elek- Şərti
dia- ədəd dia- ədəd
ədəd trik diametr,
metr,
gücü, metr,
mm
mm
kVt mm

Daxili ölçülər, (mm)
hündürlüyü eni

Divarı- Örtüyün
nın
konstrukqalın- siyası
lığı,
(mm)

5. Kanalda tərpənməz dayaqlar
Kanalın aralarında yerləşdiyi
kameraların nömrəsoi

Divarının Örtüyün
Uzunluğu,
qalınlığı, konstruksiyası (m)
(mm)

Tərpənməz
Hidroizolyasi- Drenajın Divarının
dayaqların
yanın
(buraxı- materialı
mövcudluğu mövcudluğu
lışın)
mövcudluğu

N
kamerasına Konstruksiya
bağlanma

Qeyd

6. Xüsusi tikinti konstruksiyaları (lövhələr, dyukerlər, körpü keçidləri)
Adı
Uzunluğu, (m)
Nümunəvi cizginin təsviri və ya nömrəsi

7. Boruların izolyasiyası
Trassa sahəsinin adı İstilik
(kameranın nömrəsi) izolyasiyası
materialı

İstilik
Xarici örtük
izolyasiyasının material
qalınlığı,
(mm)

Qalınlığı,
(mm)

Antikorroziya
örtüyünün
materialı

8. Boru kəmərinin saz vəziyyəti və təhlükəsiz istismarı üçün cavabdeh şəxs
Təyinat
haqqında Vəzifəsi, soyadı, adı və atasının adı
Cavabdeh
ə m r i n nömrəsi və
imzası
tarixi

şəxsin

9. Avadanlıqda yenidənqurma işləri və dəyişikliklər
Tarixi
İşin xarakteristikası
Dəyişiklik edən şəxsin vəzifəsi, soyadı və imzası

10. Nəzarət yarılmaları
Yarılma yeri
Tarixi

11. İstismar sınaqları
Sınağın xüsusiyyəti

Yarılmanın təyinatı

Tarixi

Baxışın nəticələri və aktın
nömrəsi

Sınağın nəticələri və aktın nömrəsi

12. Boru kəmərlərinin yoxlanmasının nəticələrinin qeydiyyatı
Yoxlama tarixi
Yoxlama nəticələri

Növbəti yoxlama müddəti

Bağlayıcı
orqanın
tipi

İcraçı ________________________________________________________________
Nümayəndə ___________________________________________________________
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İstilik məntəqəsinin pasportu
İstilik məntəqəsinin Pasportu
________________________________________________
( Enerji təchizatı müəssisəsinin adı)
________________________________________________
(İstilik məntəqəsinin adı və onun ünvanı)
Yerləşir ____________________________________________________________
(balansında, texniki xidmətində)
İstilik məntəqəsinin növü ____________________________________________________
(ayrıca dayanan, yanında tikilən, içində tikilən)
1. Ümumi məlumatlar:
İstismara daxil edildiyi il ___________
Balansa və yaxud texniki xidmətə qəbul edildiyi il, istilik təchizatı mənbəyi ______
N kamerasından qidalanma _________, istilik şəbəkəsinin N rayonunun magistralları
_______________
İstilik daxiledicisinin diametri ____ m, daxiledicinin uzunluğu____ m
İstilik təchizatının girişində hesablama təzyiqi _____m su cədvəli
Soyuq su təchizatının girişində hesablama təzyiqi _____m su cədvəli
İsti su təchizatının VVP qoşulma sxemi ______________________
İsitmə sisteminin qoşulma sxemi ____________________
Temperatur qrafiki ____________________________
Mərkəzi istilik məntəqəsinə qoşulmuş abonentlərin adı və ünvanı
1. ______________________________________
2. ______________________________________
3. _____________________________________
və s.
2. İstilik yüklənmələri
Sərfiyyat
istilik (Qkal/saat)

Yüklənmələr

Su (t/saat)

İstilik sistemi
İsti su təchizatı
Havalandırma
Yekun
3. Boru kəmərləri və armaturlar
Boru kəməri

Armatur

Diametr,
(mm)

Sürgülər, ventillər

Ümumi
uzunluğu,
(m)

Sxem N ö Diaüzrə N- v ü metr,
si
(mm)

Əks klapanlar
Sayı,
(ədəd)

Sxem
üzrə
N-si

Növü Diametr,
(mm)

Hava və drenaj
klapanları
Sayı,
(ədəd)

Diametr,
(mm)

Sayı,
(ədəd)

Sıra
N-si

Təyinatı
(sirkulyasiya,
bəsləyicivə s.)

