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КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН КУРУЛУШ ЭРЕЖЕЛЕРИ 

_____________________________________________________________________ 

 

Курулуштагы ченемдик документтердин тутуму 

 

ЖЫЛУУЛУК ЭЛЕКТР СТАНЦИЯЛАРЫ 

 

Жаңыртылган редакция КЧжЭ II-58-75 

__________________________________________________________________________________ 

 

Ишке киргизүү датасы – 2021.__.__ 

 

1 Колдонуу чөйрөсү  

 

Ушул курулуш эрежелери 1 МВтдан ашкан буу турбиналык жана 

газтурбиналык агрегаттары бар күйүүчү отундун органикалык түрлөрү 

колдонулган жылуулук электр станцияларын (ЖЭС) долбоорлоонун жана 

реконструкциялоонун ченемдерин жана эрежелерин белгилейт. 

Ушул курулуш эрежелеринин ченемдери атомдук, геотермалдык, дизелдик 

жана көчмө электрстанцияларын долбоорлоого колдонулбайт. 

Э с к е р т ү ү – Жылуулук электр станцияларынын өзгөчө түрлөрүн мисалы, толук 

блоктуу, калкып жүрүүчү жана башкаларды алардын учурдагы курулуш укуктарынын 

негизинде долбоорлоодо, аларды долбоорлоо өзгөчөлүктөрүн эске алуу менен атайын 

техникалык шарттар иштелип чыгышы керек. 

 

2 Ченемдик шилтемелер 

 

Ушул курулуш эрежелеринде төмөнкү ченемдик укуктук актыларга жана 

ченемдик –техникалык документтерге шилтемелер колдонулат: 

Кыргыз Республикасынын Суу кодекси; 

“Кыргыз Республикасынын шаар куруу жана архитектурасы жөнүндө” 

Кыргыз Республикасынын мыйзамы; 

“Энергияны үнөмдөө жөнүндө” Кыргыз Республикасынын мыйзамы; 

“Имараттардын энергетикалык натыйжалуулугу жөнүндө” Кыргыз 

Республикасынын мыйзамы; 

“Имараттардын жана курулмалардын коопсуздугу" Техникалык регламен-

ти” Кыргыз Республикасынын мыйзамы; 
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“Кыргыз Республикасынын шаар куруу мыйзамдарынын негиздери 

жөнүндө” Кыргыз Республикасынын мыйзамы; 

“Өрт коопсуздугун камсыз кылуу жөнүндө” Кыргыз Республикасынын 

мыйзамы; 

“Кооптуу өндүрүш объекттеринин өнөр жайлык коопсуздугу жөнүндө” 

Кыргыз Республикасынын мыйзамы; 

“Лифттерди орнотуу жана коопсуз пайдалануу эрежелерин бекитүү 

жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2017-жылдын 8-ноябрындагы 

№730 токтому; 

“Кыргыз Республикасында кыймылсыз мүлк объекттерин долбоорлоого, 

курууга жана башка өзгөртүүгө документтерди берүүнүн тартиби жана 

пайдаланууга киргизилүүчү курулуп бүткөн объекттердин ылайыктуулугун 

баалоо жөнүндө жобону бекитүү тууралуу” Кыргыз Республикасынын 

Министрлер Кабинетинин 2021-жылдын 6-августундагы № 114 токтому; 

КР КЧ 20-02:2018* Жер титирөөгө туруктуу курулуш. Долборлоо 

ченемдери; 

КР КЧ 21-01:2018 Имараттардын жана курулмалардын өрт коопсуздугу; 

КР КЧ 31-06:2018 Административдик жана тиричилик имараттар; 

КР КЧ 23-05: 2019 Табигый жана жасалма жарыктандыруу; 

КЧжЭ II-26-76* Чатырлар; 

КЧжЭ II-89-80* Өнөр жай ишканаларынын башкы пландары; 

КЧжЭ 2.03.11-85 Курулуш конструкцияларын коррозиядан коргоо; 

КЧжЭ 2.04.01-85* Имараттардын ички суу түтүктөрү жана канализация;  

КЧжЭ 2.04.02-84* Суу менен камсыздоо. Тышкы түйүндөр жана 

курулмалар; 

КЧжЭ 2.04.05-91* Жылытуу, желдетүү жана кондиционерлөө;  

КЧжЭ 2.05.03-84* Көпүрөлөр жана түтүктөр; 

КЧжЭ 2.05.06-85* Магистралдык түтүктөр; 

КЧжЭ 2.05.07-91 Өнөр жай транспорту;  

КЧжЭ 2.06.05-84* Топурак материалдарынан жасалган дамбалар;  

КЧжЭ 2.09.03-85 Өнөр жай ишканаларынын курулмалары; 

КЧжЭ 3.05.04-85* Тышкы тармактар жана суу менен камсыздоо жана 

канализациялык курулмалар;  

КЧжЭ 3.05.06-85 Электротехникалык түзүлүштөр;  

КЧжЭ 11-01-98 Курулуштун ар кандай түрлөрү боюнча инженердик 

изилдөөлөр;  

КР КЧжЭ 23-01:2013 Курулуш жылуулук техникасы (имараттарды 

жылуулук менен коргоо); 
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КР КЧж Э 23-02-00 Курулуш климатологиясы;  

КР КЧжЭ 32-01: 2004 Автомобиль жолдорун долбоорлоо;  

КР КЧжЭ 41-01: 2016 Жылуулук тармактары; 

ЭАКЧ 2.04-03-2005 Чуулдоодон коргоо; 

ЭАКЧ 3.03-01-95 1520 мм колеялуу темир жолдор;  

ЭАКЧ 3.04-01-2005 Гидротехникалык курулмалар. Негизги жоболор; 

МАМСТАНДАРТ 9.602-2005 Дат басуудан жана эскирүүдөн коргоонун 

бирдиктүү системасы. Жер астындагы курулмалар. Дат басуудан коргоого жалпы 

талаптар; 

МАМСТАНДАРТ 12.1.003-83* Эмгекти коргоо стандарттарынын 

системасы. Ызы-чуу. Жалпы коопсуздук талаптары; 

МАМСТАНДАРТ 12.1.005-88 Эмгекти коргоо стандарттарынын системасы. 

Жумушчу зонанын абасына карата жалпы санитардык-гигиеналык талаптар; 

МАМСТАНДАРТ 14202-69 Өнөр жай ишканаларынын түтүктөрү. 

Таанылуучу боектор, эскертүү белгилери жана маркалоо щиттер; 

МАМСТАНДАРТ 27751-2014 Курулуш конструкцияларынын жана 

пайдубалдарынын ишенимдүүлүгү негизги жоболор; 

МАМСТАНДАРТ 30247.0-94 Курулуш конструкциялары. Отко 

туруктуулугун сыноо ыкмалары. Жалпы талаптар; 

МАМСТАНДАРТ  Р 51164-98 Болот магистралдык түтүктөр. Коррозиядан 

коргоо боюнча жалпы талаптар;  

ВКК 29-81 ТЭЦти технологиялык долбоорлоонун ченемдери; 

КБК 34.21.122-87 Имараттарды жана курулмаларды чагылгандан коргоо 

түзүлуштөрү боюнча нускама; 

Электр орнотуу түзүлүштөрүнүн эрежелери;  

 

3 Терминдер жана аныктамалар 

 

Бул курулуш эрежелеринде тиешелүү аныктамалары бар төмөнкү 

терминдер колдонулат: 

3.1 тосмолоо түзүлүшү: ЖЭБдин башка ушуга окшош түзүлүштөрү менен 

буу жана суу боюнча байланышы жок болгон жылуулук электр түзүлүшү.  

3.2 көмөкчү имарат (бөлмө): Өндүрүш процесстерине түздөн-түз 

катышпаган ЖЭБдин кызматтарын жайгаштыруу үчүн, ошондой эле жумушчулар 

үчүн санитардык-тиричилик түзүлүштөрдү жайгаштыруу үчүн арналган имарат 

(бөлмө). 
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3.3 газ турбинасы: Электр генераторун иштетүүчү көмөкчү системалары 

бар газ турбинасын камтыган электр түзүлүшү. Газ турбиналык агрегаттын 

түрүнө жараша керектөөчүлөргө жылуулук энергиясын берүү үчүн анын 

курамына жылуулук алмаштыргыч аппарат же калдык жылуулук казаны 

киргизилиши мүмкүн. 

3.4 газ турбиналуу электростанция: Газ турбиналуу түзүлүштөрү бар 

жылуулук электростанциясы. 

3.5 гидромуздаткыч: Айлануучу сууну муздатуу үчүн колдонулган 

гидротехникалык түзүлүш. 

3.6 ЖЭСтин башкы имараты: Электр жана жылуулук энергиясын иштеп 

чыгууну камсыз кылган ЖЭСтин негизги жабдуулары, бул процесске түз катыш-

кан көмөкчү жабдуулар, ошондой эле эрежеге ылайык, өндүрүш процессин 

башкаруу системалары жайгашкан имарат же имараттардын (курулмалардын) 

комплекси. 

3.7 инженердик түйүндөр (коммуникация): Объектинин жашоо-

тиричилигин камсыз кылуу максатында электр, жылуулук, газ, суу менен жабдуу, 

дренаж, желдетүү, кондиционерлөө, телефон байланышын орнотуу процессинде 

пайдаланылуучу электр станциясынын аймагына жана имараттардын ичине 

салынган инженердик системалардын комплекси.. 

3.8 конденсациялоочу электр станциясы: Энергиянын бир түрүн – электр 

энергиясын өндүрүүгө арналган жылуулук электр станциясы. 

3.9 ысык суу казаны: Мешинде отун күйүп, ал эми күйүү жылуулугу 

атмосферадан жогору басымда болгон жана бул түзүлүштөн тышкары жылуулук 

ташуучу катары колдонулуучу сууну жылытуу үчүн колдонулган түзүлүш. 

3.10 буу казаны: Меште отун күйүп, ал эми күйүү жылуулугу бул 

түзүлүштөн тышкары колдонулуучу, атмосферадан жогору басымдагы суу буусун 

өндүрүү үчүн колдонулган түзүлүш. 

3.11 таштанды жылытуучу казан: Жылуулук ташуучуну башка 

түзүлүштө иштелип чыккан күйүүчү продуктылар менен жылытуу үчүн 

колдонулуучу түзүлүш. 

3.12 термелүүчү өрт монитору: Суунун гидравликалык күчүнүн таасири 

астында берилген бурч менен учакта жылууга жөндөмдүү таянычка орнотулган 

өрт монитору. 

3.13 магистралдык түтүк: Суу, жаратылыш газы, кысылган аба ж.б.у.с эки 

же андан көп инженердик системаларга, орнотмолорго, түзүлүштөргө берилүүчү 

түтүк. 
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3.14 өрт өчүрүүчү осциллятордук түтүк: Алдын ала белгиленген 

траектория боюнча суунун агымын өзгөртүп турган, ар кандай багытта 

термелүүчү өрт өчүрүүчү түтүк. 

3.15 ачык түзүлүш: Өнөр жай имараттарынын сыртында (ачык жерлерде) 

жайгаштырылган энергетикалык ишканалардын технологиялык жабдуулары. 

3.16 буу-газ түзүлүш: Газ турбинасы түзүлүшүнүн генератору жана буу 

турбинасынын агрегаты тарабынан буунун, анын ичинде газ турубинасы 

түзүлүшүнүн кетип жаткан газдарынын жылуулугун пайдалануу учурунда 

алынган буунун эсебинен электр энергиясы иштелип чыккан энергетикалык 

түзүлүш (энергоблок). 

3.17 буу турбинасы: Буу энергиясын механикалык кылып өзгөртүү үчүн 

арналган, буу турбинасын жана көмөкчү жабдууну өзүнө камтыган түзүлүш. 

3.18 жарым ачык түзүлүш: Көмөкчү жабдуулардын жана системалардын 

бөлүгүн бөлмөдө же баш калкалоочу жайга жайгаштыруу менен өндүрүштүк 

имараттардын сыртында (ачык жерлерде) жайгаша турган энергетикалык 

ишканалардын технологиялык жабдуулары. 

3.19 өндүрүштүк имарат: Жабдууларды жана тейлөөчү персоналды 

жайгаштыруу үчүн бөлмөлөрү бар жер үстүндөгү курулуштук курулмалар. 

3.20 өндүрүштүк курулма: Белгилүү өндүрүштүк функцияларды ишке 

ашыруу үчүн арналган курулуш ишмердигинин сейрек кездешүүчү натыйжасы. 

3.21 роботтоштурулган өрт өчүрүүчү түтүк: Берилген программа боюнча 

автономдуу иштеген өрт өчүрүүчү түтүк. 

3.22 техникалык суу менен камсыздоо системасы: Булактан табигый 

сууну алууну, аны тазалоону, ташууну жана ЖЭБдин керектөөчүлөрүнө 

жеткирүүнү камсыз кылуучу курулмалардын, жабдуулардын жана түтүктөрдүн 

комплекси. 

3.23 циркуляциялык суу менен камсыздоо системасы: ЖЭБдин 

жылуулук алмаштыргыч аппараттарынан чыккан жылуулукту жолотпой, сууну 

муздатууну камсыз кылган курулмалардын, жабдуулардын жана түтүктөрдүн 

комплекси. 

3.24 электр менен камсыздоо системасы (электр менен камсыздоо, 

жылуулук менен камсыздоо): Районду, шаарды, ишкананы электр менен 

жабдууну (электр менен камсыздоо, жылуулук менен камсыздоо) камсыз кылган 

өз ара байланышкан электр станцияларынын жыйындысы. 

3.25 жылуулук электр станциясы (ТЭС): Отундун химиялык энергиясын 

электр энергиясына же электр энергиясына жана жылуулукка айландыруучу 

электр станциясы. 
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3.26 жылуулук электроборбору (ЖЭБ): Тышкы жылуулук керектөөнүн 

негизинде электр жана жылуулуктун биргелешкен генерациясын өндүргөн 

Жылуулук электр борбору. 

3.27 объектинин инженердик-техникалык жактан чыңдалуусу: 

Имараттардын, жайлардын жана кайтаруудагы аймактардын конструктивдүү 

элементтерин күчөтүүгө багытталган, кайтаруудагы аймакка мыйзамсыз кирүүгө, 

бузуп кирүүгө жана башка кылмыштуу кол салууларга зарыл болгон каршы 

аракеттерди камсыз кылган иш-чаралардын комплекси. 

 

4 Белгилер жана кыскартуулар 

 

Бул курулуш ченемдеринде конструкциялардын МАМСТАНДАРТ 30247.0 

боюнча отко туруктуулук чектеринин белгилери, ошондой эле төмөнкү 

кыскартуулар кабыл алынган: 

ТП БАС – технологиялык процесстерди башкаруунун автоматташтырылган 

системасы; 

ӨӨАТ– өрт өчүрүүчү автоматтык түзүлүш; 

АХКЗ – авариялык-химиялык кооптуу заттар; 

ББЩ –блоктук башкаруу щити; 

СТТ – суу тазалоочу түзүлүштөр; 

ГЖСП – газды жөнгө салуучу пункт; 

ТБТ – топтук бөлүштүрүү түзүлүшү; 

ТБЩ – топтук башкаруу щити; 

ГТБ – газ турбиналык түзүлуш (анын ичинде газ турбинасы, газ-аба жолу, 

электр генератору, башкаруу системасы жана көмөкчү түзүлүштөр); 

НБТ – негизги башкаруу щити; 

ЖБТ – жабык бөлүштүрүү түзүлүшү; 

ӨЭК –өлчөп-эсептөөчү комплекс; 

ЖК жана ӨК ИТИ – жарандык коргонуунун инженердик-техникалык иш-

чаралары жана өзгөчө кырдаалдарды алдын алуу боюнча иш-чаралар; 

КӨЖ – контролдоп-өлчөөчү аппаратура; 

КБТ – комплекстүү бөлүштүрүүчү түзүлүштөр; 

КБЭТ – комплекстүү бөлүштүрүүчү элегаздык түзүлүштөр; 

ККД – кадимки кармоо деңгээли; 

ӨКК – өрткө коргоочу кошулма; 

АБТ – ачык бөлүштүрүүчү түзүлүш; 

УБМК – уруксат берилген максималдуу концентрация (коркунучтуу заттар); 
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ГТА – газ турбиналык түзүлуштү, буу казаны-калдыктарды иштеткич жана 

ГТАны камтыган буу газ турбиналык түзүлүш; 

ИӨД – иш өндүрүшүнүн долбоору; 

БЭС – буу электр станциясы; 

БТ – бөлүштүрүүчү түзүлүш; 

ККАЖ – калыбына келтирүүчү аба жылыткыч; 

КЖ –эсептөө техникасынын каражаттары; 

СКЧ – санитардык коргоо чөлкөмү; 

ТШ – техникалык шарттар; 

ЖЭС – жылуулук электр станциясы; 

ЖЭБ – жылуулук электр борбору; 

ББЩ – борбордук башкаруу щити. 

 

5 Жалпы жоболор 

 

5.1 Ушул курулуш эрежелеринде буу-газ же газ турбиналык түзүлүштөрдү 

колдонуу менен электр жана жылуулук энергиясын иштеп чыгуу үчүн 

пайдаланылуучу буу турбинасы орнотулган жылуулук электр станцияларын 

(ЖЭС) долбоорлоого болгон негизги талаптар камтылган. 

ЖЭСтин курамына кирген имараттарды, курулмаларды, түйүндөрдү жана 

системаларды долбоорлоо "Имараттардын жана курулмалардын коопсуздугу" 

техникалык регламент, "Өрт коопсуздугун камсыз кылуу жөнүндө" Кыргыз 

Республикасынын Мыйзамдарына КР КЧ 21-01 жана Кыргыз Республикасынын 

башка мыйзамдарына, ушул курулуш эрежелерине жана башка иштеп жаткан 

курулуш ченемдерине жана эрежелерине, улуттук жана эл аралык стандарттарга 

жана башка ченемдик документтерге ылайык аткарылышы керек. 

ЖЭСтин технологиялык бөлүктөрүн ЖЭСтин технологиялык 

долбоорлоонун иштеп жаткан ченемдери боюнча долбоорлоо керек. 

5.2 ЖЭСти курууга, техникалык жактан кайра жабдууга же 

реконструкциялоого долбоордук документтер жана мындай долбоордук 

документтерди даярдоо үчүн жүргүзүлгөн инженердик изилдөөлөрдүн 

жыйынтыктары мамлекеттик экспертиза тарабынан «Кыргыз Республикасынын 

шаар куруу мыйзамдарынын негиздери жөнүндө», «Кыргыз Республикасынын 

шаар куруу жана архитектура жөнүндө» Кыргыз Республикасынын 

мыйзамдарында жана «Кыймылсыз мүлк объекттеринин долбооруна, курулушуна 

жана башка өзгөртүүлөрүнө документтерди берүү жана тапшырылган 
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бүткөндөрдүн шайкештигин баалоо тартиби жөнүндө жобону бекитүү тууралуу» 

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн токтомунда белгиленген тартипте каралат. 