Sıra
N-si

Sıra
N-si

4. Nasoslar
Elektrik
Nasosun xarakteristikası
mühərriki- Q – sərfiyyat (m 3/saat)
nin
Н – təzyiq (m. su st)
markası
n – fırlanma tezliyi
(dövrə/dəqiqə)

Nasosun növü

Sayı

5. Su qızdırıcılar
Növü və Bölmələrin Qızdırıcının xarakteristikası
N-si
sayı (ədəd) (istilik axını, KVt; qızdırma səthi, m2)

Təyinatı

6. İstilik avtomatikası
Quraşdırma yeri
Növü

Təyinatı

Diametri
(mm)

Sayı
(ədəd)

7. Ölçü vasitələri
Sıra
N-si

Nəzarət və ölçü cihazları
İstilik sayğacları (sərfiyyat ölçənlər)
Quraşdırma yeri

Növü

Diametr
(mm)

Sayı (ədəd)

Termometrlər

Manometrlər

Növü

Növü

Sayı
(ədəd)

8. İstilik istehlakı sistemlərin xarakteristikaları
Bina (kopus), onun ünvanı
Binanın kubaturası, m 3
Binanın hündürlüyü (mərtəbəlilik), m

İsitmə

Birləşmə (elevatorlu,
nasoslu, bilavasitə,
müstəqil)
Sistemlərin növləri
(birborulu, ikiborulu,
yuxarı axın, aşağı)
Sistemin müqaviməti, m
Qızdırıcı cihazların
növləri
Sistemin tutumu, m3
Hesablanmış istilik yükü,
Qkal/saat

Havalandırma

İsti su
təchizatı

Axın qurğularının sayı
hesablanmış istilik yükü,
Qkal/saat
Birləşmə sxemi (paralel,
iki mərhələli, ardıcıl, açıq
sututar)
hesablanmış istilik yükü,
Qkal/saat
Bina sisteminin, binaların
yekun yükü, Qkal/saat
Temperatur qrafiki

Pasporta əlavə: mərkəzi istilik məntəqəsinin sxemi
Pasportun tərtib edilməsi tarixi
Pasportu tərtib etdi ________________________________
(vəzifə, S.A.A., imza)

Sayı
(ədəd)
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Silindrik şaquli rezervuarın pasportu
Silindrik şaquli rezervuarın Pasportu
Tutumu __________________________________________________________________
Markası __________________________________________________________________
Pasportun tərtib edilmə tarixi __________________________________________________
Quraşdırma yeri (müəssisənin adı) _____________________________________________
Rezervuarın təyinatı _________________________________________________________
Rezervuarın
elementlərinin əsas
ölçüləri
(diametr,
hündürlük)_________________________
İşçi cizgiləri hazırlayan təşkilatın adı və cizgilərin
nömrələri___________________________
Metal konstruksiyaların istehsalçısının adı _______________________________________
Rezervuarın qurulmasında iştirak etmiş tikinti-quraşdırma təşkilatlarının adı:
1. _______________________________________________
2. _______________________________________________
3. _______________________________________________
Rezervuarda quraşdırılmış avadanlığın siyahısı _____________________
Layihədən yayınmalar __________________
Quraşdırmanın başlanma tarixi ____________________
Quraşdırmanın bitmə tarixi __________________
Rezervuarın hər bir aralıq və ümumi sınağının başlanma və bitmə tarixi və sınaqların
nəticələri __________________________________________________________________
Rezervuarın
qəbul
edilməsi və
onun
istismara
buraxılma
tarixi
________________________
Pasporta əlavə:
1. Metal konstruksiyaların N təfsilatlı cizgiləri və işçi cizgiləri _______________________
2. Polad konstruksiyaların hazırlanması üzrə zavod sertifikatları _____________________
3. Quraşdırma zamanı layihədən kənara çıxmaların razılaşdırılması haqqında sənəd
______
4. Gizli işlərin qəbulu aktı _____________
5. Quraşdırma zamanı tətbiq edilən elektrodların, elektrod məftillərinin və digər
materialların
keyfiyyətini
təsdiq
edən sənədlər
(sertifikatlar
və
s.)
________________________________
6. Sınma oxlarını yoxlayarkən və konstruksiyaları quraşdırarkən geodezik ölçmələrin
sxemi _
7. Qaynaq işlərinin jurnalı _____________
8. Rezervuarın sınaq aktları _____________
9. Quraşdırma zamanı konstruksiyaların qaynağını aparmış qaynaqçıların onlara
verilmiş rəqəm və ya hərfi işarələrlə ixtisas vəsiqələri (diplomları) haqqında siyahı
_______________
10. Qaynaq quraşdırma tikişlərinin sınaq nəticələri sənədiləri ________________________
11. Qaynaq quraşdırma tikişlərinin keçici şüalanma ilə sızma yerlərinin sxemləri ilə
sızması üzrə rəy ________________________________________________________________
12. Quraşdırılmış avadanlığın qəbul aktları ___________________________
Tikinti-quraşdırma təşkilatının nümayəndəsi _____ (imza)
Nümayəndə ______ (imza)
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Sorucu nasos stansiyasının pasportu
Sorucu nasos stansiyasının Pasportu
_________________________________, yerləşmiş
________________________________________

(adı)
(verici, əks)
İstilik magistralının ____________________________________________Boru kəmərində
İstismar rayonu____________________________________________________________
1. Ümumi məlumatlar
Nasos stansiyasının ünvanı___________________________________________________
Layihənin nömrəsi və layihə təşkilatının adı ____________________________________
Tikilmə ili ___________________ istismara daxil edilmə ili ________________________
Baş podratçı _________________________________________________
İstilik-mexaniki avadanlığın sazlanması üzrə
təşkilat_________________________________
Elektrotexniki avadanlığın sazlanması üzrə təşkilat_________________________________
Ölçü və avtomatika vasitələrinin sazlanması üzrə təşkilat____________________________
Nasos stansiyasının maksimum məhsuldarlığı______________________________ m /s
Nasos stansiyasının ümumi təyin olunmuş elektrik gücü______________________ кVA
2. İstilik-mexaniki hissə
1. Nasoslar _______________________________________________________________
(şəbəkə, drenaj və s.)
Növü, sayı Verilişi
(təyinatı)
(m3/saat)