5.3 Жылытуу үчүн сырткы абанын температурасы минус 20°С жана андан 

жогору болгон райондордо курула турган буу электр станцияларында катуу отун 

менен иштеген от казандар ачык орнотулган, ошондой эле жарым ачык 

орнотулган электр станцияларынын негизги корпустарын долбоорлоого уруксат 

берилет. 

Газ турбиналуу ЖЭСти жылытуу үчүн сырткы абанын температурасы 

минус 23°С жана андан жогору болгон райондордо калдыктарды жылытуучу от 

казандарды ачык орнотууга уруксат берилет.  

Газ өңдүү жана суюк отун иштетилген суу жылытуучу казандарды жарым 

ачык кылып орнотуу жылытуу үчүн сырткы абанын температурасы минус 25°С 

жана андан жогору болгон райондордо сунушталат.  

5.4 ЖЭСти коргоонун техникалык каражаттарына карата атайын талаптар 

долбоорлоо тапшырмасында көрсөтүлүүгө тийиш. 

 

6 Инженердик изилдөөлөр 

 

6.1 ЖЭСти долбоорлоо жана куруу боюнча инженердик изилдөөлөр          

КР КЧжЭ 11-01, КР КЧ 20-02 талаптарына, инженердик изилдөөлөрдүн түрлөрү 

боюнча учурдагы ченемдерге жана эрежелерге, А жана Б тиркемелерине ылайык 

жүргүзүлүүгө тийиш. 

6.2 Инженердик изилдөө долбоорлоочу уюм тарабынан түзүлгөн жана 

техникалык тапшырык ээси тарабынан бекитилген тапшырмаларга ылайык 

жүргүзүлөт. 

6.3 ЖЭСтин аянтчасынын сейсмикалуулугун баалоо боюнча комплекстүү 

изилдөөлөр (сейсмикалык кичи райондоштуруу) КР КЧ 20-02 де берилген 

сейсмикалык райондоштуруу карталарына ылайык 7, 8, 9 баллдык аймактарда 

курула турган ЖЭСти долбоорлоодо жүргүзүлүшү керек. 

6.4 ЖЭСти түздөн-түз тектоникалык жана сейсмикалык активдүү 

жаракаларга курууга жол берилбейт. 
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7 Башкы план 

 

7.1 ЖЭСти жайгаштырууга жалпы талаптар 

 

7.1.1 Жылуулук электр станцияларын, курулуш жүрүп жаткан райондун 

инженердик-геологиялык жана гидрологиялык шарттарын, айлана-чөйрөнү 

коргоо шарттарын милдеттүү түрдө эске алуу менен керектөөчүлөргө электр жана 

жылуулук энергиясын натыйжалуу камсыз кылуу мүмкүнчүлүгүн эске алуу менен 

"Кооптуу өндүрүш объекттеринин өнөр жай коопсуздугу жөнүндө" Кыргыз 

Республикасынын Мыйзамынын жана аймактарды пландаштыруу жана куруу 

боюнча долбоорлордун жалпы талаптарына ылайык жайгаштыруу зарыл. 

7.1.2 ЖЭСти жайгаштыруу үчүн аянтчалар жер, токой, суу мыйзамдарынын, 

саламаттыкты сактоо, жер казынасы, жаратылыш айлана-чөйрөнү коргоо, калкты 

жана аймактарды табигый жана техногендик мүнөздөгү өзгөчө кырдаалдардан 

коргоо жөнүндө мыйзамдардын жана башка Кыргыз Республикасынын ченемдик 

укутук актыларынын талаптарына ылайык тандалышы керек. 

7.1.3 ЖЭСти жайгаштырууда жер жана суу ресурстарынын сарамжалдуу 

жана үнөмдүү пайдаланылышын, капиталдык салымдардын натыйжалуулугун, 

калкты жана аймактарды табигый жана техногендик мүнөздөгү өзгөчө 

кырдаалдардан коргоону камсыз кылуу зарыл. 

7.1.4 ЖЭСтин курулушу үчүн аянт дегенде ЖЭСтин иш жүзүндөгү 

өндүрүштүк аянты, ошондой эле ЖЭСтин комплексине кирген башка объекттерди 

(муздатуучу көлмөлөр, отун кампалары, күл төгүүчү жайлар, тазалоочу 

курулмалар, ачык бөлүштүрүүчү түзүлүштөр ж. б.), ошондой эле кирүүчү темир 

жана автомобиль жолдорунун линиялары. 

7.1.5 ЖЭСти куруу үчүн аянтты тандоодо электр станциясын андан ары 

кеңейтүү мүмкүнчүлүгүн, транспорттук байланыштын болушун, 

ээлегенжерлердин баалуулугун, суу каптоо мүмкүн болгон зоналарынын 

болушун, сейсмикалык кубулуштарды, кооптуу геологиялык процесстер боло 

турган зоналарды, аймактардын органикалык жана радиоактивдүү калдыктар 

менен булганышын, ошондой эле курорттордун, коруктардын, улуттук 

парктардын, суу менен жабдуу булактарынын санитардык коргоо зоналарынын 

болушун эске алуу керек. 

ЖКбоюнча категорияланган объекттерден жана шаарлардан ЖЭСти алып 

салуу негиздүү болушу керек. 

ЖЭСти жайгаштыруу үчүн аянтчаны тандоодо отунду ташуу мүмкүнчүлү-

гүн, суу менен жабдуу шарттарын, электр линиялары боюнча системдүү жана 

системалар аралык байланыштарды жана башка факторлорду эске алуу керек. 
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7.1.6 ЖЭСти жайгаштыруу Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында жана 

ченемдик укуктук актыларында белгиленген тартипте макулдашылышы керек. 

7.1.7 Көмүрдүн жана сланецтин резервдик жана керектөөчү кампаларынын 

ЖЭСтин отундук камсыздалышы менен бир линиялык ташуу байланышы болушу 

керек. 

7.1.8 Электр станциясында эки же андан ашык катуу отундар колдонулган 

учурда, отундун ар бир түрүн сактоо үчүн кампанын өзүнчө участоктору 

каралууга тийиш. Кампадагы катуу отун участокторунун ортосундагы аралыкты 

төмөндөгүдөй алуу сунушталат: I жана II топтогу көмүр кампалары үчүн – 75 м, 

III жана IV топтор үчүн – 150 м. Көмүр топтору технологиялык ченемдер менен 

белгиленет. 

7.1.9 Көмүр кампаларынын аянтчалары жер үстүндөгү же жер астындагы 

суу каптоолордон корголушу керек. Кампа аянтчасынын бетинин жантайышы 3 % 

кем эмес кабыл алынышы керек. Көмүр кампасынын планировкасынын белгиси 

жер астындагы суулардын деңгээлинен 0,5 м кем эмес болушу керек. 

7.1.10 Көмүр кампаларында сергитүү үчүн, ошондой эле өзүн-өзү 

жылытуучу көмүрдү муздатуу үчүн арналган аянтчалар болууга тийиш, анын 

аянты кампанын жалпы аянтынан 5% дан кем болбошу керек. 

7.1.11 Көмүр кампаларында жаңылоо үчүн, ошондой эле өз алдынча 

жылыган көмүрдү муздатуу үчүн арналган аянтчалар болушу керек. Көрсөтүлгөн 

аянтчалардын көлөмү кампанын штабелдеринин жалпы аянтынын 5% түзүшү 

керек. 

Катуу отундун резервдик кампалары жалпы пайдалануудагы жол менен 

штабелдердин ортосундагы туурасынан же узунунан өтүүчү жолдордун карама-

каршысында кампанын ар кайсы тарабында жайгашкан эки кире бериш аркылуу 

туташтырылууга тийиш. 

7.1.12 Катуу отундун резервдик кампаларындагы темир жолдор негизинен, 

ар бир эки жанаша штабелге бир жол эсебинде туюк жолдор катарында 

камсыздалышы керек. 

7.1.13 ЖЭСтин курулмаларынан турак жай жана коомдук имараттарга 

чейинки аралыкты төмөндөгүдөй кабыл алуу керек: 

турак жай курулушундагы уруксат берилген ызы-чуунун санитардык 

ченемдерине ылайык трансформаторлорду ачык орнотуудан; 

Электр орнотмолорунун эрежелеринин талаптарына ылайык аба 

алмаштыргычтары бар ачык бөлүштүрүүчү түзүлүштөрдөн; 

колдонуудагы эрежелерге ылайык катуу жана суюк отун, кислота, шакар 

жана башка авариялык-химиялык кооптуу заттардын кампаларынан (АХКЗ). 
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Бөлүп чыгаруу булагы ишкананын аймагы боюнча жайгаштырылган 

өндүрүштөрдү уюштурган учурда, санитардык зонанын өлчөмдөрү өндүрүштүк 

аянтчанын аймагынын чегинен баштап эсептелиши керек. 

7.1.14 ЖЭСтин аймагын турак жай имараттарынан санитардык коргоо 

зонасы менен бөлүү зарыл, анын туурасы ЖЭСтин, курулмалардын жана башка 

объекттердин санитардык классификациясына, аларды уюштурууга жана 

жайланыштырууга карата талаптарга жараша белгиленет. 

7.1.15 ЖЭСти санитардык коргоо аймагы колдонуудагы "Санитардык 

коргоо зоналары жана ишканалардын, курулмалардын жана башка объекттердин 

санитардык классификациясы" эрежелерине ылайык түзүлүүгө тийиш. 

 

7.2 Имараттарды жана курулмаларды жайгаштыруу 

 

7.2.1 ЖЭСтин тосмолонгон өндүрүштүк аянтчасынын ичинде, башкы 

корпустун имараты, түтүн газдарын, СТТларды, дизелдик отунду, мазутту жана 

май заводдорун тазалоочу имараттар менен курулмалар, отунду майдалоочу 

имараттар, трансформаторлорду орнотуу үчүн ачык аянтчалар, ресиверлерди 

орнотуу үчүн ачык аянтчалар, жабык бөлүштүргүчтөр, чокулуу ысык суу 

казандары, муздатуучу мунаралар, газ тазалоочу борбордун имараттары жана 

курулмалары, майлуу агынды сууларды тазалоочу курулмалар, регенеративдүү 

аба жылыткычтары менен буу казандарынын жуугучтары, химиялык тазалоо 

болушу керек жана жабдуулар жана зыяндуу кошулмалары бар башка суулар 

үчүн административдик, инженердик жана тиричилик максаттары үчүн имараттар 

жайгаштырылышы керек. 

ЖЭСтин аянтчасынын тосмолору бийиктиги 2,5 м ден кем болбогон күйбөй 

турган материал менен камсыз болушу керек. 

Автоматтык күзөт сигнализация түзүлүштөрүн жайгаштыруу үчүн, 

негизинен тосмонун ичинен туурасы 5 м ден кем болбогон бош аянтча бошотуу 

керек. 

7.2.2 ЖЭСтин өндүрүштүк аянтынын сыртында тышкы бөлүштүргүчтөрдү, 

жүгүртүү, өрткө каршы жана ичүүчү суу менен камсыз кылуу үчүн АБТ, насостук 

станцияларды, чачыратуучу бассейндерди, муздатуучу көлмөлөрдү, күл 

төгүлүүчү жайларды, көмүр кампаларын сактоочу жайларды, кабыл алуу-

жөнөтүүчү темир жолдорун жана алар менен байланышкан отун үчүн жүктөп-

түшүрүүчү түзүлүштөрдү, эритүүчү түзүлүштөрдү, сыйымдуулугу жер үстүндө 

сактоо үчүн 10000 м3 жана жер астындагы сактоо үчүн 20000 м3 ашык мазут жана 

дизель майын сактоочу кампаларды жайгаштырууга уруксат берилет.  
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Бул курулуштар, күл жана шлак төгүлгөн жерлерди кошпогондо, эгерде 

курулуш үчүн бөлүнгөн жердин аянты аларды тиешелүү стандарттарга ылайык 

жайгаштырууга мүмкүндүк берсе, негизги аянтка жайгаштырылышы мүмкүн. 

Муздатуучу көлмөлөрдү, күл төгүүчү жайларды жана темир жолду кабыл 

алуу-жөнөтүү жолдорун кошпогондо, бул курулмалардын баары тосмолонгон 

болушу керек. 

ЖЭСтин негизги өндүрүштүк аянтчасынын сыртында жайгашкан сырткы 

бөлүштүргүчтөрдүн бийиктиги 2,5 мден кем эмес, ал эми анын ичине 

жайгаштырганда кеминде 1,6 м күйбөй турган материалдардан жасалган тосмосу 

болууга тийиш. 

ЖЭСтин негизги өндүрүштүк аянтчасынын сыртында жайгашкан айлануу, 

өрткө каршы жана ичүүчү суу менен камсыздоочу насостук станцияларда, 

чачыратуучу бассейндерде бийиктиги кеминде 2,5 м күйбөй турган 

материалдардан жасалган тосмо болушу керек. 

7.2.3 ЖЭСтин имараттарын жана курулмаларын басымдуу шамалдын 

багыттарын эске алуу менен күн тарапка жайгаштыруу КЧжЭ II-89 дун 

талаптарына ылайык, электр кубаттуулугунунберүү багытын,табигый жана 

жасалма суу муздаткычтардын жайгашуусун, авто унаа жана темир жолдорунун 

келүүсүн эске алуу менен жүзөгө ашырылат. 

7.2.4 Катуу отунду сактоочу кампалар, негизинен, башкы корпуска жана 

бөлүштүрүүчү аянтка карата, маңдайлашып жайгашат. 

Көмүрдүн четки штабелдеринен сырткы бөлүштүргүчтөргө чейинки 

аралыкты: кампанын алды жагында, кеминде 80 м, шамалдын жайгашуусу менен, 

100 м ден кем эмес алуу керек. 

7.2.5 Буулантуучу градирнялар жана чачыратуучу бассейндер сырткы 

бөлүштүргүчтөргө жана трансформатор орнотулуучу АБТ, ачык аянтчаларга 

карата маңдай жагына жайгашышы керек. 

Суу муздатуучу агрегаттар менен сырткы бөлүштүргүчтөрдүн ортосундагы 

аралык  КЧжЭ II-89 дун талаптарына ылайык алынат. 

7.2.6 Муздатуучу мунаралардын ортосундагы ачык аралык кире турган 

терезелердин деңгээлинде муздатуучу мунаранын диаметри 0,5ке барабар болушу 

керек, бирок 18 м ден кем болбошу керек. Бир катарда жайгашкан муздатуу 

мунараларынын ортосундагы аралык, алардын аянты 3200 м ден ашса 0,5 ке 

барабар, ал эми катарлар арасында – муздатуучу мунаранын диаметри 0,75 

болушу керек. 

7.2.7 Трансформатордук орнотмолордун ачык жерлеринен ачык суу 

түтүктөрүнө чейинки аралык 5 м ден кем болбошу керек. 
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7.2.8 Суутек жана кычкылтек кабылдагычтарды Мамтоокентехкөзөмөл 

менен макулдашуу боюнча жайгаштыруу керек. 

Суутек жана кычкылтек ресиверлери периметри боюнча күйүүчү эмес 

материалдан жасалган бийиктиги 1,2 м кем эмес жарык типтеги тосмосу бар ачык 

жерлерге жайгаштырылат. Ресиверлерден тосмого чейинки аралык кеминде 1,5 м 

болушу керек. 

Суутек менен кычкылтекти ресиверлердин ортосундагы аралык 10,0 мден 

кем болбошу керек. Бул аралыкты ресиверлердин өлчөмдөрүнөн бийиктиги  0,7 м 

ден кем эмес жана туурасы 0,5 м кем эмес ашкан, күйбөй турган материалдан 

жасалган үзгүлтүксүз тосмо орнотулганда 10,0 м ден аз аралыкты алууга уруксат 

берилет. 

Бир газдын ресиверлеринин ортосундагы аралык тейлөө оңойлугун 

камсыздап, кеминде 1,5 м болушу керек. 

7.2.9 Компрессордук станцияларды Мамтоокентехкөзөмөл менен 

макулдашуу боюнча жайгаштыруу керек.  

7.2.10 Дизель отуну, мазут, май жана башка тез тутануучу жана күйүүчү 

суюктуктар үчүн кампалар «Өрт коопсуздугун камсыз кылуу жөнүндө» Кыргыз 

Республикасынын Мыйзамынын жана КР КЧ 21-01 талаптарына ылайык 

жайгаштырылууга тийиш. 

7.2.11 Авариялык химиялык кооптуу заттардын керектөөчү кампалары – 

күкүрт жана туз кислоталары, аммиак, гидразин, хлор ЖЭСтин аймагында 

төмөндөгүчө жайгаштыруу керек: 

а) хлор кампаларынан тышкары, АХКЗ керектелүүчү кампалары – бул 

заттар керектелген СТТнын жана реагенттердин кампаларынын өзүнчө 

бөлмөлөрүндө; 

б) сыйымдуулугу 2 тоннадан ашкан хлор керектелүүчү кампалар – өзүнчө 

имараттарда. 

Сыйымдуулугу 2 тоннага чейин хлор керектелүүчү кампалар хлорлоочу 

агрегаттын имаратынын өзүнчө бөлмөсүндө жайгашышы мүмкүн. 

 

7.3 Инженердик тармактарды жайгаштыруу 

 

7.3.1 Инженердик тармактар, негизинен, аймактын минималдуу бөлүнүшүн 

жана имараттар, курулмалар менен байланышын камсыз кылуучу техникалык 

коридорлордо жайгаштырыла турган бирдиктүү коммуникациялык система 

катары долбоорлоо керек. 
7.3.2 Инженердик тармактар КЧжЭ II-89, КЧжЭ 2.04.02, КР КЧжЭ 41-01 

талаптарын эске алуу менен жайгаштырылышы керек. 
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7.3.3 Инженердик тармактар, суу менен жабдуу жана канализация 

тармактарынан, өрт өчүрүү системаларынын түтүктөрүнөн, техникалык жана 

циркуляциялык суу түтүктөрүнөн тышкары, негизинен, жер үстүндө же жер 

алдында каралууга тийиш. 

Күкүрт жана туз кислотасы, аммиак жана аммиак суусу, гидразин жана 

хлордун түтүктөрү жер үстүндө гана каралышы керек. 

7.3.4 ЖЭСтин участогуна ЖЭСтин тиешеси жок тез тутануучу жана 

күйүүчү суюктуктары жана газдары бар транзиттик куурларды салууга жол 

берилбейт. 

7.3.5 Сырткы бөлүштүргүчтүн аймагына газ түтүктөрүн тартууга тыюу 

салынат. Жер астындагы газ түтүгүнөн (басымга карабай) бөлүштүргүчтөрдүн 

тосмосуна чейинки аралык кеминде 5 м болушу керек. 

7.3.6 ЖЭСке газ эки жогорку басымдагы көз карандысыз газ түтүктөрү (1,2 

МПадан ашык) менен берилгенде, алардын ортосундагы аралык бүткүл узундугу 

боюнча кеминде 30 м болушу керек. 

7.3.7 10 МПа чейин басым менен ЖЭСтин өндүрүштүк участогунда 

салынган газ түтүктөрү, негизинен, жер үстүндө берилет жана КЧжЭ II-89 жана 

КЧжЭ 2.05.06 дун талаптарын эске алуу менен башка түтүктөр жана кабелдер 

менен бирге стеллаждарга салынышы мүмкүн. 

7.3.8 ЖЭСтин аймагындагы жер астындагы түйүндөр автомобиль 

жолдорунун жана камтуусу жакшырган аймактардын тилкесинин сыртына 

салынышы керек. Тар шарттарда транспорттук жүктөрдү эске алуу менен 

автомобиль жолдорунун жүрүүчү бөлүгүнүн астына коммуникацияларды коюуга 

уруксат берилет. 

7.3.9 Эгерде кычкылтек, суутек жана ацетилен үчүн жер үстүндөгү же жер 

астындагы түтүктөрдү тартуу мүмкүн болбосо, аларды траншеяларда жер астына 

коюуга жол берилет. 

Жер астына төшөөдө кычкылтек, суутек жана ацетилен түтүктөрү жок 

дегенде 0,8 м ачык жерге көмүлүшү керек. 

7.3.10 Кычкылтек, суутек же ацетилендин жер астындагы түтүктөрүн башка 

жер астындагы коммуникациялары менен кесип өтүүдө, алардын ортосундагы тик 

жайгашуусу боюнча аралыгы кеминде 0,1 м, ал эми электр кабелдерине жана 

байланыш кабелдерине чейин – 0,5 мден кем болбоого тийиш. 

7.3.11 Катуу отундун штабелдеринин астында түтүктөрдү, арыктарды, 

дренаждык түзүлүштөрдү, байланыш каналдарын жана туннелдерди, ошондой эле 

кабелдик линияларды тартуу каралбашы керек. 
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7.4 Тик жайгашуу 

 

7.4.1 Жаңыдан долбоорлонуп жаткан ЖЭСтин өндүрүштүк аянтчасын 

пландоонун оптималдуу белгилерин тандоо жер астындагы суулардын табигый 

режиминин өзгөрүүсүнүн божомолун эске алуу менен жер массаларынын 

балансынын эсептөөлөрүн, суунун агып кетүүсүнө каршы зарыл чараларды 

баалоонун негизинде жүргүзүү сунушталат. 

ЖЭСти реконструкциялоону долбоорлоодо, өндүрүш участогунун 

макетинин белгилери мурда кабыл алынган макет белгисин эске алуу менен 

берилиши керек. 

7.4.2 Дарыялардын жана суу сактагычтардын жээк бөлүктөрүндө 

жайгашкан ЖЭСти пландоо белгилери суу агымынын тирөөчүн жана эңкейишин, 

ошондой эле толкундун эсептелген бийиктигин жана анын толкунун эске алуу 

менен суунун эсептелген эң жогорку деңгээлинен кеминде 0,5 м бийиктикте 

алынышы керек. 

Бул учурда, эсептелген эң жогорку горизонтту 100 жылда бир жолу ашуу 

ыктымалдуулугу менен кабыл алуу керек. 

7.4.3 Эгерде жээк аймактарында ЖЭСтин аянтчасын пландоо белгисин 

дайындоодо жер жумуштарынын көп көлөмүн аткаруу түзүлүшү талап кылынса, 

рельефтин табигый бийиктигиндеги мунай ташкын суулардан коргоочу 

дамбаларды куруу менен тиешелүү техникалык-экономикалык негиздеме менен 

көмүр, отун кампаларын жайгаштырууга уруксат берилет. 

7.4.4 Шаардын сыртында жайгашкан ЖЭСтин аянтчасында, эреже катары, 

ачык дренаж системасы кабыл алынган. 

Тиешелүү негиздеме болгон учурда жабык дренаждык системаны 

колдонууга уруксат берилет. 

Шаардын ичинде жайгашкан ЖЭС участогунда жабык же аралаш дренаж 

системасы кабыл алынган. 

7.4.5 ЖЭСтин аянт ичиндеги темир жол тилкелерин шпалдар аркылуу суу 

өтүүчү көмүлбөгөн балласт катмары менен долбоорлоо сунушталат. 

7.4.6 ЖЭСтин аянты жайлуу жана жашылдандырылышы керек. 

 

8 Кирүү жана ички темир жолдор жана автомобиль жолдору 

 

8.1 ЖЭСтин кирүүчү жана ички темир жолдору жана автомобиль жолдору 

КЧжЭ II-89, КР КЧжЭ 32-01, КЧжЭ 2.05.03, КЧжЭ 2.05.07, ЭАКЧ 3.03-01, 
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ошондой эле 750 мм колеядагы темир жолдорду долбоорлоо боюнча сунуштарга 

ылайык иштелип чыгууга тийиш. 

8.2 Катарлаш станциялардын, кирүүчү темир жол линияларынын жана 

станциянын кабыл алуу жана жөнөтүүчү паркынын жолдору "Кыргыз темир 

жолу" мамлекеттик ишканасына берилишин эске алуу менен түзүлүшү керек. 

8.3 Трансформаторлордун айлантуучу жолдору, эреже катары, 

горизонталдык бөлүктөрдө жайгашышы керек. Өзгөчө учурларда, вертикалдуу 

пландоонун шарттарына ылайык, прокаттын узунунан эңкейиши 10% дан 

ашпоого уруксат берилет. 

Профилдик сыныктар эңкейиштердин алгебралык айырмасы 8% дан ашкан 

учурда 1000 м ден кем эмес радиустагы вертикалдуу ийри сызыктар менен 

жупташышы керек. 

Трансформаторлорду өз роликтеринде айлантуу жолдору, эреже катары, 

шпалдарда иштелип чыгышы керек. Тиешелүү техникалык-экономикалык 

негиздемеси менен оор трансформаторлорду айлантууда темир-бетон 

плиталарына айлантуу жолдорун коюуга уруксат берилет. 

8.4 ЖЭСге келген катуу күйүүчү майы бар вагондордун баардыгын таразага 

тартуу керек, ошол эле учурда вагондорду поездди токтотпостон кыймылга 

келтирүүгө мүмкүндүк берүүчү таразаларды колдонуу керек. 

8.5 Негизги имаратка баруучу туруктуу темир жолду долбоорлоого болгон 

тапшырмага ылайык каралышы керек. 

8.6 Туруктуу автомобиль жолдорунун трассалары жана конструкциялары 

аларды ЖЭСти куруу мезгилинде колдонуу мүмкүнчүлүгүн эске алуу менен 

дайындалышы керек. 

8.7 Өрт өтмөктөрү катары колдонулган жериндеги автомобиль жолдорунун 

жүрүүчү бөлүгүнүн туурасы 6 метрге барабар болушу керек. 

8.8 ЖЭСтин аянтчасын тышкы авто жол тармагы менен жана ЖЭСтин турак 

жай конушу менен туташтыруучу авто жолунүстүңкү катмары капиталдык 

жакшыртылган эки тилкеге долбоорлонуп жана башкы имараттын туруктуу 

чүркөсүндө жайгашышы керек. 

Эгерде турак жай конушунан ЖЭСге чейинки аралык 3 км ден ашпаса, жөө 

адамдар өтүүчү тротуар каралышы керек. 

8.9 ЖЭС аянтчасындагы автомобиль жолдору иштөө шарттарына 

байланыштуу кирүү талап кылынган имараттарга жана курулмаларга 

ылайыкташтырылышы керек. Мында, башкы имарат, эреже катары, машиналык 

бөлүккө, от казанга жана түтүндү чыгаруучу бөлүмгө туруктуу жана убактылуу 

чүркө тараптан, ошондой эле бункер-деаатордук бөлүктүн лифтине авто унаанын 

кире турган жолу караштырышы керек. 
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Негизги имараттын айланасында эки кыймыл тилкеси бар айланма жол 

каралышы керек. 

8.10 ЖЭСтин башкы участогунун сыртында жайгашкан көмүр, сланец, жана 

мазут үчүн кампалар үстүңкү катмары жакшыртылган жол менен ЖЭСтин башкы 

аянтына туташтырылышы керек. 

Суу алуучу жана тазалоочу курулмаларга кирүүчү жерлер, күл төгүлүүчү 

жайлар туурасы кеминде 3,5 м болгон бир жол тилкеси үчүн жакшыртылган 

жеңил же өтмө жабуу түрүндө иштелип чыгууга тийиш. 

8.11 Көмүр, сланец жана ачык бөлүштүргүчтөрдүн кампаларынын 

айланасындагы өрт өчүрүүчү машиналар үчүн өтмөктөр, ошондой эле ачык 

агызуу каналы, күл жана шлак түтүктөрү жана башка сызыктуу конструкциялар 

боюнча өтүүчү жолдор, туурасы 6 м ден кем эмес жабуусу төмөнкү типтеги эркин 

пландаштырылган тилкеде болууга тийиш. 

8.12 Жолдун жүрүүчү бөлүгүнүн четинен имараттардын дубалдарына 

чейинки аралык "Өрт коопсуздугун камсыз кылуу жөнүндө" Кыргыз 

Республикасынын Мыйзамынын жана КР КЧ 21-01 талаптарына ылайык 

алынышы керек. 

8.13 Үстүңкү катмары өтмөк типтеги АБТнын аймагындагы туруктуу авто 

унаа жолдорунун АБТ  жабдууларын автомобиль жолу менен ташуу үчүн гана 

берилет. 

Башка учурларда өтүүчү жол, зарыл болгон учурда топуракка уюткуч 

(цемент, битум) же скелеттик (шлак, шагыл) материалдарды кошуу аркылуу 

жакшыртылган, пландаштырылган эркин аянт катары берилиши керек. АБТ 

аймагындагы өтмөктүн туурасы колдонулуучу монтаждыкжана оңдоо 

механизмдеринин өлчөмдөрүн эске алуу менен, бирок 3,5 м ден кем эмес 

тандалууга тийиш. 

8.14 АБТ аймагында жөө жүргүнчүлөрдү тейлөөчү жолдорду уюштурууну 

камсыз кылуу керек. 

Планда жолчолордун жайгашуусу АБТ аймагынын жалпы жайлуулугу жана 

аларды тосмолоо жолчо катары пайдаланууга мүмкүндүк берген кабелдик 

каналдардын трассалары менен байланыштырылышы керек. 
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9 Имараттардын жана курулмалардын көлөмдүү-пландуу 

жана конструктивдүү чечимдери 

 

9.1 Жалпы талаптар 

 

9.1.1 ЖЭСтин имараттарынын жана курулмаларынын көлөмдүү-пландуу 

жана конструктивдүү чечимдери төмөнкүлөрдү камсыз кылууга тийиш: 

технологиялык процессти (операцияны) ишенимдүү жана үнөмдүү 

жүргүзүү; 

жабдууларды оңдоо мүмкүнчүлүгү; 

орнотулган жабдуулардын жана техникалык түзүлүштөрдүн өнөр жай 

коопсуздугу; 

жарылуу жана өрт коопсуздугу; 

эргономикалык талаптар; 

кызматкерлердин коопсуз иштөөсү. 

9.1.2 ЖЭСтин имараттарын жана курулмаларын долбоорлоо "Имараттар 

менен курулмалардын коопсуздугу" Кыргыз Республикасынын Мыйзамдарынын 

жана МАМСТАНДАРТ 27751 талаптарына ылайык белгиленген жоопкерчилик 

деңгээлин эске алуу менен жүргүзүлүүгө тийиш. Жоопкерчилик боюнча 

ишенимдүүлүк коэффициентинин мааниси МАМСТАНДАРТ 27751 тарабынан 

белгиленгенден төмөн болбошу керек. 

Жүк көтөрүүчү курулуш конструкцияларын эсептөөдө, ошондой эле 

имараттардын жана курулмалардын бышыктыгына, инженердик изилдөөлөрдүн 

диапазонуна жана көлөмүнө карата талаптарды аныктоодо жоопкерчиликтин 

деңгээли эске алынышы керек. 

ЖЭСтин конкреттүү имараттарынын жана курулмаларынын жоопкерчилик 

деңгээлдери жана жоопкерчилик үчүн ишенимдүүлүк коэффициенттеринин 

мааниси, эреже катары, башкы конструктор тарабынан тапшырык ээси менен 

макулдашуу боюнча дайындалат. Жоопкерчилик деңгээлдери жана жоопкерчилик 

үчүн ишенимдүүлүк коэффициенттеринин маанилери долбоорлоого болгон 

техникалык тапшырмаларда берилиши керек. 

ЖЭБдин имараттарын жана курулмаларын электр жана жылуулук 

энергиясын өндүрүүнү камсыздоодогу ролуна жараша жоопкерчиликтин белгилүү 

деңгээлине киргизүү боюнча сунуштар Б тиркемесинде берилген. 

9.1.3 Жарылуу жана өрт коркунучу үчүн ЖЭСтин имараттарынын 

категориялары "Өрт коопсуздугун камсыз кылуу жөнүндө" Кыргыз 

Республикасынын Мыйзамына жана КРнын КР КЧ 21-01 ылайык түзүлүшү керек. 
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9.1.4 ЖЭСтин имараттарын жана курулмаларын долбоорлоодо ЖЭСтин 

айланасындагы өнүгүүнүн мүнөзүн эске алуу керек. 

9.1.5 ЖЭСтин имараттарын жана курулмаларын долбоорлоодо, бул 

курулуш эрежелери менен бирге ушул курулуш эрежелеринде шилтеме жасалган 

тиешелүү эрежелердин жана башка колдонулуучу ченемдердин талаптарын, 

ошондой эле электр орнотуу эрежелеринде берилген бөлмөлөргө, имараттарга 

карата талаптарды жетекчиликке алуу керек. 

9.1.6 ЖЭС имараттарынын жана курулмаларынын курамы долбоорлоого 

болгонтехникалык тапшырмалар жана технологиялык тапшырмалар менен 

аныкталат. 

9.1.7 ЖЭСтин имараттарын жана курулмаларын долбоорлоодо ЖЭСтин 

кызматкерлерин өзгөчө кырдаалдардан коргоо үчүн зарыл болгон чараларды 

кабыл алуу керек. 

9.1.8 Имараттар менен курулмалардын көлөмдүү-пландаштыруу жана 

конструктивдик чечимдери техникалык регламент "Имараттардын жана 

курулмалардын коопсуздугу" Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында, ушул 

курулуш ченемдеринде жана башка курулуш эрежелеринде берилген талаптарга 

ылайык иштелип чыгышы керек. 

Кабыл алынган чечимдер жабдуулардын рационалдуу жайгашуусун жана 

кадимкидей иштешин, ошондой эле иштеп жаткан персоналдын коопсуз эмгек 

шарттарын камсыз кылууга тийиш. 

9.1.9 ЖЭСтин имараттарынын жана курулмаларынын геометриялык 

параметрлери (аралыктар, полдун бийиктиги, конструкциялардын тепкичи) 

технологиялык схемаларга жана ушул курулуш эрежелеринин талаптарына жана 

башка курулуш ченемдерине ылайык берилиши керек. 

Имараттар менен курулмалардын аралыгын 3,0 мге, кээ бир учурларда    

1,5 мге эселеп белгилөө сунушталат. 

Имараттардын мамычаларынын кадамы, негизинен, 6,0 же 12,0 м катары 

кабыл алынышы керек. Негизги имараттар үчүн мамычалардын кадамын 

технологиялык тапшырмага ылайык алууга уруксат берилет. 

Бир кабаттуу имараттардын бийиктиги (каптоочу тирөөч түзүлүштөрдүн 

түбүнө чейин) жана көп кабаттуу үйлөрдүн полдорунун бийиктиги 0,3 мге 

эселенип алынышы керек. 

Имараттардын жана курулмалардын, отун менен камсыздоо 

галереяларынын жана өтмө көпүрөлөрдүн жер астындагы бөлүктөрүнүн 

бийиктиги 0,1 м эсе катары кабыл алынат. 
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9.1.10 Көтөрүүчү конструкциялардын координациялык окторго байланышы 

кабыл алынган конструкциялык чечимдерге жараша нөлдүк же октук болушу 

керек. 

Түзүлүштөрдүн координациялык окторго кайчылаш багытта байланышы, 

эреже катары, нөлгө коюлган. 

9.1.11 Имараттардагы деформациялык бириктиргичтери жупташкан жүк 

көтөрүүчү конструкцияларды орнотуу менен долбоорлонушу керек. 

Жабык отканалары бар негизги имараттарда казандардын ортосуна 

туурасынан кеткен кеңейтүү түйүндөрүн коюу керек. 

Башкаруу щиттеринин бөлмөлөрү бир деформациялык блоктун чегинде 

жайгашышы керек. 

9.1.12 ЖЭСтин имараттарынын жана курулмаларынын отко туруктуулук 

даражасы алардын жарылуу жана өрт коркунучу боюнча категориясына, 

имараттын (курулманын) конструктивдүү өрт коркунучунун классына жана анын 

өлчөмдөрүнө (кабаттардын бийиктиги, саны жана аянты) жараша дайындалышы 

керек. 

Курулуш конструкцияларынын отко туруктуулугунун талап кылынган 

чектери "Өрт коопсуздугун камсыз кылуу жөнүндө" Кыргыз Республикасынын 

Мыйзамында жана КР КЧ 21-01, ошондой эле бул курулуш эрежелеринде 

берилген талаптарга ылайык берилиши керек. 

9.1.13 ЖЭБди долбоорлоодо, эгерде аларды бириктирүү коопсуздук 

ченемдеринин (жарылуу, өрт, ж.б.) жана санитардык-гигиеналык ченемдердин 

талаптарына каршы келбесе, бир имаратка ар түрдүү өндүрүштөрдү, анын ичнде 

кампалык, лабораториялык, тиричилик бөлмөлөрүн жайгаштыруу мүмкүнчүлүгүн 

кароо керек.  

9.1.14 Жайларды жана жабдууларды сырдоо МАМСТАНДАРТ 14202 

боюнча интерьердин жана фасаддын түс схемасын эске алуу менен иштелип 

чыгышы керек. 

9.1.15 Баардык типтеги конструкциялар үчүн коррозиядан коргоо боюнча 

эрежелердин топтомдорунун талаптарына ылайык коррозиядан коргоону алдын 

ала кароо керек. 

Металл конструкциялары үчүн зарыл болгон учурда, конструкциялык же 

ӨККны колдонуу менен өрттөн коргоо дагы каралышы керек. 

Жүк көтөрүүчү металл конструкцияларын өрттөн коргоо үчүн ӨККны 

колдонууда долбоордук документтерде төмөнкүлөр көрсөтүлүүгө тийиш: 

конструкциялардын отко туруктуулугунун талап кылынган чеги; 

ӨККнын өрттөн натыйжалуу коргоо тобу; 
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ӨККнын аталышы, техникалык мүнөздөмөнүн белгиси жана өрт 

коопсуздугунун тастыктамасы; 

конструкциялар бөлүмүнүн кыскарган калыңдыгын эске алуу менен өрттөн 

натыйжалуу коргоо тобуна туура келген ӨККнын катмарынын калыңдыгы; 

техникалык мүнөздөмөлөрдө көрсөтүлгөн же ӨККны иштеп чыгуучулар 

менен макулдашылган өрт коопсуздугунун тастыктамасы жана каптоочу 

(декоративдик жана коргоочу) композицияларга ылайык топурактардын уруксат 

берилген түрлөрү (класстары). 