Təzyiq (m)

Fırlanma tezliyi
(dövrə/dəqiqə)

Vahid
çəkisi
(kq)

Hazırlanma
ili

2. Armatur _____________________________________________________________
(sürgülər, kompensatorlar, əks və tənzimləyici klapanlar və s.)
Armaturun
adı

Növü

Şərti
diametri
(mm)

Sayı
(ədəd)

İntiqalın
növü

Vahid
çəkisi (kq)

Hazırlanma
ili

3. Maşın zalının yükqaldırma qurğuları:
Növü _____________________________________________________________________
Yük qaldırma qabiliyyəti_______________________________________________________
Aşırım____________________________________________________________________
Istehsalçı
Yoxlanma tarixi

Yoxlanma nəticələri

Növbəti
müddəti

yoxlanma

4. Borular
Sahənin adı

Uzun- Xarici Divarının
luğu diaqalınlığı
(m)
metri (mm)
(m)

Metalın
markası

ГОСТ, Sertifikaboru- tın
ların nömrəsi
qrupu

Möhkəmlik
və kipliyə
görə
sınaqların
parametrləri
və tarixi

Kollektor
Bağlamanı
şəbəkə
nasosları
Tənzimləmə
üçün bəndlər
5. İzolyasiya
Sahənin adı, yeri

Antikorroziya
örtüyü

İstilik
izolyasi Xarici örtüyü
m a t e r i a l ı və qatın
qalınlığı (mm)

Kollektor
Şəbəkə nasoslarının
sarınması
T ə n z i m l ə m ə üçün
bəndlər
3. Tikinti hissəsi
Binanın mərtəbəliliyi _______________________________
Binanın kubaturası ________________________________
Tam sahəsi _________________________________
O cümlədən:
Maşın zalının ________________________
İdarəetmə lövhəsinin _______________________
380/220 V lövhəsinin _____________________________
Transformator otağının ___________________________
Yardımçı otaqların __________________
Bünövrələr:
Divarın altında ______________________________________________________________
Avadanlığın altında __________________________________________________________
Divarlar ___________________________________________________________________
Maşın zalının döşəmələri _____________________________________________________
İdarəetmə lövhələrinin döşəmələri ______________________________________________
lövhələrin döşəmələri 380/220 _________________________________________________
Paylayıcı qurğuların döşəmələri ______________________________________
Yardımçı otaqların döşəmələri __________________________________________
Mərtəbələrarası arakəsmələr _________________________________________________
Dam örtüyü _____________________________________________________
İsitmə ________________________ QCoul/saat (Qkal/saat)
Havalandırma _______________________ QCoul/saat (Qkal/saat)
4. Elektrik hissəsi
1. Paylayıcı qurğular (PQ)
Panellərin adı

Növü

Miqdarı

Istehsalçı

Növü

Miqdarı

Istehsalçı

2. Lövhə 380/220
Panellərin adı

3. Elektrik mühərrikləri
Növü və
mqidarı

Gücü
(kVt)

Gərginlik
(V)

Fırlanma tezliyi Vahidin
(dövrə/dəqiqə) çəkisi (kq)

Hazırlanma
ili

4. Transformatorlar
Adı

Xarakteristikası

Miqdarı

Istehsalçı

Təftiş tarixi

5. İdarəetmə lövhəsi
Adı

Növü

Miqdarı

Istehsalçı

6. Elektrik ölçü cihazları
Adı

Növü

Ölçü həddi

Miqdarı

Qeyd

7. Texnoloji nəzarət, avtomatika, telemexanika və rabitə cihazları və aparatları
Panellərin adları

Növü

Miqdarı

Istehsalçı

5. Sınaqların keçirilməsi
Sınaq obyekti

Sınağın məqsədi Sınağı keçirdi:

Sınaq nəticələri

Tarix

6. Dəyişmə və təmir haqqında məlumatlar
Təmir və ya dəyişmə
obyekti

Təmir və ya dəyişmənin
səbəbləri

İşi yerinə yetirən təşkilat.
Cavabdeh şəxsin imzası. Tarix
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Havalandırma sisteminin pasportu
Havalandırma sisteminin Pasportu
Müəssisənin adı_____________________________________________________________
Sex_______________________________________________________________________
1. Ümumi məlumatlar
1. Havalandırma sisteminin təyinatı
_________________________________________________________________________
2. Havalandrma sistemi avadanlığının yerləşmə yeri
_________________________________________________________________________
3. Layihə __ ildə yerinə yetirilib (kim tərəfindən)
_________________________________________________________________________
4. Quraşdırma __ ildə yerinə yetirilib (kim tərəfindən)
_________________________________________________________________________
5. Havalandırma sisteminin layihə göstəricilərinə görə sınağı və tənzimlənməsi aparılmışdır
_________________________________________________________________________
6. Partlayışyanğından təhlükəlilik kateqoriyası
_________________________________________________________________________
7. Partlayış təhlükəli qarışqıların adı və partlayış təhlükəli qatılıq həddi
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
8. Havalandırma sisteminin iş rejimi (daimi, dövri)
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
9. Digər məlumatlar
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
10. Pasport__ ildə tərtib edilmişdir.
İcraçı_____________________________________________________________________