ӨККны колдонуу боюнча иштер бул иштерди аткарууга тартылган 

адистештирилген уюм тарабынан иштелип чыккан ИӨДга ылайык жүргүзүлүүгө 

тийиш. 

Өрттөн коргоочу материал жана өрттөн коргоочу ИӨД кардар менен 

макулдашылышы керек. 

9.1.16 ЖЭСтин имараттарынын жана курулмаларынын жер астындагы 

бөлүктөрү иштөө учурунда жер астындагы суулардын деңгээлинин болжолдуу 

көтөрүлүшүн эске алуу менен долбоорлонушу керек. 

9.1.17 Динамикалык жүктөмү жогору машиналардын пайдубалы 

(турбиналык агрегаттар, тоют насостору, түтүн чыгаруучу, майдалагычтар, 

тегирмендер, үйлөөчү желдеткичтер ж. б.) бири-биринен жана имараттардын 

жана курулмалардын конструкцияларынан кеңейтүүчү муундар менен бөлүү 

керек. 

Агрегаттын тиреп туруучу платформасы менен ылдыйда жайгашкан 

конструкциялардын ортосунда титирөөнү обочолоочутүзүлүштөр орнотулган 

титирөө обочологон пайдубалдарды колдонууда кеңейтүү түйүндөр тиреп 

туруучу платформа менен имараттар жана курулмалардын чектеш 

конструкцияларынын ортосунда гана каралышы керек. 

9.1.18 Динамикалык жүктөмү бар оор технологиялык жабдуулар 

(тегирмендер, майдалагычтар, тоют насостору, үйлөөчү желдеткичтер, түтүн 

чыгаруучу) титирөөнү обочолоочу түзүлүштөр колдонулганда гана полдун 

шыптарына орнотулушу мүмкүн. 

9.1.19 Жабдууларды тейлөө үчүн аянтчалар жана полдор минималдуу 

болушу керек. 

9.1.20 Өндүрүштүк имараттардын терезелерин ичинен тазалоо үчүн 

технологиялык аянтчаларды, колонналар боюнча байланыштыруучу 

горизонталдык элементтерди колдону же атайын көтөрүүчү түзүлүштөрдү алдын 

ала кароо керек. 

Терезелерди сыртынан тазалоо асма бешиктердин же атайын көтөрүүчү 

түзүлүштөрдүн жардамы менен жасоо керек. 



 

КР КЭ 41-102:2021 

 

22 
 

9.1.21 Жабдуулар, сордуруучу түтүктөр жана техникалык тейлөөнү жана 

оңдоону талап кылган башка түзүлүштөр жайгашкан чатырдын бөлүктөрү    

КЧжЭ II-26 нын талаптарына ылайык коргоочу каптоо менен иштелип чыгууга 

тийиш. 

Авариялык же технологиялык буу чыгаруу үчүн түтүктөр, ошондой эле 

дизелдик агрегаттардын түтүктөрү ж.б. чатыр аркылуу түтүк менен гильзанын 

ортосундагы боштук жок дегенде 30-50 мм, күйүүчү эмес жылуулоочу материал 

менен толтурулган гильза аркылуу өтүүгө тийиш. Күйбөй турган материалды эске 

албаганда, ар кандай типте жылууланган чатырларда, гильзанын айланасында 

туурасы 200 мм ден кем эмес күйбөй турган жылуулоочу материалдардын 

оюкчасы жайгашышы керек. 

9.1.22 Имараттардын, курулмалардын жана жабдуулардын пайдубалынын 

отурукташуусун көзөмөлдөө үчүн (турбиналык агрегаттардын, казандардын жана 

башка чоң агрегаттардын пайдубалы) чөкмө белгилери каралууга тийиш.  

9.1.23 Имараттардын жана курулмалардын конструкцияларында 

чагылгандан коргоочу түзүлүш болушу керек. Түзмөктүн зарылдыгы, 

чагылгандан коргонуунун түрү жана категориясы долбоордун технологиялык 

бөлүктөрүндө белгиленген. Чагылгандан коргоочу конструктивдүү чечимдер  

КБК 34.21.122  ылайык жасалышы керек. 

9.1.24 Сейсмикалык аймактарда жайгашкан ЖЭБдин имараттары жана 

курулмалары КР КЧ  20-02 ылайык долбоорлонушу керек. 

9.1.25 Имараттардын жана курулмалардын курулуш конструкциялары жана 

пайдубалдары тийиштүү типтеги конструкцияларды жана пайдубалдарды 

долбоорлоо ченемдеринин жана эрежелеринин талаптарына ылайык иштелип 

чыгууга тийиш. 

 

9.2 Негизги имарат 

 

9.2.1 Профилдүү металлдан жасалган электр станцияларынын негизги 

имараттарынын капкактарында аз күйүүчү (ЖЖ1) жана орточо күйүүчү (ЖЖ2) 

жылыткычтарды, ал эми жалындын бетине жайылган тобу боюнча ЖЖ2 ден 

төмөн эмес колдонууга уруксат берилет. 

Негизги имараттарда орнотулган трансформаторлордон сырткы 

бөлүштүргүчтөргө чейин ийкемдүү дөңгөлөктүү байланыштарды салууга күйбөй 

турган жана аз күйүүчү жылуулоочулардын жабуулардын үстүнөн гана уруксат 

берилет. 

9.2.2 Бункердик галереялардын кабат аралык жабууларынын жана трансфер 

мунарасындагы отун менен камсыздоочу бөлмөлөрдүн конструкциялары отко 
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туруктуулук чеги REI 45тен кем эмес күйбөй турган материалдардан жасалышы 

керек. Бункердик галереяларда жана трансфер мунарасындагы отун менен 

камсыздоочу бөлмөлөрдө отко чыдамкайлык чеги R45тен кем болбогон, өрттөн 

коргоочу жүк көтөрүүчү болот конструкцияларын колдонууга уруксат берилет. 

9.2.3 Жогорудагы бункердик бөлмө отканадан 1-типтеги өрткө каршы тосмо 

менен бөлүнүшү керек. Жогорудагы бункердик бөлмөдөн, тепкичке 

киребериштин жанында 150 м кем эмес аралыкта откананын казандардын 

аянтчасына же балконго баруучу жолдор алдын ала каралышы керек. 

Жогорудагы бункердик бөлмөнүн сырткы дубалында бөлмөнүн көлөмүнүн 

1 м3 үчүн жалпы аянты 0,03 м3 кем болбогон терезе тешиктери же оңой алынуучу 

жабуулар каралууга тийиш. От казандары жайгашкан же машина бөлмөсүнө 

караган терезелерди орнотууга жол берилбейт. 

9.2.4 От казандары жайгашкан бөлмөдө казанды иштетүү же өчүрүү 

учурунда чаңдын же газдын жарылуусунан келип чыгуучу жарылуучу басымды 

азайтуу үчүн терезелер бөлмөнүн жок дегенде бир узунунан турган сырткы 

дубалына орнотулушу керек. Терезелердин аянты, эгер зарыл болгон учурдаага 

жанаша турган газды тазалоо же абаны соруп-үйлөөчү түзүлүштөрдүн 

бөлмөлөрүнүн сырткы дубалынын аянтын эске алуу менен от казандар жайгашкан 

бөлмөнүн чоңураак сырткы дубалдарынын биринин 20% кем болбошу керек. 

Терезелерди откананын дубалдарына жана көрсөтүлгөн бөлмөлөргө коюуга 

болот. Бир айнектин аянты 0,8, 1,0 жана 1,5 м2 ден кем эмес, калыңдыгы 3, 4 жана 

5 мм болушу керек. 

Бөлмөдөгү ашыкча басым 0,7 кПа ашканда ачылып же оңой алынуучу, кош 

айнек терезелери бар оңой жөндөлүүчү терезе конструкцияларын колдонууга 

уруксат берилет. 

Бул терезелер үчүн күчөтүлгөн айнекти, айнек блокторду, айнек 

профилитти жана поликарбонатты колдонууга жол берилбейт. 

Бул талаптар калдыктарды иштетүүчү (аягына чейин күйгүзбөстөн) 

жылуулук от казандары бар отканаларга жайылтылбайт. 

9.2.5 Бункердик бөлмөлөрдөгү, чаң даярдоо бөлмөлөрүндөгү жана 

отканалардагы дубалдын бети жылмакай жана суу өткөрбөгөн боек менен 

боёлушу керек. 

Чаң даярдоо бөлмөлөрдөгү жана от казандардагы терезе рамалары (көмүр 

күйгөндө) дубалдардын ички бети менен бир тегиздикте жайгашышы керек. 

Дубалдан чыгып калган жерлери жана терезе текчелери горизонтко карай 60 ° кем 

эмес бурчтагы эңкейиштер менен жасалууга жана суу өткөрбөгөн боек менен 

сырдалууга же плиткаланууга тийиш. 
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9.2.6 От казандар жайгашуучу бөлүктөрдө от казандардын ортосунда 

жайгашкан лифт шахталары темир тор менен тосууга жол берилет. Бул 

лифттердин машиналык бөлүктөрүн жабык түрдө долбоорлоо керек. Шахталар 

жана машиналык бөлмөлөрү үчүн тосмолор Кыргыз Республикасынын 

Өкмөтүнүн "Элеваторлорду куруу жана коопсуз пайдалануу эрежелерин бекитүү 

жөнүндө" токтомунда берилген эрежелерге ылайык долбоорлонот. Бул лифттерди 

машина бөлүктөрү жок долбоорлоо сунушталат. 

9.2.7 Чийки көмүрдүн жана чаңдын бункерлери ички бети жылмакай жана 

андагы күйүүчү майды толук агызууга мүмкүндүк берүүчү формада түзүлүшү 

керек. Бункерлердин ичинде күйүүчү май кармалып калуусу мүмкүн болгон 

урчуктарга жол берилбейт. 

Таштанды челектеринин үстү бири-бирине дал келиши керек. Бункерлердин 

үстүндөгү шыптардагы люктар полго төп келген жабык металл капкактар менен 

жабдылууга тийиш. 

9.2.8 Чаң менен чийки көмүр урналарынын ортосундагы жалпы дубалдарды 

долбоорлоого жол берилбейт. Бул урналардын дубалдарынын аралыгы кеминде 

200 мм болушу керек. 

9.2.9 Чаң салынуучу бункерлерде дубалдын ортосундагы бурчтар тегиз 

тегеректелиши же үзүлүшү керек. Воронкалардын же бункерлердин 

дубалдарынын эңкейиш бурчу горизонтко карата 60 ° кем эмес болушу керек. 

Чаң бункерлери, ошондой эле түтүктөр, тармактык түтүктөр жана агып 

кетүүлөр туташкан жерлер тыгыз болушу керек. Бункердин конструкциясы 400 

мм суу мамычасынын аба басымында сыналганда анын герметикалуулугун 

камсыз кылышы керек. 

9.2.10 Чаңдын металл бункерлеринин дубалдарынын сыртында күйбөй 

турган материалдардан жасалган жылуулоо изоляциясы болууга тийиш, анын 

калыңдыгы эсептөөлөрдүн натыйжасында коюлат. Алардын үстүндөгү кабаттар 

чаң өткөрбөөчү болушу керек. 

9.2.11 Жогорудагы бункердик бөлмөлөрдүн ичиндеги, казандардагы жана 

чаң даярдоочу бөлмөлөрдөгү платформалар жана тепкичтер, эрежеге ылайык 

өтмө катарында долбоорлонушу керек (кеңейтилген болоттон же тордон). 

Чаң системаларынын, мештердин жана газ түтүктөрүнүн жарылуучу 

коопсуздук клапандарынын соруучу тешиктеринин үстүндөгү, ошондой эле 

мазуттун учтарынын астындагы жерлер катуу болушу керек. 

9.2.12 Маштна бөлмөлөрүндөгү жана от казандар жайгашуучу 

бөлмөлөрдөгү монтаждоо аянтчалары, эреже катары, нөл белгисинде 

жайгаштырылат. 



 

КР КЭ 41-102:2021 

 

25 

 

Эгерде трансформаторлорду оңдоо башкы имаратта каралса, оңдоо 

участогундагы монтаждоо аянтчасында бийиктиги 150 мм болгон же 

трансформатор майынын жайылып кетүүсүн алдын алуу үчүн 150 мм 

төмөндөтүлгөн бетон тосмосу жана майды имараттын сыртында жайгашкан жер 

астындагы резервуарга авариялык учурда төгүү үчүн май төгүүчү түзүлүш 

болушу керек. Резервуардын сыйымдуулугу трансформатордогу майдын 

көлөмүнөн кем болбошу керек. 

9.2.13 Трансформаторлордон, ошондой эле турбиналык агрегаттардын май 

системаларынан майды төгүү үчүн жер астындагы резервуарлар имараттын 

сыртында, андан кеминде 5 м аралыкта жайгашышы керек. 

9.2.14 Негизги имараттын көп кабаттуу бөлүгүндө жабык тепкич жана лифт 

долбоорлонгон болушу керек. Экинчи эвакуациялык чыгуу катарында 3-типтеги 

тышкы тепкичтерди кароого уруксат берилет. 

9.2.15 Эгерде долбоордук документтерде башкы корпустун имаратын улай 

жаңы агрегаттарды орнотуу менен ЖЭСтин кубаттуулугун андан ары 

жогорулатуу каралса, имараттын конструктивдүү чечимдери аны андан ары 

кеңейтүү мүмкүнчүлүгүн эске алуу менен иштелип чыгышы керек. 

9.2.16 Нөл белгисиндеги откананын жана машина бөлмөлөрүнүн полдору 

күлдү кетирүүчү гидравликалык каналдарга же дренаждык лотокторго карай 

жантайыңкы болууга тийиш. Полдун эңкейиши 1% дан кем болбошу керек. 

Биринчи кабаттын деңгээлинен жогору жайгашкан, өндүрүштүк 

кокустуктан суу пайда болушу мүмкүн болгон кабаттардын аянттары дренаждык 

приборлорго карай 0,5% жантайып долбоорлонгон болушу керек. 

Машина бөлмөсүнүн жертөлө шыптарындагы жана этаж аралык 

шыптардагы бардык тешиктер бийиктиги 0,1 мден кем эмес борттор менен 

тосулушу керек. 

9.2.17 Башкы имараттын ичинде жайгашкан башкаруу щиттеринин жана 

бөлүштүрүүчү түзүлүштөрдүн бөлмөлөрүнүн үстүндөгү шыптарда, ошондой эле 

суу менен өрт өчүрүүчү түзүлүш орнотулган бөлмөлөрдүн шыптарында 

гидроизоляция каралууга тийиш. Зарыл болгон учурда, ага коюлган 

жабдуулардын таасирине туруштук берүү үчүн гидроизоляциянын үстүнө 

коргоочу темир-бетон плитасы орнотулушу керек. Бул шыптардын полунун 

эңкейиши 0,5% кем эмес алынышы керек. 

9.2.18 Күл жана шлак каналдары бузулбай турган каптама менен полдун 

деңгээлинде капталууга тийиш. Каптаманын конструкциясы каналдарды 

текшерүүнү жана тазалоону камсыз кылышы керек. 

Дренаждык насостордун жана гидравликалык приборлордун бөлмөлөрүндө 

дренаждык чуңкурлар жана каналдар болууга тийиш. 
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9.2.19 Күл жыйноочудан морго чейинки бөлүктөрдөгү газ түтүктөрү жер 

үстүнөн же жерден жасалышы керек. 

Газ түтүктөрүндөгү температуралык-чөкмө бириктиргичтери түтүктүн 

пайдубалынын чегинде жана түтүндү соруа алуучуларга жанаша турган жерлерде 

жайгашышы керек. Температуралык аралык бириктиргичтер газ түтүктөрүнүн 

материалына, алардын узундугуна жана конфигурациясына жараша дайындалат. 

9.2.20 Газ түтүктөрү үчүн коррозияга каршы каптоо түрүн тандоо түтүн 

газдарынын курамына жана газ түтүктөрүнүн материалына жараша                    

КЧжЭ 2.03.11ге ылайык жүргүзүлөт. 

 

9.3 Контролдоо жана башкаруу системалары үчүн бөлмөлөр 

 

9.3.1 Борбордук диспетчердик бөлмөнүн, башкы диспетчердик бөлмөнүн, 

башкы диспетчердик жана башкы диспетчердик бөлмөнүн бөлмөлөрү, ошондой 

эле СВТнын бөлмөлөрүнүн өткөрбөөчү, абаны кондиционерлөө жана зарыл 

болгон учурда электр жана магнит талаасынын таасиринен экрандаштыруу менен 

долбоорлоо керек. Бул жайлардан тамбурлар менен жабдылган эки эвакуациялык 

чыгуу каралган, алардын биринин өлчөмдөрү щиттик түзүлүштөрдү ташууну 

камсыз кылышы керек. 

Машина бөлмөсү тараптан диспетчердик жана башкы диспетчердик 

бөлмөлөрдүн бөлмөлөрүнө кош айнек менен витражды жасоого уруксат берилет. 

9.3.2 Башкаруу залы башкы имараттын сыртындагы обочолонгон 

имараттарда жайгашкан электр станцияларында, эсептөө техникасынын жана 

программалык-логикалык башкаруунун каражаттары, негизинен, ошол эле 

имараттарга жайгаштырылат. 

Башкаруу залы башкы имаратта жайгашкан электр станцияларында эсептөө 

техникасынын жана программалык-логикалык башкаруунун каражаттары 

жабдуулардын техникалык шарттарынын талаптарын эске алуу менен жабдылган 

атайын бөлмөгө жайгаштырылган. 

Жалпы станция (жогорку) деңгээлиндеги КЖ, негизинен, борбордук 

диспетчердик бөлмөнүн жанындагы жайларда жайгаштырылат. 

КЖнын бөлмөлөрүн жер төлөдөн башка имараттын каалаган деңгээлинде 

жайгаштырууга уруксат берилет. 

9.3.3 Диспетчердик пункттун, башкы диспетчердик пункттун жана ЖК 

имараттарынын аянттары модернизацияланганда жана реконструкцияланганда 

20% га чейин ашыгы менен камсыз болушу керек. 

9.3.4 Диспетчердик пункттун, борбордук диспетчердик бөлмөнүн, башкы 

диспетчердик жана башкы диспетчердик бөлмөлөрдүн бийиктиги ачык жерде 
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кеминде 3,5 м болушу керек. Калкандын ичи атайын архитектуралык долбоорго 

ылайык жасалат. 

Диспетчердик пункттун бөлмөлөрүндө, борбордук диспетчердик бөлмөдө, 

башкы диспетчердик бөлмөдө жана АБЖ ТПда дубалдарды, шыптарды 

жасалгалоо жана асма шыптарды толтуруу үчүн ЖЖ1, ЖЖ1, ТЧЖ2 жана У2 ден 

жогору өрт коркунучу бар материалдарды колдонууга жол берилбейт. 

9.3.5 Диспетчердик пункттун жана башкы диспетчердик жайдын жанында 

алмашуу персоналы жана инструменттерди, контролдоп-өлчөөчү алеттерди жана 

автоматташтыруунун каражаттарын сактоо үчүн чыгдан, эс алуу, тамактануу 

жана жуунучу бөлмөлөрү үчүн жайлар каралышы керек. 