Müəssisədə havalandırma sistemlərinin işlərinə cavabdeh şəxs_______________________
2. Havalandırma sistemi avadanlıqları və sınaq nəticələri barədə məlumat
Göstəricinin adı
Layihə
Faktiki göstəricilər
göstəriciləri
Sazlanmaya Sazlanmadan
kimi
sonra
Ventilyator
Növü və nömrəsi
Sorucu dəliyin diametri, mm
Qaz borusunun ölçüləri, mm
Fırlanma tezliyi (dövrə/dəqiqə)
Tam təzyiq, kqq/sm2
Məhsuldarlıq, m3/saat
Fırlanma tezliyinin yol verilən həddi,
(dövrə/dəqiqə)
Ventilyatorun örtüyünün vəziyyəti
Elektrik mühərriki
Növ və seriya
Güc, kVt
Ötürmə növü
Kəmərlərin profili və sayı
Şkafların diametri, mm:
ventilyatorun
Mühərrikin
Havayolları
Mühafizə örtüyü
Ümumi uzunluq, m
Qalınlığı, mm
Kalorifer qurğusu
Növü və nömrəsi
Miqdarı, ədəd
Toplam istilik sahəsi, m 2
Quraşdırma sxemi:
istilik daşıyıcısı üzrə
hava üzrə
Hava müqaviməti, kqq/sm 2
Buxar təzyiqi, kqq/sm2
Suyun temperaturu, °C
Hava temperaturu °C:
Kaloriferə kimi
Kaloriferə sonra
açıq hava
İstilik hasilatı, kcal / h
İstilik ötürmə əmsalı, kkal / (m2 x C)
Toz təmizləyici qurğu
Adı
Növü, nömrəsi və ya ölçüsü
Miqdarı, ədəd

Qurğuya kimi hava miqdarı, m 3/h
Qurğudan sonra eyni, m 3/h
Havanın sorulması (vurub çıxarılması),%
Müqavimət, kqq/sm2
Girişdə havanın sürəti, m/s
İlkin toz miqdarı, mq/m3
Çıxan havasında toz miqdarı, mq/m3
Təmizləmə dərəcəsi,%
Digər avadanlıqlar
3. Aerodinamik sınaqların nəticələri
Nöqtənin
nömrəsi

En
Sahə- TemBuxarın təzyiqi
Sürət
Məhsuldarlıq
Uyğunkəsi- si
pera(m/s)
suzluq,
(kqq/m2)
yinin (m2) tur
dina- statik tam
Sazlan- Sazlan- Layi- +-%
ölçü(°С)
mik
maya
madan hə
ləri
qədər sonra
əsa(mm)
sında

1. Havalandırma sisteminin sxemi ____________________________________________
2. Havalandlrma sisteminin işi barədə rəy və onun işinin səmərəliliyinin yaxşılaşdırılmasına
dair tövsiyələr ______________________________________________________________
3. Havalandərma sisteminin təsir zonasında hava mühitində zərərli istehsalat maddələrinin
tərkibinə görə araşdırmaların nəticələri
Qeydiyyat
Hava
nömrəsi və nümunələrinin
tarix
götürülmə
yerləri

Zərərli
maddələrin
adları

Zərərli maddələrin qatılığı, (mq/m3)
norma

faktiki

Artıqlığı (dəfə)

4. Havalandırma sisteminin təsir zonasında meteoroloji şəraitin tədqiqat nəticələri
(məkanlarda)
Qeydiyyat
nömrəsi və
tarix

Hava
parametrlərinin
ölçmə yerləri

Temperatur (°С)

Rütubətlilik (%)

Sürət (m/s)

norma

norma

norma

faktiki

faktiki

faktiki

5. Havalandırma sisteminin təsiri və texniki vəziyyətinin sanitar-gigiyena səmərəliliyi
barədə rəy (təftiş qeydləri)
Tarix

Rəy məzmunu

Tövsiyə edilən tədbirlər

Təşkilat, vəzifə, imza, möhür

6. Tövsiyələrə uyğun olaraq görülmüş işlər barədə məlumatlar
Tarix

İşin növü

İcraçı

İstismara məsul şəxs

7. Havalandırma sisteminin təmirinə dair məlumatlar
Tarix

Təmirin növü

Yerinə
siyahısı

yetirilmiş işlərin İstismara məsul şəxs

“Elektrik və istilik qurğularının
texniki istismar Qaydası”na
10 nömrəli əlavə
Terminlər və anlayışlar
Qəza rejimi

Bir və ya bir neçə naqillərdə, troslarda, izolyator
zəncirələrində və tros bərkitmələrdə qırılma zamanı
olan rejim

İnzibati-texniki heyət

Üzərilərinə elektrik qurğularında texniki və əməliyyat
xidmətin, təmir, montaj və sazlama işlərinin aparılması
üzrə vəzifələr qoyulmuş, elektrik qurğularının texniki
vəziyyətinə nəzarəti və elektrik qurğularında işləyərkən
əməyin mühafizəsi üzrə tələblərə riayət olunmasına
nəzarəti yerinə yetirən, rəhbər və mütəxəssislər.

Anker dayaqları

Aşırımların dayaqları ilə yanaşı naqillərin və trosların
ağırlığını tam öz üzərinə götürən, dayaqlar

Mühafizə aparatı

Qeyri-normal rejim zamanı mühafizə olunan elektrik
dövrəsini avtomatik açan, aparat.

Aparatlar

Bütün gərginlik sinifləri üçün açarlar, ayırıcılar,
aralayıcılar, qısaqapayıcılar, qoruyucular, boşaldıcılar,
cərəyan məhdudlaşdırıcı reaktorlar, kondensatorlar,
komplekt ekranlaşdırılmış cərəyan naqilləri.

Briqada

Elektrik və ya istilik qurğularında birgə, müəyyən
kompleks işləri yerinə yetirən və işlərin icrasına vahid
tapşırıq verilən, iş icraçısı (müşahidəçi) də daxil
olmaqla, iki və daha çox tərkibdə, işçilər qrupu.

Suqızdırıcı

Atmosfer təzyiqindən yuxarı təzyiq altında olan, su
buxarı, isti su və ya digər istilik daşıyıcısı vasitəsilə
qızmaya xidmətedən, qurğu.

İşçi təzyiq

İstilik enerji qurğusunun girişində və ya onun
elementində
boru
kəmərlərinin, müqaviməti və
hidrostatik təzyiqi nəzərə alınmaqla, işçi təzyiqi ilə təyin
olunan, maksimal artıq təzyiq.

Yol verilən təzyiq

Texniki yoxlama nəticələri və ya möhkəmliyə nəzarət
hesabatı nəticələri əsasında təyin olunmuş maksimal
yol verilən, artıq təzyiq.

Uzunmüddətli yüklənmə

Qruntun struktur dəyişməsi ilə müşaiyət olunmayan,
bünövrələrin qeyri-bərabər deformasiyalarının təsiri ilə,
həmçinin betonun sıxılma və sürüşmə təsirlərilə
yaranan yüklənmə.

Tək kondensator

Bir və ya bir neçə kondensator elementlərinin ümumi
gövdədə xarici çıxışlar ilə konstruktiv birləşməsi.
Yerlə bilavasitə və ya aralıq keçirici mühit vasitəsilə
elektrik kontaktında olan, torpaqlama məqsədləri üçün
istifadə olunan, kənar keçirici hissə.

Təbii torpaqlayıcı

Torpaqlama

Elrktrik qurğusunun və ya avadanlığının hər hansı
nöqtəsini, torpaqlayıcı qurğu ilə məqsədli elektrik
birləşdirilməsi.

Torpaqlayıcı

Yerlə bilavasitə və ya aralıq keçirici mühit vasitəsilə
elektrik kontaktında olan, keçirici hissə və ya öz
aralarında birləşmiş keçirici hissələr toplusu.

Torpaqlayıcı qurğu

Torpaqlayıcılar və torpaqlayıcı naqillər toplusu.

Torpaqlayıcı naqil

Torpaqlanan
hissəni
birləşdirən, naqil.

Qapalı sistem

İstehlakçıların suyu istilik şəbəkəsindən götürməklə,
şəbəkə suyundan istifadəsi nəzərdə tutulmayan, istilik
təchizatının su istilik təchizatı sistemi.

Yerə qapanma

Gərginlik altında olan cərəyan daşıyan hissələrlə yer
arasında təsadüfi elektrik kontaktı .

Süni torpaqlayıcı

Torpaqlayıcı üçün xüsusi olaraq yerinə yetirilmiş,
torpaqlayıcı

Kabel xətti

Bir və ya bir neçə birləşdirici ilə, stoporla və uc
muftaları (bağlamaları) və bərkidici detallarla, yağ
doldurulmuş xətlər üçün isə, bundan əlavə bəsləyici
aparatlarla və yağ təzyiqini siqnallama sistemi ilə təchiz
olunmuş, paralel kabellərdən ibarət, elektrik enerjisini
və ya onun bəzi impulslarını ötürmək üçün xətt.

Kamera

Aparatların, transformatorların və şinlərin qurulması
üçün nəzərdə tutulmuş, otaq.

Komplekt paylayıcı qurğu

İ ç ə r i s i n d ə kommutasiya aparatları, avadanlıqlar,
mühafizə və avtomatika qurğuları quraşdırılan, yığılmış
və ya yığılmaq üçün tam hazır şəkildə çatdırılan, tam və
ya qismən bağlı dolablardan və ya bloklardan ibarət,
paylayıcı qurğu.

Kondensator batareyası

Öz aralarında elektrik
kondensatorlar qrupu.

Kondensator qurğusu

Kondensatorlardan, onlara aid
köməkçi elektrik
avadanlıqlarından
(açarlardan, aralayıcılardan,
boşaldıcı
rezistorlardan,
tənzimləyici, mühafizə
qurğularından və s.) və şinləmədən ibarət, elektrik
qurğusu.