9.3.6 Диспетчердик пункттун жана борбордук диспетчердик бөлмөнүн 

бөлмөлөрү тышкы булактардан (механизмдер, трубопроводдор ж.б.) 60 дБА дан 

ашпаган ызы-чуунун эквиваленттүү деңгээлин камсыздай турган үн өткөрбөөчү 

жабдуу менен аткарылышы керек. Ызы-чуунун эквиваленттүү деңгээлин 

МАМСТАНДАРТ 12.1.003, үн өткөрбөөнү - ЭАКЧ 2.04-03 боюнча аныктоо керек. 

 

9.4 Күйүүчү май жана май чарбачылыгынын имараттары жана 

курулмалары 

 

9.4.1 Суюк отун чарбачылыгы (дизелдик отун, мазут, май) үчүн 

имараттарды жана курулмаларды долбоорлоодо «Өрт коопсуздугун камсыз кылуу 

жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Мыйзамында жана КР КЧ 21-01де 

келтирилген талаптарды, ал эми ЖЭСтин газ чарбачылыгын (газ бөлүштүрүүчү 

газ тазалоочу пункттар жана пункттар, көмөкчү компрессордук станциялар) бул 

курулуш эрежелерин жетекчиликке алуу керек. 

9.4.2 Майдалоочу жана түшүрүүчү түзүлүштөрдүн имараттарынын жана 

катуу отун менен камсыз кылуучу негизги жолдун өткөргүч агрегаттарынын отко 

туруктуулук даражасы III төн кем эмес алынышы керек. 

Эритүүчү түзүлүштөр үчүн имараттардын, көмүр кампасына отунду берүү 

түйүндөрү бар конвейерлердин жер астындагы галереяларынын көтөргүч жана 

тосуучу конструкциялары күйбөй турган материалдардан долбоорлонушу керек. 

Муну менен бирге, көтөргүчконструкциялардын отко туруктуулук чеги R15тен 

кем эмес, тосуучу түзүлүштүкү – Е15 болушу керек. 

9.4.3 Кампага күйүүчү май берүү галереяларынан тышкары, жер үстүндөгү 

конвейердик галереялар эстакаданын жүк көтөрүүчү конструкцияларынын 

үстүндө жайгаштырып жана REI45 кем эмес отко туруктуулук чеги бар күйбөй 

турган материалдардан жасалган шыптар менен бөлүнүшү керек. Эстакадалардын 
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жүк көтөрүүчү конструкциялары отко туруктуулук чеги R15тен кем болбошу 

керек. 

9.4.4 Имараттардын жер үстүндөгү бөлүгүндө жана отун менен 

камсыздоочу конструкцияларда (майдалоочу түзүлүштөр, трансфердик 

агрегаттар, конвейердик галереялар, түшүрүүчү түзүлүштөр) айнек аянты ар бир 

бөлмөнүн көлөмүнүн 1 м2 үчүн 0,03 м2 ден кем эмес терезе тешиктери каралышы 

керек. 

Оңой жөндөлүүчү терезе айнектеринин параметрлери жана анын 

конструкциясы  9.2.4 боюнча алынышы керек. 

Бул бөлмөлөрдөгү терезелердин ордуна фонарларды же оңой чечилүүчү 

жабууларды кароого мүмкүндүк берилет. Оңой алынуучу жабуулардагы түрмөк 

килем аянты 180 м2 ден ашпаган карталарга кесилиши керек жана алардын 

массасынан эсептелген жүк 0,7 кПа (70 кг/м) ашпоого тийиш. 

Күйүүчү май менен камсыздоочу бөлмөлөрдүн дубалдарынын ички беттери 

ушул курулуш эрежелеринин 9.2.5 ылайык долбоорлонууга тийиш. 

9.4.5 Күйүүчү май менен камсыздоонун имараттардагы жана 

курулмаларындагы терезелердин рамасы, эреже катары, металлдан долбоорлонот. 

Жыгач рамаларды колдонууга өрткө каршы зат менен иштеп чыгуудан 

кийин жол берилет. 

Рамаларды дубалдардын ички бети менен бир тегиздикте жайгаштыруу 

керек. 

9.4.6 Вагондордун тынымсыз кыймылда болгон түшүрүүчү түзүлүштөрдүн 

имараттарынын жер үстүндөгү бөлүгү жылытылбаган, жер астындагы бөлүгү 

жылытылган болуп долбоорлонот. 

Күйүүчү май түшүрүлүүчү имараттарда (курулмаларда) механикалык түрдө 

ачылуучу дарбазалар каралышы керек. 

9.4.7 Эритүүчү түзүлүштөрдүн имараттарын башка имараттар менен 

бириктирүүгө жол берилбейт. 

9.4.8 Күйүүчү май берүүчү түйүндөрдүн бөлмөлөрүнөн кеминде экиден 

эвакуациялык чыгуу болууга тийиш, алардын бири түздөн-түз сыртта же 

тепкичтин аянтчасында сыртка түз чыга турган болуп каралышы керек. Экинчи 

чыгуу катарында 3-типтеги тышкы ачык тепкичтер каралышы керек. Кээ бир 

учурларда экинчи чыгуу катары чектеш конвейердик галереяларды колдонууга 

уруксат берилет. 

Күйүүчү май менен камсыздоо жолдорунда туюк, чыгуу жолдору жок 20 м 

ден ашык галереялык участокторду кароого жол берилбейт. 

9.4.9 Катуу отунду берүүчү имараттардын өндүрүштүк жайларынан 

тепкичке, ошондой эле жанаша жайгашкан өндүрүштүк жайларга чыгуулары 
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абанын туруктуу басымы 20 Па (2 кгс/м2) болгон 1,2х1,5 м дан кем эмес 

өлчөмүндөгү тамбур-шлюз аркылуу берилиши керек. 

Тамбур-шлюздарынын тосмолору жана эшиктери отко туруктуулугу 

боюнча кеминде REI45 жана EI30 болгон күйбөй турган материалдардан 

түзүлүшү керек. Эшиктердин подъезддерде пломбалары жана өзүн өзү жабуучу 

түзүлүштөрү болушу керек. 

Катуу отунду берүүчү өндүрүш жайларынан бөлүштүрүүчү түзүлүштөр 

жана башкаруучу щиттер жайгашкан жайларга чыгууларды жасоого жол 

берилбейт. 

9.4.10 Майдалоочу жана түшүрүүчү түзүлүштөрдүн, толтуруу 

түйүндөрүнүн, жер үстүндөгү жана жер астындагы конвейердик галереялардын 

имараттарынын жылытылган бөлмөлөрүндө, негизинен, гидро тазалоо каралат. 

Лотоктор жана/же чуңкурлар көрсөтүлгөн жайдын кабаттарында иштелип 

чыгууга тийиш. Полдор жылмакай жана лотокторго жана дренаждык чуңкурларга 

карай эңкейиши керек. 

Жер үстүндөгү жана жер астындагы конвейердик галереялар полунун 

узунунан кеткен багытта 3% дан кем эмес эңкейиши менен долбоорлонууга 

тийиш. 

9.4.11 Конвейер галереяларынын аралык түзүлүшүнүн көтөргүч 

конструкциялары имараттардын каркасына жана/же курчоочу конструкцияларына 

таянбастан, өз тирөөчтөрүнө кармала тургандай долбоорлонушу керек. 

9.4.12 Катуу отундун ачык кампалары үчүн аянттардын үстүңкү катмары 

төмөндөгүчө аткарылышы керек: 

шагылдуу, чоң жана орто кумдуу үстүн тоголотуу-тыгыз, катуу кумдуу 

чополор, чопо жана катуу жана жарым каттуу чополор болсо, өсүмдүк катмарын 

алып салуу менен таптоо менен; 

тыгыздыгы орточо, шагылдар жана отко чыдамдуу чополуу кумдар болсо, 

15 см калыңдыктагы шлак катмарынын үстүнөн таптоо менен; 

орточо өлчөмдөгү-орто тыгыздык кумдар,майда кумдар – тыгыз жана орто 

тыгыздыктагы, чопо жана жумшак пластикалык чополор болсо, калыңдыгы 15 см 

болгон шлактуу чопонун үстүнөн таптоо менен; 

топуракты 40-50 см тереңдикке шлак кошулган чопо менен алмаштыруу 

жана силттүү- борпоң кумдар, пластикалык кумдуу чополор, чопо жана суюк 

пластикалык чопо, өсүмдүктөрдүн калдыктары аралашкан кумдуу, өсүмдүк 

аралашмасы бар чопо калдыктар үстүңкү катмарын таптоо менен. 

Слиттер жана топурактар болгон учурда топуракты алмаштыруу тереңдигин 

алардын деформациялык касиеттерине жана кампанын бетинен атмосфералык 

суулардын агып чыгуу шарттарына жараша белгиленет. 
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Органикалык заттар жана колчедан бар топурактар штабельдин астына 

негиз болууга жараксыз. 

Штабельдин астына негиз катарында асфальтты, бетонду, шагылды же 

жыгач төшөмүн колдонууга жол берилбейт. 

9.4.13 Конвейердик галереялардын тирөөчтөрүн көмүрдүн өзүнөн өзү 

күйүшүнөн жогорку температурага туруштук бере ала турган күйбөй турган 

материалдардан жасалган шартта көмүр штабелдеринин чегинде жайгаштырууга 

уруксат берилет. Тирөөчтөрдү жогорку температуранын таасиринен атайын 

коргоону камсыз кылууга уруксат берилет. Көмүрдүн өзүнөн өзү күйүшүнөн 

эсептелген температуралар технологиялык тапшырмага ылайык алынышы керек. 

Антрацит штабелдеринде галерея тирөөчтөрүн коргобоого уруксат берилет. 

9.4.14 Катуу отундун керектелүүчү (буфердик) кампаларынын имараттары 

күйбөй турган материалдардан жабык түрдө долбоорлонушу керек. Алардын отко 

туруктуулук даражасы II кем болушу керек. 

9.4.15 Тез тутануучу заттарды сактоо үчүн кампаларды, ацетиленди жана 

башка күйүүчү газдарды сактоо үчүн жайларды имараттарга жана отун менен 

камсыздоо конструкцияларына бекитүүгө жол берилбейт. Жарылуу жана газ 

кооптуулугу бар өндүрүштөрү жок оңдоо мастерскойун жана башка көмөкчү 

жайларды отко туруктуулук чеги R45тен кем болбогон күйүүчү май менен 

камсыздалуучу имараттардын дубалдарына жанаша курууга уруксат берилет. 

9.4.16 Мазут үчүн кабыл алуучу жана төгүүчү лотоктор алынуучу капкагы 

бар жабык түрдө түзүлүшү керек. Мазут төгүлө турган жерлердин жабуусу анын 

астындагы коопсуздук тору менен кошо ачылышы керек. Кабыл алуучу жана 

төгүүчү лотоктордун эки тарабында темир жолдун огунан туурасы 5 м ге чейинки 

сокур жерлер лотокторго карай кеминде 2% эңкейиш менен жасалат. Лотоктордун 

узунунан кеткен эңкейиштери 1%дан кем эмес алынышы керек. 

9.4.17 Күйүүчү май насостук станцияларынын жана мунай жабдууларынын 

имараттарындагы жана бөлмөлөрүндөгү эшиктер отко туруктуулук даражасы 

EI30дан кем болбошу керек. Ички эшиктер эки жакка, сырткы дубалдардагы 

эшиктер сыртка карай ачылышы керек. 

9.4.18 Бир имаратта жайгашкан учурда, суюк отун үчүн насостук 

станциясынын жана мунай өнөр жайы үчүн жабдуулардын имараттары 1-типтеги 

брандмауэр менен бөлүнүшү керек. 

9.4.19 Суюк отун жана май заводдорунун жайларындагы полдор мунай 

азыктарынын таасирине чыдамдуу күйбөй турган материалдардан, мунай 

азыктарын чогултуу үчүн чуңкурларга же тепкичтерге карай кеминде 0,5% 

жантайыңкы абалда долбоорлонушу керек. 
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9.4.20 Дизель майы куюлган цистерналар үчүн жана мазут 

цистерналарынын үстүндө буу менен жылытуучу түзүлүштү тейлөө үчүн 

эстакадалар күйбөй турган материалдардан долбоорлонот. Эстакадалардын 

учунда жана өтмөктүн узундугу боюнча кеминде 100 м чыгуучу тепкичтери 

болушу керек. 

 

9.5 Электр бөлүгүнүн имараттары  жана курулмалары 

 

9.5.1 Бөлүштүрүүчү түзүлуштөрдүн бөлмөлөрүндө жана имараттарында, 

кабелдик курулмаларда жана башка электр техникалык жайларда өтмөктөрдүн 

туурасы жана бийиктиги, ошондой эле чыгуучу жерлердин саны жана 

жайгашуусу ушул курулуш эрежелеринин жана электр орнотмолорун орнотуу 

эрежелеринин талаптарына ылайык келиши керек. 

9.5.2 Ички бөлүштүргүчтөрдүн жайларында пол жабуулары чаңдабаган 

материалдардан түзүлүшү керек. 

9.5.3 Имараттардын ичиндеги заводдук өндүрүштөгү блоктук кабелдик 

коробдорду (металлдык) курулуш конструкцияларына бекитүүгө, ал эми 

имараттардын сыртына – суюк отун, газ жана май түтүктөрүн эске алганда, 

технологиялык түтүктөрдүн эстакадаларына, күйүүчү май менен камсыздоо 

эстакадаларына жеатайын кабелдик эстакадаларга орнотууга уруксат берилет.  

Көрсөтүлгөн коробдорду бекитүү имараттардын жана эстакадалардын жүк 

көтөрүүчү болот конструкцияларынан 1 м аралыкта жүзөгө ашырылышы керек 

(кабелдиктен башка). 

9.5.4 Кабелдик бөлмөлөрдүн жана курулмалардын конструкциялары 

(мамычалар, дубалдар, тосмолор, шыптар жана жабуулар) күйбөй турган 

материалдардан жасалып, отко туруктуулук даражасы REI45 (тосмолор – EI45) 

тен кем болбошу керек. 

Бир энергоблоктун чегиндеги асма кабелдик конструкцияларды отко 

туруктуулугу R15 кем эмес күйбөй турган материалдардан жасоого уруксат 

берилет. Мындай конструкцияларда май толтурулган кабелдерди тартууга жол 

берилбейт. 

9.5.5 Кабелдик шахталарда, ар бир жабуудан өтүүчү, бирок 20 мден кем 

эмес жерлерде отко туруктуулугу EI45 кем болбогон күйбөй турган 

материалдардан жасалган тосмолор каралууга тийиш. 

9.5.6 Ар кандай энергоблоктордун кабелдик курулмалары, анын ичинде 

блок щиттердин астындагы бөлмөлөр, ошондой эле блок щиттеринин астындагы 

бөлмөлөргө кабелдердин кирүүчү жерлери 1-типтеги өрт тосмолору менен 

ажыратылышы керек. Борбордук башкаруу щитинин кабелдик кабаттарында, 
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башкы башкаруу щитинде жана релелик щитте сырткы бөлүштүргүчтөргө бул 

тосмолор талап кылынбайт. 

Кабелдик кабаттын же туннелдин полдон ылдыйга чейин чыгып турган пол 

конструкцияларынын же кабелдик коммуникациялардын бийиктиги кеминде     

1,8 м болушу керек. 

9.5.7 Кабелдик шахталар кабелдик кабаттардан, туннелдерден жана башка 

кабелдик бөлмөлөрдөн 3-типтеги өрт шыптары жана 1-типтеги өрт тосмолору 

менен бөлүнүшү керек. 

9.5.8 Кабелдердин жабык бөлүштүрүүчү түзүлүштөрдүн, башкаруу 

щиттеринин жана сырткы бөлүштүргүчтөргө релелик щиттердин жайларына 

кирүүчү жерлеринде 1-типтеги отко каршы тосмолор жана 3-типтеги капталдар 

каралууга тийиш. Кабелдерди койгондон кийин тосмолордо жана шыптарда 

баардык тешиктер күйбөй турган материалдар менен жабылышы керек. 

9.5.9 Узартылган кабелдик курулмаларда узундугу 150 мден ашпаган, ал 

эми май толтурулган кабелдерде – 100 м ашпаган бөлүктөргө бөлүп турган 

тосмолор каралышы керек. Бөлүктөрдүн ортосундагы тосмолору жана кабелдик 

курулмалардын тосуп турган конструкциялары отко туруктуулугу REI45 кем эмес 

күйбөй тургун материалдардан жасалышы керек. 

9.5.10 Түздөн-түз сыртта жайгашкан кабелдик конструкциялардан тепкичке 

же Г жана Д категорияларындагы өндүрүштүк имараттары бар жайларга кеминде 

эки чыгуу каралышы керек. Кабелдик конструкциялардан узундугу 25 м ден 

ашпаган бир чыгууну камсыз кылууга уруксат берилет. 

9.5.11 Кабелдик конструкциялардын эшиктери калыңдатылган өзүнөн өзү 

жабылуучу түрдө долбоорлонушу керек. Эшиктердин отко туруктуулугу EI45тен 

кем болбошу керек. Кабелдик жабдуулардын эшиктери сыртка карай ачылып, 

ачкычсыз кабелдик түзүлүштөрдүн кулпусун ача турган кулпуларга ээ болууга 

тийиш, ал эми бөлүктөрдүн ортосундагы эшиктер жакынкы чыгуу багытында 

ачылып, аларды жабык абалда колдогон түзүлүштөр менен жабдылууга тийиш. 

Эшиктин туурасы кеминде 0,8 м болушу керек. 

9.5.12 Жер астындагы кабелдик туннелдер жер астындагы суулардын бар 

экендигине карабастан, капталын кошкондо, бүт периметр боюнча тышкы 

гидроизоляцияга ээ болууга тийиш. Туннелдин полдору дренаждык түзүлүштөргө 

карай кеминде 0,5% эңкейиш менен иштелип чыгышы керек. Дренаждык 

түзүлүштөр суу менен автоматтык түрдө өрт өчүрүүчү орнотмолорду иштетүүдө 

агынды сууларды агызып кетүү үчүн түзүлүшү керек. 

9.5.13 Кабелдик конструкцияларда жайгашкан, май толтурулган кабелдерди 

толтуруу пункттарынын имараттарынын курчоочу курулуш конструкциялары 

отко туруктуулук чеги RE45тен кем болбоого тийиш. Бул пункттардын жайлары 
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бөлүктөргө бөлүнүшү керек, алардын ар биринде бир гана электр менен 

камсыздоо бирдиги бар. 

Электр менен камсыздоо пунктарынын бөлмөлөрүнүн эшигинде бийиктиги 

150 ммден кем болбогон босоголор каралууга тийиш. 

Электр менен камсыздоо пунктарынын бөлмөлөрүнүн ар бир бөлүгүндө    

15 мүнөттүн ичинде май чогулткучка майдын чыгарылышын камсыз кылган май 

тазалоочу система каралышы керек. 

9.5.14 Бөлүштүрүүчү түзүлүштөрдөгү жана өндүрүш бөлмөлөрүндө эки 

кабат полдор күйбөй турган материалдардан алынма плиталар менен жабылышы 

керек. 

9.5.15 Трансформатордук камералардын жана кабелдик туннелдердин 

вентиляциялык шахталары күйбөй турган материалдардан, люктары жана 

эшиктери менен изоляцияланбастан иштелип чыгууга тийиш. 

9.5.16 Сырткы бөлүштүргүчтөрдө кабелдер каналдарга, туннелдерге же 

жердеги лотокторго салынышы керек. 

Кабелдик каналдар жана жер үстүндөгү лотоктор күйбөй турган плиталар 

менен жабылышы керек. Өтмөктөрдөгү плиталар механизмдердин жүктөмүнө 

карата иштелип чыгышы керек. 

 

9.6 Өндүрүштүк имараттар жана көмөкчү багытындагы жайлар 

 

9.6.1 Суу тазалоочу орнотмолордун жана реагенттердин кампаларынын 

бөлмөлөрүндө агрессивдүү чөйрө менен түз байланышта болгон курулуш 

конструкцияларын (реагенттерди сактоо үчүн контейнерлер, бөлмөлөрдөгү 

полдор, агрессивдүү дренаждык каналдар жана чуңкурлар) коррозиядан коргоону 

алдын ала кароо керек. 

Конструкциялардын материалы жана коррозиядан коргоочу материал КЧжЭ 

2.03.11дин талаптарына ылайык айлана-чөйрөнүн таасиринин мүнөзүнө жана 

агрессивдүүлүгүнүн даражасына жараша тандалышы керек. 

9.6.2 Химиялык заттар кампасынын бөлмөлөрүндө полдорду гидро 

тазалоону камсыздоо зарыл. Гидро тазалоодон чыккан саркынды сууларды 

ЖЭСтен чыккан агынды сууларды нейтралдаштыруучу орнотмого багыттоо 

керек. 

9.6.3 ЖЭСтин өндүрүштүк участогунда жайгашкан АХКЗнын - күкүрт жана 

туз кислоталары, аммиак жана аммиак суусу, гидразин, хлордун кампалары 

төмөнкү талаптарга ылайык долбоорлонууга тийиш: 
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АХКЗнын керектелүүчү кампалары, хлор кампаларынан тышкары, 

АХКЗнын керектелүүчү СТТнын жана реагенттердин кампаларынын өзүнчө 

бөлмөлөрүнө жайгаштырылышы керек; 

сыйымдуулугу 2 тоннадан ашкан хлор керектөөчү кампалар өзүнчө 

имараттарда жайгашуусу керек; сыйымдуулугу 2 тоннага чейин хлор керектөөчү 

кампаны хлорлоочу агрегаттын имаратынын өзүнчө бөлмөсүнө жайгаштырууга 

уруксат берилет; 

имараттардын жер төлөлөрүнө коркунучтуу химиялык заттардын 

керектелүүчү кампаларын жайгаштырууга, ошондой эле бири-бири менен 

химиялык реакцияга кире турган коркунучтуу химиялык заттардын бир 

бөлмөсүндө бирге сактоого жол берилбейт. 

АХКЗ кампалары имараттын сырткы дубалдарында жайгашышы керек. 

9.6.4 Кислоталарды, щелочторду, аммиакты жана гидразинди сактоочу 

цистерналар, ошондой эле бул реагенттер үчүн керектелүүчү цистерналар 

тийиштүү коррозиядан коргоочу темир-бетон паллеттерге салынып, төгүлгөн 

реагенттерди чогултуу жана сордуруу үчүн чуңкурлар менен жабдылууга тийиш. 

Паллеттин көлөмү ага орнотулган көлөмү анча чоң эмес реагент идиштеринин 

бирин куюуга ылайыкташтырылышы керек. 

 

9.7 Көмөкчү имараттар жана жайлар 

 

9.7.1 Көмөкчү имараттарды жана жайларды долбоорлоодо, эгерде бул 

долбоорлоо тапшырмасында каралса, ЖЭСтин негизги эксплуатациялык 

персоналынан тышкары, оңдоо жана ишке киргизүү иштерине тартылган 

персоналды эске алуу керек. 

Тиричилик бөлмөлөрдүн аянты жана санитардык-техникалык 

жабдуулардын саны (душ торчолору, кир жуугуч крандар ж.б.) КР КЧ 31-06 

ылайык, өндүрүш процесстеринин топторун эске алуу менен эң чоң кезметте 

иштегендердин санына жараша эсепке алынышы керек. 

9.7.2 Өткөрүү пункттарынын (постторунун) имараттарында күзөт 

бөлмөлөрүнөн жана кабыл алуу бюролорунан тышкары, кадрлар бөлүмү, жабдуу 

бөлүмү жана башка кызматтар үчүн жайлар берилиши мүмкүн. 

Коопсуздук жайларынан башка тизмедеги баардык жайлар ЖЭСке 

келүүчүлөр үчүн жеткиликтүү болууга тийиш. 
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10 Инженердик жабдуулар, тармактар жана системалар 

 

10.1 Жылытуу, желдетүү, кондиционерлөө жана абаны чаңдан   

тазалоо 

 

10.1.1 ЖЭСтин имараттарында жана курулмаларында жылытуу, желдетүү 

жана кондиционерлөө тутумдары, ошондой эле отун берүү жолундагы абаны 

тазалоо системалары КЧжЭ 2.04.05, КР КЧжЭ 23-01, КР  КЭ 23-01 жана ушул 

курулуш эрежелеринин талаптарына ылайык долбоорлонууга тийиш. 

10.1.2 ЖЭСтин имараттарынын жумушчу зонасындагы стандарттык 

метеорологиялык шарттарды (температура, салыштырмалуу нымдуулук, 

кыймылылдамдыгы жана абанын тазалыгы) жумушчу зонанын абасына карата 

санитардык-гигиеналык талаптарга жана долбоордун технологиялык бөлүгүнүн 

маалыматтарына ылайык кабыл алуу керек. Сунушталган температуралар жана 

ЖЭСтин жайларындагы абанын алмашуу курсу Д тиркемесинде берилген. 

Негизги корпустун иштөө зонасындагы абанын температурасы адамдардын 

дайыма катышуусуз иштеген автоматташтырылган технологиялык жабдуулары 

бар өндүрүштүк жайлар имараттын ичинде жайгашкандыгын эске алуу менен 

кабыл алынышы керек (атайын бөлмөдө жана үзгүлтүксүз эки сааттан ашык эмес 

жабдууларды текшерүү жана тууралоо үчүн өндүрүштүк жайларга баруу). 

Технологиялык талаптарга ылайык, жогорку зонада жана жумуш орундарынын 

сыртында абанын температурасы 40°С ден ашпоого тийиш. 

10.1.3 Жылытуу жана желдетүү системалары үчүн муздатуучу каражат 

катары, негизинен, бир муздатуучу каражатты - өтө ысып кеткен сууну колдонуу 

керек. Төмөн сорттогу жылуулукту жана башка экинчи энергия ресурстарын 

колдонууга экономикалык негиздеме менен жол берилет. 

10.1.4 ЖЭСтин имараттарынын жана курулмаларынын жылытуу, желдетүү 

жана ысык суу менен жабдуу тутумун борбордук жылытуу түйүнү аркылуу 

тармактык коллекторлорго туташтырууну камсыз кылуу зарыл, мында берилген 

энергияны жергиликтүү жөнгө салуу жана эсепке алуу жүзөгө ашырылат. 

ЖЭСтин аймагында жайгашкан жеке имараттарды магистралдык жылытуу 

түйүндөрүнүн чыгууларына туташтырууга жол берилбейт. 

10.1.5 Башкы имараттын жайларында жылытуу жана желдетүүнү 

долбоорлоодо жылдын суук мезгилине карата тышкы абанын долбоордук темпе-

ратурасы КР КЧжЭ 23-02 ге ылайык 1-таблица боюнча алынышы керек. 

Жылуу мезгилде, желдетүүнү эсептөө үчүн КР КЧжЭ 23-02 ылайык            

2-таблица боюнча температураны алуу керек. 
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10.1.6 Негизги имараттын жылытуу жана желдетүү системалары, эреже 

катары, ар бир энергоблок үчүн өз алдынча иштелип чыгууга тийиш. 

Жылуулук жана муздаткыч борборлору энергоблоктордун тобу үчүн 

берилиши керек. 

Эгерде блокторду жалпы башкаруу щиттери бар болсо, эки энергоблок үчүн 

жалпы болгон кондиционер тутумдарын берүүгө уруксат берилет. 

10.1.7 Башкы корпуста монтаждоо же оңдоо иштери жүргүзүлгөн жерлерде 

энергоблокту орнотуу же оңдоо мезгилинде, абанын температурасын 13°С ден 

кем эмес кармап туруу үчүн монтаждык же нөөмөттүк жылытуу системаларын 

долбоорлоо керек. 

Оңдоо, монтаждоо жана күнүмдүк тейлөө жайларында керектүү аба 

параметрлерин түзүү үчүн мүмкүн болгон ашыкча ысып кетүүдөн же муздатуудан 

убактылуу жумуш орундарында иштегендерди коргоону камсызкылуу үчүн 

зоналык муздатуу же жылытуу системасын камсыз кылуу сунушталат. 

10.1.8 Ар бир энергоблоктун монтаждык жана нөөмөттүк жылытуусунун 

жылуулук кубаттуулугу тышкы тосмолор жана инфильтрациядан улам бөлмөгө 

кирген тышкы абаны жылытууга сарпталган жылуулук жоготууларынын 100% 

ордун толтуруу үчүн эсептелиши керек: 

а) машина залында – саатына бөлмөнүн аба алмашуусунун 0,4 эсе 

өлчөмүндө; 

б) от казанында – саатына бөлмөнүн аба алмашуусунун 0,7 эсе өлчөмүндө. 

Жумуш орундарында абанын температурасы жогору болгон (30°С ден 

жогору) машина жана казан бөлмөсүндө көчмө жана көчмө чачуучу агрегаттарды 

колдонуу сунушталат. 

Монтаждык жана нөөмөттүк жылытуу үчүн желдетүү тутумдарынын 

стандарттык орнотмолорун колдонуу сунушталат. 

10.1.9 Жылытылган бөлмөгө газ күйүү азыктарынын агымы менен газдык 

жылытуу, энергоблокту орнотуу же имаратта эки же андан көп энергоблоктору 

бар биринчи энергоблокту орнотуу мезгилине гана тиешелүү негиздеме менен 

берилиши мүмкүн.  

10.1.10 Жеке муктаждыктар үчүн жылуулук менен камсыздоо булагынын 

жылуулук күчү жылытууга, желдетүүгө, кондиционерлөөгө, негизги корпусту 

жана көмөкчү имараттарды ысык суу менен камсыздоого болгон жылуулуктун 

жалпы талабы катары аныкталууга тийиш. 

10.1.11 ТЭЦтин башкы корпусунун жана башка имараттарынын 

дарбазаларында КР КЧжЭ 23-01, КР КЧжЭ 23-01 талаптарына ылайык ысык аба 

пардаларын орнотууну камсыздоо зарыл. 
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10.1.12 Негизги корпуста кабыл алынган желдетүү схемасына жана жылдын 

мезгилине жараша механикалык же табигый иштей турган көп зоналуу жалпы 

желдетүү системалары каралышы керек. 

10.1.13 Машина жана казан бөлмөсүндөгү жалпы желдетүү төмөнкүлөрдү 

камтышы керек: 

а) 300 МВтка чейин энергоблоктун кубаттуулугунда, ушул курулуш 

эрежелеринин 10.1.14-10.1.17, 10.1.20, 10.1.21, 10.1.28 талаптарына ылайык 

табигый аба алмашуу (аэрация) жана механикалык түрдө иштей турган 

вентиляция системасы менен аба жеткирүүнүн эсебинен; 

б) эгерде энергоблоктордун күчү 300 МВттан жогору болгон учурда – бул 

курулуш эрежелеринин талаптарына ылайык механикалык түрдө иштей турган 

желдетүү системалары менен. 

10.1.14 Табигый аба алмашууда машиналык жана от казандар жайгашкан 

бөлүктөрдүн бөлмөлөрүнө аба жеткирүү үчүн башкаруу механизмдери менен 

жабдылган терезе тешиктериндеги ачыла турган фрамугалар колдонулушу керек. 

10.1.15 Машина бөлмөсүнө таза аба жеткирүү төмөнкүлөр үчүн каралууга 

тийиш: 

а) жылуу мезгилде - төмөнкү зонада жайгашкан фрамугалар аркылуу; 

б) суук мезгилде - жумушчу платформадан (полдун деңгээлинен) кеминде   

4 м бийиктикте жайгашкан фрамугалар жана механикалык түрдө иштей турган 

желдетүү системалары аркылуу. 

10.1.16 Жылдын суук мезгилинде механикалык түрдө иштей турган 

вентиляция системалары аркылуу машина бөлмөсүнө таза абанын келиши 

бөлмөдөгү аба алмашуунун саатына 1,5-2 эсе өлчөмүндө камсыздалышы керек. 

Бул учурда, машина бөлмөсүнө берилген сырткы абанын көлөмү бөлмөдөгү аба 

алмашуудан саатына 0,4 эседен кем болбошу керек. 

10.1.17 Механикалык вентиляция системалары менен машина бөлмөсүнө 

берилген абанын температурасы төмөнкүдөй алынышы керек: 

суук мезгилде - 10 °С ден төмөн эмес; 

жылдын өткөөл мезгилинде - эсептөө боюнча, бирок 10°С ден төмөн эмес. 

10.1.18 Газ отуну менен иштеген от казандары айгашкан жайда, ошондой 

эле газ турбинасы орнотулган машина бөлмөсүндө аба агымынын ылдамдыгы 

эсептөөгө ылайык, бирок ар бир энергоблоктун уячасынын чегинде саатына үч 

эселик аба алмашуудан кем эмес алынышы керек. Ошол эле учурда аба 

алмашууну уюштуруу системасы бөлмөнүн айрым жерлеринде газдардын токтоп 

калуусун жана топтолушун жокко чыгарышы керек. 
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Бөлмөлөрдүн же зоналардын эсептелген ички көлөмдөрүндө көрсөтүлгөн 

коэффициенттер боюнча абанын өзгөрүшүн аныктоодо төмөнкү бийиктикти алуу 

керек: 

иш жүзүндө, эгерде имараттын же зонанын бийиктиги 4 метрден 6 метрге 

чейин болсо; 

6 м, эгер бөлмөнүн же зонанын бийиктиги 6 мден жогору болсо; 

4 м, эгерде жайдын же зонанын бийиктиги 4 мден аз болсо. 

Эгерде аянтчалар бар болсо, анда алардын аянты жогорудагы бийиктикке ээ 

болгон пол катары эске алынышы керек. 

10.1.19 Технологиялык талаптар боюнча откананын үстүнкү зонасындагы 

абанын температурасы 40°С ден ашпашын камсыз кылуу үчүн механикалык 

түрдө иштеген сырткы (казандын үстүндө) же кышкы мезгилде ички абаны кайра 

айлантуу менен жылытылбаган абанын жогорку зонага киришин камсыз кылуу 

сунушталат. 

10.1.20 Деаэратордук бөлүккө сырткы аба берүүнү от казан бөлүмүнө аба 

агымын өткөрүү менен сырткы дубалдагы фрамугалар аркылуу камсыз кылуу 

керек. 

10.1.21 От казандар жайгашкан жайга таза аба жеткирүү төмөндөгүчө 

каралууга тийиш: 

а) машина жана деаэратор бөлмөлөрүнөн абанын ашып кетишине 

байланыштуу, эгерде алардын ортосунда отко каршы бөлүнүү болбосо; 

б) от казандын сырткы дубалына коюлган трансомдор аркылуу; 

в) механикалык желдетүүдөн улам. 

10.1.22 Казандан жылуулуктун киришин бир топ натыйжалуу 

локалдаштыруу үчүн (конвективдүү агым), ошондой эле бөлмөнүн газын 

жаначаңын азайтуу үчүн желдеткичтерди казандын бетинин вертикалдуу 

(жогорку жана ортоңку зоналарында) жайгашкан бирдей соруучу каналдар 

аркылуу шакекче (кур) соргучтун жардамы менен үйлөө аркылуу от казандан аба 

чыгарууну камсыз кылуу сунушталат. Кур соргучтун түзүлүшү казандын 

ажырагыс бөлүгү, ошондуктан казандын өндүрүүчүсү менен макулдашуу боюнча 

долбоордун технологиялык бөлүгүндө кур соргучтун орду жана конструкциясы 

аныкталышы керек. 

10.1.23 Күйүүчү желдеткичтердин от казандан алган аба көлөмү 

төмөндөгүчө каралууга тийиш: 

жылдын жылуу мезгилинде – от казандардын энергетикалык жүктөмүнүн 

мүмкүн болгон төмөндөшүн эске алуу менен үйлөөчү желдеткичтердин иштөө 

кубаттуулугунун көлөмүндө; 
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жылдын суук мезгилинде – негизги имараттын төмөнкү зонасында катуу 

муздак болбой турган жылуулук аба балансына ылайык көлөмдө. 

Бөлмөдөн жана сырттаналынган аба көлөмүнүн катышы жылуулук аба 

балансына ылайык которгуч клапан менен автоматтык түрдө туураланышы 

сунушталат. 

10.1.24 Жылуу мезгилде механикалык желдетүү системалары аркылуу 

берилүүчү абанын көлөмүн азайтуу үчүн кирген таза абаны муздатууну камсыз 

кылуу максатка ылайыктуу. 

10.1.25 Сырткы абанын максималдуу температурасы 30 °C жана андан 

жогору болгон аймактарда отканага жана машина бөлмөсүнө берилген абаны 

муздатуу камсыз кылынышы керек. 

10.1.26 Сырткы дубалдардан 30 м алыстыкта жайгашкан зоналарга, 

негизинен, жасалма индукциялуу системалар аркылуу абанын агымын камсыз 

кылуу керек. 

10.1.27 Жылуулук жана аба менен камсыздоо ишинин ишенимдүүлүгүн 

жана үнөмдүүлүгүн жогорулатуу максатында ЖЭСте аба чөйрөсүнүн керектүү 

параметрлерин көзөмөлдөө жана автоматтык түрдө кармап туруу системаларын 

камсыз кылуу зарыл, ал үчүн жылытуу-желдетүү системаларын иштетүү 

кызматтарын түзүү зарыл. 

10.1.28 Газ түрдүү күйүүчү май менен иштеген ЖЭСтин негизги 

имараттарынын отканаларында таза абанын саатына үч эсе аба алмашуу 

өлчөмүндө берилишин алдын ала кароо керек. Муну менен бирге, желдетүү 

учурунда аба алмашууну уюштуруу системасы бөлмөнүн айрым жерлеринде 

газдардын токтоп калуусун жана топтолушун жокко чыгарышы керек. 

10.1.29 Жумушчу зона үчүн атмосфералык абанын чаңы уруксат берилген 

максималдуу концентрациясынын 30% ашкан аймактарда машина жана от 

казандар жайгашкан байларга берилген абанын чаңынан тазалоо каралышы керек. 