Konservasiya

Qurğuların
və
şəbəkələrin (avadanlıqlar, ehtiyat
hissələrinin,
materialların
və s.) korroziyadan,
insanların və xarici mühitin mexaniki və digər
təsirlərindən qorunması yolu ilə, saxlanması və ya
müvəqqəti fəaliyyətsizliyini, texniki sənədlərlə təyin
olunmuş müddətdə təmin olunması üzrə kompleks
tədbirlər.

Qutu

İçərisilə naqillərin və kabellərin çəkilməsi üçün nəzərdə
tutulmuş, düzbucaqlı və ya digər en kəsikli, bağlı boş
konstruksiya. [qutu onda çəkilmiş naqilləri və kabelləri
mexaniki zədələnmədən mühafizəyə xidmət etməlidir.

Suqızdırıcı qazan

Ocağnda yanacaq yanan, yanma istiliyi isə atmosfer
təzyiqindən yüksək təzyiq altında olan və bu qurğudan
kənarda istilik daşıyıcısı qismində istifadə olunan suyun
qızdırılması üçün istifadə olunan, qurğu.

Buxar qazanı

Ocağnda yanacaq yanan, yanma istiliyi isə bu qurğudan
kənarda istifadə olunan, atmosfer təzyiqindən yüksək su
buxarı istehsalı üçün istifadə olunan qurğu.

Qazan-utilizator

İstilik daşıyıcısının, digər qurğuda istifadə edilmiş
yanacaq məhsulları ilə qızdırılmasına xidmət edən
qurğu.

(nöqtəni) torpaqlama

birləşdirilməsi olan,

ilə

tək

Qazanxana

Istilik enerjisi alınması üçün nəzərdə tutulan, xüsusi
ayrılmış istehsalat binalarında yerləşən, tikilmiş, üstü
bağlanmış və ya üzərində tikilmişqazan, suqızdırıcılar
(həmçini, istilikenerjisinin qeyriənənəvi yolla alındığı
qurğular) və köməkçi-qazan avadanlıqları-texnoloji
əlaqəli istilik enerjiqurğuları kompleksi

Elektrik veriliş xətləri

Elektrik
stansiyasının
və ya yarımstansiyasının
hüdudlarından kənara çıxan və elektrik enerjisini
ötürmək üçün nəzərdə tutulmuş, elektrik xətti.

Elektrik təsərrüfatına
cavabdeh şəxs

İnzibati-texniki
heyətdən təyin olunmuş, üzərinə
elektrik qurğularına təhükəsiz xidmətin təşkili vəzifəsi
qoyulmuş, şəxs.

Qanov

Naqillərin və kabellərin çəkilməsi üçün nəzərdə
tutulan, açıq konstruksiya.

Toxunma gərginliyi

Eyni zamanda insan və ya heyvan toxunduqda, iki
keçirici hissələr və ya keçirici hissə ilə yer arasındakı
gərginlik.

Müstəqil qida mənbəyi

Qəzasonrası rejimdə gərginlik qida mənbəyində və ya
digər qida mənbələrində yox olduqda, gərginliyi
reqlamentləşdirilmiş səviyyədə saxlanan, qida mənbəyi.
Müstəqil qida mənbələri sırasına bir və ya iki elektrik
stansiyası və yarımstansiyasının iki seksiyası və ya şin
sistemi aşağıdakı iki şərtlər eyni zamanda riayət
edildikdə aid edilir: 1) seksiyalardan və ya şin
sistemlərindən hər birinin öz növbəsində müstəqil qida
mənbəyindən qidalanması var; 2) şin seksiyaları
(sistemləri) öz aralarında əlaqəli deyillər və ya şin
seksiyalarından (sistemlərindən) birində normal iş
pozulduqda, avtomatik açılan əlaqəsi var.

Naryad-buraxılış

İşin məzmununu, yerini, başlanma və qurtarma vaxtını,
zəruri təhlükəsizlik tədbirlərini, briqada tərkibini və
işlərin təhlükəsiz icrasına cavabdeh şəxsləri müəyyən
e d ə n , təyin olunmuş formalı xüsusi blankda tərtib
olunmuş işin təhlükəsiz aparılmasına tapşırıq.

Neytral

Elektrik avadanlığının dolaqlarının (elementlərinin)
ulduzuna birləşdirilmiş ümumi nöqtə.

Əməliyyat-təmir heyəti

Həvalə olunmuş elektrik və istilik qurğularına, təsdiq
olunmuş həcmdə əməliyyat xidməti göstərmək üçün
xüsusi təlimatlandırılmış və hazırlanmış təmir heyəti.

Əməliyyat heyəti

Müəssisənin, struktur bölmənin elektrik qurğularının
ə m ə l i y y a t idarəedilməsini,
həmçinin,
elektrik
qurğularına əməliyyat xidmətini (baxışı, cari istismar
qaydasında işlərin aparılmasını, əməliyyat çevirmələri)
iş yerinin hazırlanmasını, işçilərə buraxılış verən və
nəzarəti həyata keçirən heyət.

Səyyar elektrik
qəbulediciləri

Konstruksiyası onu təyinatı ilə tətbiq yerinə nəq1liyyat
vasitələri ilə və ya əllə diyirlədərək aparmaq imkanını
təmin edən, elektrik qəbuledicisi, qida mənbəyinə
qoşulması isə elestik kabel, qaytan və müvəqqəti
çıxarıla və sökülə bilən kontakt birləşmələri vasitəsilə
yerinə yetirilir.