10.1.30 Машина бөлмөсүнүн капкагындагы суутек менен муздаган ар бир 

генератордун үстүндө диаметри 300 мм ден кем болбогон тосмо орнотулушу 

керек. 

10.1.31 Башкаруу щиттеринин жана КЖнын бөлмөлөрүндө айлануу жана  

20 Па кем эмес аба басымы бар кондиционер болушу керек. 

Ыкчам персоналдын үзгүлтүксүз иштеши үчүн арналган диспетчердик жана 

борбордук диспетчердик жайдын бөлмөлөрүндө каралган жасалма климаттын 

орнотмолору бөлмөлөрдө орнотулган жабдуулардан жылуулуктун алынышын 

камсыз кылууга тийиш. 
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ТП БАСтын техникалык каражаттарын жайгаштыруу үчүн колдонулган 

диспетчердик бөлмөнүн бөлмөлөрүндө кондиционерлөөнүн зарылдыгы бул 

каражаттар үчүн ТШ  тарабынан аныкталат. 

Кондиционерлөө системалары иштөө зонасындагы абанын технологиялык 

жана санитардык-гигиеналык талаптарына ылайык диспетчердик бөлмөлөрдөгү 

метеорологиялык шарттарды (оптималдуу температураны, салыштырмалуу 

нымдуулукту жана абанын ылдамдыгын) камсыз кылууга тийиш. 

Эгерде аппаратураны жана башкаруу түзүлүштөрүн диспетчердик бөлмөнүн 

сыртында обочологон бөлмөлөргө жайгаштырылса, анда аларда желдетүү, ал эми 

эгер негиздүү болсо, кондиционер каралышы керек. 

ТП БАСтын жайларындагы желдетүү жана кондиционерлөө системалары 

өрт болгон учурда автоматтык түрдө өчүүсүн камсыз кылуучу, ошондой эле алар 

орнотулган жерден жана башкаруу щиттеринен (диспетчердик пункт, борбордук 

диспетчердик бөлмө, башкы көзөмөл бөлмөсү) өчүрүү түзүлүштөр менен 

жабдылууга тийиш. Вентиляция системаларын кол менен башкаруу үчүн 

түзүлүштөр өрт учурунда коопсуз болгон жерлерде камсыз кылынууга тийиш. 

10.1.32 Релелик коргоо жана сигнализация бөлмөлөрүндө, имараттын 

сырткы дубалдарында жайгашкан негизги жана борбордук башкаруу 

щиттериндеөзүндө орнотулган терможөнгө салуучу түзүлүшү бар панелдик 

электр конвекторлорун колдонуу менен электр жылытууну берүү сунушталат. 

Төмөнкүлөрдү берүүгө уруксат берилет: 

а) жөнгө салуучу арматураны бөлмөнүн сыртына чыгаруу менен 

ширетилген жылмакай түтүктөрдөн жасалган реестрлери бар суу жылытуу 

системасы; 

б) кирген таза аба менен алмаштыруу системасы менен бириктирилген аба 

жылытуу системасы. 

10.1.33 ЖЭСтин жеке муктаждыктарын бөлүштүрүүчү түзүлүштөрдүн, 

конвертордук агрегаттардын, кабелдик полдордун жана имараттардын ичинен 

жана сыртында өтүүчү кабелдик туннелдердин бөлмөлөрү КЧжЭ 2.04.05 жана 

Электр орнотмолорунун эрежелерине ылайык кайра айлануусуз табигый же 

жасалма иштей турган абаны камсыздоочу-сормо желдеткич менен жабдылууга 

тийиш. 

Кабелдик бөлмөлөрдүн ар бир бөлүгүнөн абаны чыгаруу имараттын 

сыртында болушу керек. Сорулган аба түтүктөрү КЧжЭ 2.04.05 ылайык 

коллекторлор менен бириктирилиши мүмкүн. 

Механикалык түрдө иштегенжелдетүү системасы ишке киргизүүчүсү 

бөлмөдө абанын температурасы 35°С ге жеткенде автоматтык түрдө иштөөсү 

каралышы керек. 
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10.1.34 Трансформатор камераларындагы чыгарылган жана берилген 

абанын температурасынын айырмасы 15 ° С ден ашпоого тийиш. 

10.1.35 Кабелдердин жылуулук бөлүп чыгаруусу туннелдин тосмо 

конструкциясы аркылуу жылуулук жоготуусу менен толук компенсацияланса, 

имараттардын сыртындагы кабелдик өтмө туннелдерин желдетүү каралбайт. 

Кабелдик туннелдерде 50 м аралыкта люктар каралышы керек. 

10.1.36 Токту чектөөчү реакторлордун бөлмөлөрүндө желдетүүнү 

долбоорлоодо, алынып салынган жана берилүүчү абанын температурасынын 

айырмасы 20°Сден ашпоого тийиш. 

10.1.37 2,3 В жогору чыңалууда элементке заряд берилген, контролдук 

заряддоо же аккумулятордужасоожүргүзүлгөн аккумулятордук батареялардын 

бөлмөлөрүндө, 2 мг/м3 чегиндеги абада күкүрт кислотасынын жана жарылууга 

каршы концентрацияда (бирок көлөмдүн 0,7% ашпаган) суутекаэрозолдорунун 

болушун камсыз кылуучу механикалык түрдө иштеген мажбурдуу желдетүү 

болушу керек. 

Желдетүү өчүп турган учурда заряддоочу түзүлүш иштебей турушу үчүн 

желдетүү системаларынын иштеши заряддоочу түзүлүш менен катуу 

тосмолонушу керек. 

Желдетүүнүн токтотулушу жөнүндө белги башкаруу пультуна берилиши 

керек. 

Берүүчү аба төмөнкү зонага 2 м/с ашпаган ылдамдыкта берилиши керек. 

Батареялардын үстүнө желдетүүчү металл түтүктөрүн салууга жол 

берилбейт. 

10.1.38 Аккумулятордук бөлмөлөрдөгү механикалык желдетүү саатына жок 

дегенде бир аба алмашууну камсыз кылуучу табигый сормо желдетүү менен 

толукталууга тийиш. 

10.1.39 Сактоочу батареялардын жана кислота батареяларынын сордуруучу 

вентиляциялык агрегаттары жарылууга каршы конструкцияда болушу керек. 

Эгерде камсыздоочу вентиляция агрегаты сыртка чыгаруучу аба агрегаты 

бар жалпы бөлмөдө жайгашкан болсо, ал дагы жарылууга каршы конструкцияда 

берилиши керек. 

Сыртка чыгаруучу аба түтүктөрүнө тосмолорду жана тээктрди, ошондой эле 

вентиляциянын иштөө режимин которуу үчүн клапандарды орнотууну кароого 

жол берилбейт. 

10.1.40 Аккумулятордук батареялардын жана табигый түрдө иштеген 

кислота бөлмөлөрүнөсыртка чыгаруу вентиляциясын орнотууда, аккумулятордук 

батареяларынын жана кислота батареяларынын бөлмөлөрүнө да, тамбурга да 
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сырттан абанын кирүүсүн кароо керек. Тамбурдагы аба алмашуу аккумулятордук 

батарея бөлмөсүндөгү аба алмашуунун ылдамдыгынан эки эсе көп болушу керек. 

Аккумулятордук батареялардын жана кислота батареяларынын 

бөлмөлөрүндө абаны кайра айлантууга жол берилбейт. 

10.1.41 Аккумулятордук жана кислота батареялардын бөлмөлөрүнүн 

желдетүү системалары башка бөлмөлөрдүн желдетүү системалары менен 

байланышпаган, көз карандысыз болушу керек. 

10.1.42 Аккумулятордук батареялардын жана кислота батареяларынын 

бөлмөлөрүндө жайгашкан жылытуу жана желдетүү системасынын 

түтүктөрүширетилип жасалган болушу керек, ал эми тосмолоп-жөнгө салуучу 

арматура бул бөлмөлөрдүн сыртына чыгарылышы керек. 

10.1.43 Аккумулятордук жана кислота батареялардын бөлмөлөрүнөн абаны 

тазалоо негизги имараттын сыртында, тышка чыгаруу менен каралышы керек. 

10.1.44 Аккумулятордук батареялардын полунун астына түтүктөрдү салуу 

үчүн каналдарды уюштурууга жол берилбейт. 

10.1.45 Аккумулятордук орнотмолорду долбоорлоо Электр орнотмолорун 

орнотуу эрежелеринде берилген талаптарга ылайык жүргүзүлүүгө тийиш. 

Герметикалык аккумулятордук батареяларды колдонууда жарылуу жана өрт 

коркунучу бар жайлардын категорияларын жана зоналардын классын кабыл 

алынган герметикалык аккумуляторлорго болгон техникалык шарттарда 

көрсөтүлгөн мүнөздөмөлөрдү жана Электр орнотуу эрежелеринде берилген 

талаптарды эске алуу менен аныкталууга тийиш. 

Аккумулятордук батарея бөлмөлөрүндөгү зоналардын категориясын жана 

классын азайтуу үчүн авариялык вентиляция түзүлүшү каралышы керек. 

Авариялык вентиляция катарында жалпы вентиляция тутуму, жарылууга каршы 

уруксат берилген максималдуу чектен ашканда автоматтык түрдө баштоочу 

резервдик желдеткичти орнотуу менен жана Электр орнотуу эрежелеринде 

көрсөтүлгөн талаптарга ылайык 1-категориядагы электр менен камсыздоо 

түзүлүштөрүн аралыктан башкаруусу менен жалпы аба алмаштыруучу 

вентиляция системасы колдонулушу мүмкүн.. 

10.1.46 Экспресс лабораториялардын жайларында өз алдынча жалпы аба 

алмаштыруучу вентиляция системаларын жана жабдуулардан абаны соруп 

алуучужергиликтүү түзүлүштөрдү камсыз кылуу зарыл. 

10.1.47 Чубалма транспортоерлордун галереяларынын, күйүүчү май берүүчү 

түйүндөрдүн, отунду майдалоочу корпустун бөлмөлөрүн аба менен жылытууда 

абанын агымынын багытын жана ылдамдыгын бөлмөлөрдө чаңдын 

жайылышынажол бербөөнү эске алуу менен кабыл алуу керек. 
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Жарылуу жана өрт коркунучу үчүн Б категориясына кирген бөлмөлөрдү 

кошпогондо, күйүүчү май менен камсыздоочу бөлмөлөрдө абаны кайра 

айлантууга уруксат берилет. 

10.1.48 Жүк түшүрүүчү түзүлүштөрдүн бөлмөлөрүндө ысык суу менен 

жылытуу системасынын жылыткычтары жылмакай болот түтүктөрдөн жасалышы 

керек. 

10.1.49 Күйүүчү май менен камсыздоочу бөлмөлөр жылытуу жана желдетүү 

менен жабдылууга тийиш. Бөлмөдөгү абанын ички температурасы жана 

нымдуулугу Г тиркемесине ылайык жана технологиялык тапшырмаларга ылайык 

алынышы керек. 

10.1.50 Күйүүчү май менен камсыздоочу бөлмөлөрдө, эреже катары, 

жылытуучу түзүлүш катары жылмакай түтүктөр же аба системалары орнотулган 

суу жылытуу системалары каралышы керек. 

Жылытуучу түзүлүштөрдүн бетиндеги температура төмөн болбошу керек: 

көмүр үчүн – 130°С. 

Отун берүүчү бөлмөлөрдүн жылытуу системасын эсептөөдө темир жол 

курамларын жана отунду (чымдан башка) жылытуу үчүн керектелген жылуулукту 

эске алуу керек. 

Вагондордун үзгүлтүксүз кыймылы бар түзүлүштөрдү кошпогондо, 

көмүрдүн баардык түрлөрү үчүн жабык түшүрүүчү жабдуулардын жер үстүндөгү 

бөлүгүнүн бөлмөлөрүндө эң суук беш күндүк мезгилдеги тышкы абанын орточо 

долбоордук минус 22 °С жана андан ылдый температурасында бөлмө ичиндеги 

абанын температурасын плюс 5°C кармап туруу үчүн иштелип чыккан жылытуу 

камсыздалышы керек. 

Жүк түшүрүүчү түзүлүштөрдө абаны жылытууга жол берилбейт. 

Камсыздоо түйүндөрүндө жана майдалоочу түзүлүштөрдүн бөлмөлөрүндө 

бирдиктүү жылытуу системасын орнотууга уруксат берилет: желдетүү менен 

айкалышкан аба жылытуу системасы жана суу жылытуу системасы. Бул учурда 

ысык суу менен жылытуу системасы нөөмөттүк режиминде иштей тургандай 

түзүлүшү керек. 

Жүк түшүрүүчү түзүлүштөрдүн жер үстүндөгү бөлүгүнүн бөлмөлөрүндө 

танксыз самосвалдар менен жылытуу берилбеши керек. Башкаруу бөлмөсү 

жылытуу жана желдетүү менен жабдылууга тийиш. 

10.1.51 Отун менен камсыздоочу өндүрүштүк жайларды жылытуу үчүн 

электр жылыткычтарын колдонууга жол берилбейт. 

Күйүүчү май менен камсыздоочу жайлардын жылытуу системасынын 

түтүктөрүн кошпогондо, отун берүүчү линияларда транзиттик жылытуу 

түтүктөрүн салууга жол берилбейт. 
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10.1.52 Камсыздоо түйүндөрүндө, майдалоочу түзүлүштөрдүн 

бөлмөлөрүндө, негизги имараттын бункер галереясында долбоордун 

технологиялык бөлүгүнүн талаптарына ылайык чаңдан тазалоо (аспирация,  

гидро-, буудан тазалоо, механикалык көбүктүн жардамы менен чаңды басуу) 

каралууга тийиш. 

10.1.53 Экинчи жолу чаңды болтурбоо үчүн, конвейерлердин чыңалуу 

станцияларында өткөрүп берүү агрегаттарында гидро-чаңдан тазалоочу 

системаларды колдонуу сунушталат. 

10.1.54 Майда жана нымдуу көмүрдүн нымдуулугун жогорулатуу үчүн 

атайын үстүртөн беттик активдүү заттарды колдонуу керек. 

10.1.55 Аспирациялык орнотмолор чыгарган аба атмосферага чыгарардан 

мурун чаңдан тазаланышы керек. 

10.1.56 Аспирация системасынан чаңды негизги имараттын чаң 

контейнерлерине ташуу үчүн буу агымы же пневматикалык системалар 

каралышы керек. 

10.1.57 От казандар жайгашкан жайдын чийки көмүр бункерлеринде, көмүр 

менен камсыздоочу түйүндөрдөн технологиялык жабдуулар тарабынан түзүлгөн 

суюлтуунун эсебинен аспирация камсыздалышы керек. 

10.1.58 Өрт коркунучу үчүн В категориясындагы күйүүчү май менен 

камсыздоочу бөлмөлөрдөгү аспирация системаларынын вентиляциялык 

орнотмолору чаңга каршы конструкциядагы электр кыймылдаткычтары менен 

чаңга каршы, ал эми чаң чыкпаган жарылуучу көмүрлөрдө-кыймылдаткычтын 

корпусунун жана чыгаруу кутусунун IP54 кем эмес коргоо даражасы менен 

жарылууга каршы электр кыймылдаткычтары бар чаң желдеткичтери кабыл 

алынышы керек. 

10.1.59 Аспиратордук агрегаттар чыгарган аба суук мезгилде жылытылган 

аба менен толукталууга тийиш. 

Сырткы абаны чаңдан тазалоо КЧжЭ 2.04.05 талаптарына ылайык 

камсыздалышы керек. 

Суук мезгилинде абанын уюштурулбаган агымына саатына бир жолу аба 

алмашуудан көп эмес өлчөмдө жол берилет. 

Кампага жана кампадан күйүүчү май менен камсыздоо үчүн кыска 

мөөнөттүү камсыздоо түйүндөрүн тейлеген аспирация системалары тарабынан 

жок кылынган абанын уюшкан агымы менен компенсациялоого жол берилбейт. 

10.1.60 Абаны бөлмөнүн үстүңкү зонасынаабаны жай ылдамдыкта  

киргизүү менен берүү керек. 

10.1.61 Чаңды тазалоо жана гидро тазалоо үчүн үлгүлөрдү алуу 

пункттарындагы суунун жана абанын басымы 5 кгс/м2 ден кем болбошу керек. 
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10.1.62 Баардык типтеги автосамперлери бар түшүрүүчү түзүлүштөрдүн 

үстүңкү бөлүгүндө чаңсыз сормо желдетүү (аспирация) болушу керек. 

10.1.63 Аспирациялык орнотмолор конвейерлердин ар бир линиясы үчүн 

өзүнчө конструкцияланышы керек. 

10.1.64 ЖЭСтин имараттарынын баардык жылытуу жана желдетүү 

тутумдары жабдуулардын ишенимдүү жана коопсуз иштеши үчүн керектүү жана 

жетиштүү техникалык байкоо жана контролдоо түзүлүштөрү менен жабдылууга 

тийиш. 

10.1.65 Өрт өчүрүүчү автоматтык жабдуулар менен жабдылган 

бөлмөлөрдөгү желдетүү системасы өрт сигнализациясы иштетилгенде өчүрүлүүгө 

тийиш. 

Өрт коркунучу бар жайлардын ар бир аба түтүгүндө курчап турган курулуш 

конструкциялары аркылуу өтүүчү жерлерде өрткө каршы клапандарды орнотууну 

камсыз кылуу керек. Клапандар автоматтык өрт өчүрүү системасы күйгүзүлгөндө 

же өрт сигнализациясы иштетилгенде жабылышы керек. 

10.1.66 ЖЭСтин имаратынан түтүн чыгарууну орнотууда КЧжЭ 2.04.05 

талаптарын сактоо керек. 

10.1.67 Коммутациялык түзүлүштөрдүн бөлмөлөрүндөгү жабдуулардан 

ашыкча жылуулукту алуу үчүн камсыздоочу жана сордуруучу вентиляция талап 

кылынат. 

10.1.68 Май толтурулган жабдуулары жана элегаз менен толтурулган 

жабдуулары бар БТ тышкары, Коммутаторлордун бөлмөлөрүн имараттардын 

ичине жайгаштырууда, кадимки чөйрөсү бар жана аларда зыяндуу заттар жок 

болгон шартта чектеш бөлмөлөрдөн абанын кирүүсүнө, ал эми абаны сыртка же 

түздөн-түзчектеш бөлмөгө чыгарууга уруксат берилет. 

10.1.69 В-I класстагы жарылуу коркунучу бар зоналарга чектеш 

бөлүштүргүчтөрдүн бөлмөлөрүндө, бөлмөдө ашыкча басымды камсыз кылган 

механикалык түрдө иштеген саатына беш аба алмашуусу бар мажбурлоочу 

вентиляция каралууга тийиш. 