Asma izolyator

Cərəyan
daşıyan elementləri dayaqlara, daşıyıcı
konstruksiyalara və mühəndis qurğularının müxtəlif
elementlərinə, hərəkətli bərkitmək üçün nəzərdə
tutulmuş, izolyator.

Qəzasonrası rejim

Elektrik
enerjisi
istehlakçılarının onların elektrik
təchizatı
sistemində
pozulmalar
nəticəsində,
imtinaların lokallaşdırılmasından sonra, normal rejimi
bərqərar edənə kimi, olduğu, rejim.

Qoruyucu klapanlar

Qazanları, qabları, boru kəmərlərini və s., onların təyin
olunandan artıq daxili təzyiqdən qorumaq üçün
qurğular.

Elektrik enerjisi
qəbuledicisi

Elektrik enerjisini digər növ enerjiyə çevirmək üçün
nəzərdə tutulmuş, aparat, aqreqat və s.

Qoşulma

Elektrik
stansiyasının, yarımstansiyanın və sair
hüdudlarında
yerləşmiş paylayıcı
qurğunun,
generatorun, lövhənin, yığmanın şininə qoşulmuş, bir
t ə y i n a t l ı , adlı və gərginlikli, elektrik dövrəsi
(avadanlıqlar və şinlər). Güc transformatorunun
müxtəlif gərginlikli dolaqları (dolaq sayından asılı
olmayaraq), ikisürətli mühərrikin elektrik dolaqları bir
birləşmə sayılır. Çoxbucaqlı, bir yarımlıq və bu kimi
sxemlərdə xətləri və ya transformatoru paylayıcı
qurğuya birləşdirən bütün kommutasiya aparatları və
şinlər qoşulmaya aid edilir.

Keçirici hissə

Elektrik cərəyanını ötürə bilən hissə.

Gərginlik altında işlər

Gərginlik altında (işçi və ya induksiyalanmış) olan
cərəyan keçirici hissələrə toxunmaqla və ya bu cərəyan
daşıyan hissələrə yol veriləndən az məsafədə yerinə
yetirilə bilən işlər.

Bölücü transformator

Birinci dolağı, dövrənin elektriki mühafizə bölünməsi
vasitəsilə, ikinci dolaqdan ayrılmış transformator.

Sərəncam

İşlərin
yerinə yetirilməsinə
(icrasına),
onun
məzmununu, yerini, vaxtını, təhlükəsizlik tələblərini
(əgər onlar tələb olunursa) və şəxsləri müəyyənləşdirən,
şifahi və ya yazılı, sərbəst formada verilən tapşırıq.

Hesabat sayğacları

Hesablaşma uçotu üçün quraşdırılmış sayğac

Şəbəkə suyu

Su istilik təchizatı sistemində istilik daşıyıcısı qismində
istifadə olunan, xüsusi hazırlanmış su.

Təsirlənmə sistemi

Standartlarla və texniki şərtlərlə nəzərdə tutulmuş,
normal və qəza rejimlərində generatorların və sinxron
kompensatorların zəruri təsirlənməsini təmin edən
müvafiq dövrələrlə birləşmiş avadanlıqlar, aparatlar və
qurğular toplusu.

İstilik istehlakı sistemi

Bir və ya bir neçə növ istilik yüklərini təmin etmək üçün
nəzərdə tutulmuş, boru kəmərləri və (və ya) istilik
şəbəkələri ilə birləşdirilmiş istilik enerji qurğuları
kompleksi.

İstilik təchizatı sistemi

Bir-biri ilə əlaqəli istilik mənbələri, istilik şəbəkələri və
istilik istehlakı sistemləri kompleksi.

Enerji təchizatı sistemi

İstehlakçıları elektrik enerjisi ilə təmin etmək üçün
nəzərdə tutulmuş elektrik qurğuları kompleksi.

Torpaqlama qurğusunun
müqaviməti

Torpaqlama qurğusunda olan gərginliyin, torpaqlayıcıdan torpağa axan cərəyana nisbəti.

Rütubətli otaqlar

Havasının nisbi rütubətliyi 75%-dən yuxarı olan otaqlar

İstilik şəbəkəsi

İstilik daşıyıcılarını və istilik enerjisini ötürmək və
paylamaq üçün nəzərdə tutulmuş qurğular toplusu.

İstilik enerji qurğusu

İstilik enerjisinin və istilik daşıyıcıların istehsalı,
saxlanması və ya çevrilməsi, ötürülməsi, toplanması,
paylanması və ya istehlakı üçün nəzərdə tutulmuş
[18]

qurğu.
İstilik nasosu

İsitmə
məqsədləri üçün istiliyi aşağı səviyyəli
temperaturdan (havadan, qruntdan, sudan) daha
yüksək temperatur səviyyəsinə daşımasını yerinə
yetirən qurğu

İstilik məntəqəsi

İstilik enerjisi qurğularının elementlərindən ibarət, bu
qurğuların istilik şəbəkəsinə qoşulmasını, onların iş
q a b i l i y y ə t i n i , istilik
istehlakı
rejimlərinin,
t r a n s f o r m a s i y a - s ı n ı n , istilik
daşıyıcılarının
parametrlərinin tənzimlən-məsinin idarə edilməsini
təmin edən xüsusi otaqda yerləşən qurğular kompleksi.

Texniki xidmət

Təyinatı üzrə istifadə olunduqda, saxlanıldıqda və
daşındıqda məmulatın iş qabiliyyətinin və sazlığını
saxlamaq üçün kompleks əməliyyatlar və ya əməliyyat.

Cərəyan daşıyıcı hissə

İş
prosesində işçi gərginlik altında olan, elektrik
qurğusunun elektrik hissəsi.

Cərəyankeçirici

Elektrik enerjisinin ötürülməsi və paylanması üçün
nəzərdə tutulmuş, izolə olunmamış və ya izolə olunmuş
naqillərdən və onlara aid izolyatorlardan, mühafizə
örtüklərindən, budaqlanma qurğularından, saxlayıcı və
dayaq konstruksiyalarından ibarət qurğu.

Transformator
yarımstansiyası

Enerjinin qəbulu, çevrilməsi və paylanması üçün
nəzərdə tutulmuş və transformatorlardan, PQ-dən,
i d a r ə e t m ə qurğularından, texnoloji və köməkçi
qurğulardan ibarət elektrik qurğusu.

Potensialların
bərabərləşdirilməsi

Elektrik
təhlükəsizliyi
məqsədilə, potensialların
bərabərləşdirilməsi üçün, keçirici hissələrin elektriki
birləşdirilməsi.

Gücləndirilmiş izolyasiya

Gərginlikliyi 1 kV-dək elektrik qurğularında elektrik
zədələnmələrindən mühafizə dərəcəsini təmin edən,
ikiqat izolyasiyaya bərabər olan izolyasiya

Mərkəzi istilik məntəqəsi

İki və daha çox binanın istilik istehlakı sistemini
birləşdirmək üçün nəzərdə tutulmuş istilik məntəqəsi.

İstismar

Məmulatın realizasiyası, onun keyfiyyətinin saxlanması
və ya bərpasının həyat dövrü mərhələsi

Elektrik şəbəkəsi

Elektrik enerjisinin çevrilməsi və paylanması üçün
nəzərdə tutulmuş, müəyyən olunmuş ərazidə işləyən,
yarımstansiyalardan, paylayıcı qurğulardan, cərəyan
naqillərindən, elektrik veriliş hava və kabel xətlərindən
ibarət elektrik qurğuları toplumu.

Elektrik otaqları

Yalnız ixtisaslaşdırılmış heyətin xidməti üçün əlçatan,
elektrik avadanlıqlarının yerləşdiyi, otaqlar və ya otağın
çəpərlənmiş (məsələn, torlarla) hissəsi.

Elektrik şəbəkəsi

Konstruktiv tikinti elementlərinin səthində və ya
daxilində çəkilmiş, onlara aid bərkidilmə, quraşdırılma
və mühafizə detalları ilə birlikdə naqillər və kabellər
toplumu.

Elektrik təchizatı

İstehlakçıların elektrik enerjisi ilə təmin olunması.

Elektrik stansiyası

İnşaat hissəsindən, müxtəlif növ enerjiləri elektrik və ya
elektrik və istilik enerjisinə çevirən avadanlıqlardan,
k ö m ə k ç i avadanlıqlardan və elektrik paylayıcı
qurğulardan ibarət, elektrik və elektrik və istilik
enerjisini
istehsal etmək üçün nəzərdə tutulmuş,
elektrik qurğusu.

Elektrotexniki heyət

Elektrik
qurğularına
texniki xidməti,
elektrik
qurğularında əməliyyat çevirmələri, montajı, sazlamanı,
ölçmələri və diaqnozu yerinə yetirən, elektrik
təhlükəsizliyi üzrə II və daha yüksək qrupa malik,
təşkilat heyəti.

Elektrotexnoloji heyət

Elektrotexnoloji qurğuların (elektrik qaynağı, elektroliz,
elektrotermiya və sairə), həmçinin işləyərkən, daim
elektrik aparatlarının, elektrik naqillərinin, əldə işlənən
elektromexaniki alətlərin, əldə daşınan və səyyar
elektrik
qəbuledicilərin, texniki
xidməti
və
tənzimlənməsi tələb olunan, mürəkkəb enerjidoyumlu
istehsal-texnoloji avadanlıqların istismarını yerinə
yetirən, elektrik təhlükəsizliyi üzrə II və daha yüksək
qrupa malik, təşkilat heyəti. Öz hüquq və vəzifələrinə
g ö r ə elektrotexnoloji heyət elektrotexnoloji qurğuları
istismar edərkən, elektrotexniki heyətə bərabər qəbul
olunur.

Elektrik qurğusu

Elektrik enerjisinin istehsalı, saxlanılması, ötürülməsi və
paylanması üçün lazım olan avadanlıq və onlara aid
tikililər.

Energetika sistemi

[19]

Öz aralarında birləşmiş və elektrik və istilik enerjisinin
fasiləsiz istehsalı, saxlanması, çevrilməsi, ötürülməsi və
paylanması prosesində rejim birliyi ilə əlaqələnmiş, bu
rejimləri ümumi idarə edərkən, elektrik stansiyalarının,
[20]

elektrik və istilik şəbəkələrinin toplusu.
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