10.1.70 Коммутаторлордун ар бир бөлмөсү БТ үчүн кыш мезгилинде абаны 

тазалап жана жылыта турган көз карандысыз вентиляциянын камсыздоочу жана 

сордуруучу системалары каралууга тийиш. Ар бир бөлмөгө аба тосмосу 

орнотулганда коммутаторлордун бир нече бөлмөлөрү үчүн бирдиктүү камсыздоо 

системасынын орнотууга жол берилет. Аба тосмосу сенсордон 60°C жогору 

температурада жабылышы керек. 

10.1.71 Вентиляция системаларын автоматташтыруу бөлмөдөгү температура 

35°С тан жогору көтөрүлгөндө күйгүзүүнү, 25°С ден төмөн болгон температурада 

өчүрүүнү камсыздашы керек. 
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10.1.72 Жабдуулар май же компаунд менен толтурулган бөлүштүргүчтөрдүн 

бөлмөлөрү үчүн, ошондой эле жарылуучу коридорлор үчүн саатына беш эсе аба 

алмашууга ылайыкташтырылган авариялык соргуч вентиляциясы каралууга 

тийиш. 

Шашылыш вентиляция сырттан иштетилүүгө тийиш жана башка желдетүү 

системалары менен байланыштырылбашы керек. 

10.1.73 Коммутатордук бөлмөлөрдүн желдетүүсү элегазынын максималдуу 

жол берилген концентрациясына чейин жылуулуктун таралышына жана 

суюлтулушуна таянууга тийиш, анткени чоң агып кетүүлөрдө элегаз абадагы 

кычкылтекти азайтат, бул персонал үчүн коркунуч жаратат. Кадимки 

шарттардагы бөлмөдө элегазынын эң жогорку мазмуну абанын көлөмү боюнча 

0,1% ашпоого тийиш. Элегаз жабдууларынынкандайдыр бир элементи агып 

кеткен учурда, желдетүү элегазынын концентрациясын максималдуу жол 

берилген концентрацияга бир сааттын ичинде төмөндөтүшү керек. 

10.1.74 Шашылыш желдетүү үчүн абаны керектөө бир бактын жарылышына 

негизделген технологиялык тапшырмага ылайык жүргүзүлүүгө тийиш. 

10.1.75 Механикалык түрдө иштеген, кыш мезгилинде абаны тазалоо жана 

жылытуу функциясы бар желдетүү системалары каралышы керек. Аба тазалоо 

төмөнкү зонадан чыгарылган абанын көлөмүнүн 2/3 өлчөмүндө, жогорку зонадан 

көлөмдүн 1/3 өлчөмүндө камсыздалышы керек. Төмөнкү аймакта кирүүчү 

тешиктер полдон 100 мм жогору болбошу керек. 

10.1.76 Жеткирүүчү аба 4-6 м бийиктиктен чыгарылган вертикалдуу 

реактивдер аркылуу аба бөлүштүргүчтөрдөн жумушчу аймакка берилиши керек. 

10.1.77 Жеткирүү жана соруп чыгаруучу аба түтүктөрүн, негиздүү 

болгондо, имараттардын сыртында, аларды курулуш конструкцияларынан 

аткарууга уруксат берилет. 

10.1.78 Түтүн чыгаруучу желдетүү системалары резервдик желдеткич менен 

түзүлүшү керек. 

 

10.2 Суу менен камсыздоо жана канализация 

 

10.2.1 Суу менен камсыздоо системалары 

 

10.2.1.1 ЖЭБдин имараттары жана курулмалары үчүн тышкы жана ички суу 

түтүктөрүнүн долбоорлору КЧжЭ 2.04.02, КЧжЭ 2.04.01 жана ушул курулуш 

эрежелеринин талаптарына ылайык ишке ашырылат. 
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10.2.1.2 Жаңы ЖЭС үчүн суу менен камсыздоо түйүндөрүн жана 

курулмаларын долбоорлоо электр станциясынын келечектүү кеңейтилишинде 

сууну керектөөнүн өсүшүн эске алуу менен ишке ашырылышы керек. 

10.2.1.3 Жаңы, кеңейтүүгө жарамдуу жана кайра курулган ЖЭБди 

долбоорлоодо, эреже катары, чарбалык-ичүүчү жана өндүрүштүк-өрткө каршы 

суу менен камсыздоонун өзүнчө системаларын караштыруу зарыл. 

10.2.1.4 Өрткө каршы суу түтүгү ЖЭСтин имараттарынын жана 

курулмаларынын тышкы жана ички өрт өчүрүүнү, автоматтык өрт өчүрүүчү 

түзүлүштөрдүн иштешин, күйүүчү май менен жабдуудагы перделерди, ККАЖты 

өчүрүүнү, негизги май бактарын жана ЖЭСтин негизги имараттарынын 

турбиналык бөлмөлөрүнүн металл фермаларын муздатууну камсыз кылууга 

тийиш. 

10.2.1.5 ЖЭСтин өндүрүштүк участокторун коммуналдык-ичүүчү жана 

өндүрүштүк-өрткө каршы суу менен жабдуу системаларынын насостору       

КЧжЭ 2.04.01 алаптарына ылайык жайгаштырылышы керек. 

Өнөр жай-өрткө каршы суу түтүктөрү системасынын насостору, негизинен, 

жүгүртүүчү (блоктук же борбордук) насостук станцияларга жайгаштырылат. 

Өрт насосторун орнотууда ишенимдүүлүк тобунун 1-категориясына 

ылайык, алардын электр менен камсыздалышын камсыз кылуу зарыл. Үчүнчү 

энергия булагы жок болгон учурда, ички күйүүчү кыймылдаткычы бар насостук 

агрегатты орнотууну камсыздоо зарыл. 

Өрт насосторуна суу берүү суу алгычтын ар кандай (бир нече) таза суу 

камераларынан берилиши керек. Көмүлгөн насостук станцияларда агрегаттарды 

суу каптап кетишине каршы чаралар көрүлүшү керек. 

10.2.1.6 Жалпы станциялык өрткө каршы насостору үчүн алыстан башкаруу 

түзүлүшү, ошондой эле алар орнотулган жерде иштетүү жана токтотуукаралышы 

керек. 

Насосторду алыстан иштетүү төмөнкүлөр үчүн каралууга тийиш: 

- башкаруу щиттеринен, бул жерде өрт өчүрүүчү түзүлүштөрдүн алыстан 

башкаруусу бар; 

- өрт өчүрүүчү түзүлүштөрдүн жабуучу клапандары жайгашкан жерлерден; 

- туруктуу басым менен камсыздалбаган өрт гидранттарынан жана өрт 

мониторлорунан. 

Өрт насосторун борбордук башкаруу щитинен (негизги башкаруу щитинен) 

башкаруу башка башкаруу пункттарына карата өз алдынча аткарылышы керек. 

Борбордук башкаруу щитине (негизги башкаруу щитине) электр 

энергиясынын бар экендигин кошкондо, өрт өчүрүүчү насосторунун абалы 

жөнүндө сигнализация каралышы керек. 
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10.2.1.7 Өрт насосторун автоматтык түрдө иштетүү өрт өчүрүүчү суу менен 

камсыздоо тармагындагы басымдын төмөндөшү жөнүндө белги  жана автоматтык 

түрдө өрт өчүрүүчү түзүлүштөрдү иштетүүбелгиси боюнча, ошондой эле 

керектүү басым менен камсыздалбай калган өрткө каршы крандардагы 

баскычтарынан ишке ашырылышы керек.  

10.2.1.8 Курулуш көлөмү 800 миң м3 ашкан ЖЭСтин негизги корпусунун 

имараттары үчүн сырткы өрт өчүрүү үчүн суунун чыгымы 100 л/с деп кабыл 

алынууга тийиш жана шакек түйүнүндө негизги корпусунан 150 м ашык эмес 

аралыкта жайгашкан жок дегенде үч өрт гидрантынан камсыз кылынууга тийиш. 

Өрттү өчүрүү үчүн суунун болжолдуу керектөөсүн аныктоодо суунун өрт 

өчүрүүчү мобилдик жабдуулар менен камсыздалышы эске алынбайт. 

10.2.1.9 70 м ден ашык бийиктикте жайгашкан негизги имараттардын 

чатырларын өрт өчүрүү үчүн суу менен камсыздоо өндүрүштүн ички тармагынын 

кургак түтүктөрү жана өрт өчүрүүчү суу менен камсыз болушу керек. 

Негизги имараттын ички өрт өчүрүүсүн камсыз кылуу үчүн тышкы 

тармакта басым жетишсиз болсо, басымды жогорулатуу үчүн стационардык 

насосторду орнотуу керек.  

Өрткө каршы каналдары бар кургак түтүктөрдү жайгаштыруу жана 

басымды жогорулатуучу насосторду тандоо, алар ар кандай көтөргүчтөргө 

орнотулган эки өрт гидрантынын бир убакта иштешине жана чатырдын ар бир 

чекитин 5 л/с агымы бар эки агым суу менен сугарууга негизделиши керек. 

Чатырга алып келинген кургак түтүктөр бириктирүүчү басымдын баш капкактары 

бар өрт клапандары менен жабдылууга тийиш. Муну менен бирге, өрткө каршы 

көчмөтехниканы кургактүтүктөргөтуташтыруу үчүн түзүлүштөрдү кароого 

уруксат берилет. 

10.2.1.10 Эгерде бул чарбаларда отко чыдамдуу каптоо жок болсо, 

фермаларды машиналар бөлмөсүнүн чатырын муздатуу үчүн өрт мониторлорун 

орнотуу каралууга тийиш. 

Фермаларды муздатуу үчүн мониторлор конструкциясынын ар бир пунктун 

кеминде эки агым суу менен сугаруунун шартында, турбоагрегаттардын тейлөө 

аянтчаларындагы белгилерге стоцонардык түрдө орнотулушу керек. 

Өрт мониторлорун тандоодо, станция кызматкерлеринин өрт зонасында 

өткөргөн минималдуу убактысын камсыз кылган буюмдарга (термелүү, робот) 

артыкчылык берилиши керек. 

10.2.1.11 ЖЭСтин бөлмөлөрүндөгү жана жабдууларындагы өрттү өчүрүү 

үчүн өрт гидранттары каралышы керек. Өрт гидранттарынын түзүлүшү 

конструкциянын ар бир чекитин эки агым суу менен сугаруунун шартына жараша 

жүргүзүлүүгө тийиш. 
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Негизги имараттын кыймылдаткыч жана казан бөлмөлөрүндөгү өрт 

гидранттары негизги тейлөө деңгээлдеринде жайгашышы керек. Башка өнөр жай 

имараттарындагы өрт гидранттары, анын ичинде жабык бөлүштүргүчтөр, 

жылытылган тепкичтерге, коридорлорго же тамбурдарга жайгаштырылышы 

керек. 

10.2.1.12 Өрт крандарынын жана өрт өчүрүүчү мониторлордун алдындагы 

суунун басымын жол берилген стандарттык чектерге чейин төмөндөтүү үчүн 

жабуучу клапандардын фланецтик кошулмаларында атайын кысым төмөндөтүүчү 

шаймандарды орнотууну камсыздоо зарыл. 

Бул максаттар үчүн жабуучу клапандардын өздөрүн колдонууга жол 

берилбейт. 

10.2.1.13 Күйүүчү май менен камсыздоочу бөлмөлөрдө, эреже катары, 

дубалдар менен жабылган эшиктер менен жабылган оюктарда өрт крандарын 

орнотуу камсыз кылынышы керек. Өрт крандарын үстүнкү капкагы дубалдан 

горизонталга 60° бурчта ылдый эңкейиши керек болгон дубал шкафтарына 

орнотууга уруксат берилет. 

Күйүүчү май берүүчү бөлмөлөрдөгү өрт каналдары үчүн шкафтар күйбөй 

турган материалдардан жасалган болууга тийиш. 

10.2.1.14 Күйүүчү май берүүчү курулмаларда тосмо 

көшөгөлөртранспортердук галереялардынтүшүрүүчү түзүлүштөн өткөрүп берүү 

мунарасына чейинки участокто жайгашкан түшүрүүчү түзүлүшкө, күйүүчү 

майларды майдалоочу корпуска, башкы имараттын өткөрүп берүү мунарасына 

ыкташкан жерлерде, ошондой эле транспортердук галереялардын кампадан 

күйүүчү майды берген жана кампага жеткирилген жерлерде каралышы керек. 

Узундугу 200 м ден ашык конвейерлери бар башкы корпустун бункердик 

галереясында жана аларга отун берүүчү галереялар жанаша турган жерлерде суу 

каптоочу пардалар каралышы керек. 

Чачыраткычтар галереянын баардык ачылышын суу пардасы менен 

толтурууну камсыздашы керек. Суу каптоочу жабдуулардын чачыраткычтарынын 

ортосундагы аралык суунун агымынын ылдамдыгынын 1 метрине 1,0 л/с 

ылдамдыгына жараша аныкталышы керек. Чачыраткычтардын алдындагы суунун 

басымы 0,3 МПа (3 кгс/см2) кем болбошу керек. 

10.2.1.15 Күйүүчү май менен жабдуучу бөлмөлөрдүн тосмо көшөгөлөрүнүн 

тосмо арматурасы жеткиликтүү жана өрттөн корголгон жерлерге (биринчи 

кабаттын тепкичтерине, коридорго, вестибюлга же тепкичке чыга турган өзүнчө 

бөлмөлөргө) жайгаштырылышы керек. 
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Тосмо көшөгөлөрүнүн тосмо арматурасын башкаруу күйүүчү май менен 

камсыздоонун башкаруу щиттеринен жана ал орнотулган жерде камсыз 

кылынууга тийиш. 

10.2.1.16 Өрт өчүрүү үчүн колдонулуучу жабдуулар россиялык 

стандарттагы шайкештик жана өрт коопсуздугунун тастыктамаларына ээ болууга 

тийиш. 

Ичүүчү суу менен жабдуу тутумунда колдонулуучу жабдуулар менен 

материалдар шайкештик сертификатына жана гигиеналык сертификатка ээ 

болууга тийиш. 

10.2.1.17 АБТ жана суюк отун чарбалары үчүн ЖЭСтин өндүрүштүк 

участогунун өндүрүштүк-өрткө каршы суу менен жабдылышы менен 

бириктирилген сырткы өрт өчүрүүчү суу түтүгү менен камсыз кылынышы керек. 

Тиешелүү негиздеме бар болгон учурда аларды насостук станциялары бар өзүнчө 

өрткө каршы суу түтүктөрү менен камсыз кылууга уруксат берилет. 

10.2.1.18 Түндүк курулуш-климаттык зонасында тышкы өрт өчүрүүгө суу 

берүү үчүн өрт гидранттарынын ордуна имараттардын чыгууларындагы жылуу 

бөлмөлөргө же суу берүү үчүн атайын изоляцияланган оюктарга диаметри 77 мм 

болгон өрт гидранттарын орнотууну кароого уруксат берилет. 

 

10.2.2 Канализация системалары 

 

10.2.2.1 ТЭЦтин өндүрүштүк аянтчалары үчүн керектүү тармактары жана 

курулмалары бар тышкы жана ички канализация системалары КЧжЭ 2.04.01, 

КЧжЭ 3.05.04 талаптарына, санитардык -гигиеналык стандарттарга жана ушул 

курулуш эрежелерине ылайык түзүлүшү керек. 

ЖЭСтин өндүрүштүк саркынды сууларынын канализациясы ЖЭСтин 

өндүрүштүк саркынды сууларын кайра иштетүү жана тазалоо долбоорлоо боюнча 

ченемдик документтерге ылайык иштелип чыгат. 

10.2.2.2 Жаңы жана кайра курулган ЖЭСти долбоорлоодо төмөнкү 

канализация системалары каралууга тийиш: 

тиричилик саркынды сууларынын канализациясы; 

бороон (жамгыр) дренаждарынын канализациясы; 

мунай азыктары менен булганган агынды сууларды канализациялоо. 

10.2.2.3 Жылытылуучу отун менен камсыздоочу баардык бөлмөлөрдө, 

ошондой эле өткөрүп берүү мунарасынын бөлмөсүндө жана башкы имараттын 

бункердик галереясында полду механикалык гидравликалык тазалоону жана 

дубалдардагы, тосмолордогу, конструкциялардагы жана жабдуулардагы чаңды 

жууп чыгуу керек. 
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10.2.2.4 Мунай азыктары менен булганган саркынды суулар тазаланат жана 

кайра иштетилет. 

Тазаланган агындыларды көлмөлөргө төгүүгө тиешелүү негиздеме болгон 

учурда жана тазаланган суунун сапаты балык чарбалык максатындагы 

көлмөлөрдүн деңгээлине жеткенде жол берилет. 

10.2.2.5 Майлуу агындыларды тазалоодон кийин алынган мунай азыктары 

кайра колдонууга жөнөтүлүшү керек. 

10.2.2.6 Көлмөлөргө агызылган агынды суунун курамын жана 

сарпталышынконтролдоо үчүн аспаптык контроль каралышы керек 

10.2.2.7 Тийиштүү негиздеме болгон учурда жаан (ээриген) саркынды 

сууларды балык чарбасынын көлмөлөрүнүн деңгээлине чейин тазалоого жана аны 

көлмөлөргө таштоого уруксат берилет. 

 

10.3 Электр жарыгы 

 

10.3.1 ЖЭСтин имараттары жана курулмалары үчүн электр жарыгын 

долбоорлоо КР КЧ 23-05, КЧжЭ 3.05.06, Электр орнотуу эрежелеринин 

талаптарына, ушул курулуш эрежелеринин талаптарына жана өнөр жай 

ишканаларынын энергетикалык жана жарык берүүчү электр жабдууларын 

долбоорлоо боюнча башка документтерге ылайык,ошондой эле ЖЭСтин 

инженердик-техникалык коргоонун комплексин эске алуу менен жүргүзүлүүгө 

тийиш. 

10.3.2 ЖЭСтин имараттарынын жана аймактын ачык жерлеринин 

жарыктандыруу деңгээли КР КЧ 23-05 талаптарына ылайык алынышы керек. 

10.3.3 Электр жарыктандыруу долбоорлорунда ар кандай типтеги 

лампаларды колдонуунун техникалык жана экономикалык негиздүүлүгүн карап 

көрүш керек, эң жакшысы энергияны үнөмдөөчү. 

10.3.4 КР КЧ 23-05 ылайык ЖЭСтин имаратында авариялык 

жарыктандыруунун эки түрү камсыздалууга тийиш: коопсуздук 

жарыктандыруусу жана эвакуациялык жарыктандыруу. 

Авариялык коопсуздукту жарыктандыруу үчүн лампалар жалпы жарык 

берүүчү чырактардан айырмаланууга жана авариялык жарык берүү тармагына 

туташууга тийиш. Андан тышкары, авария болгон учурда жумушту улантуу үчүн 

эң маанилүү жумуш орундарына (турбиналардын, от казандардын, насостордун, 

суу жана май өлчөөчү айнектердин, подшипниктердин башкаруу панелдери. 

турбогенераторлордун, турбиналык тахометрлердин ж.б.) авариялык жарык берүү 

тармагына туташкан лампаларды орнотуу менен жергиликтүү авариялык 

жарыктандырууну аткаруу керек. 
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Персоналды эвакуациялоо мүмкүнчүлүгүн камсыз кылган авариялык 

жарыктандыруу үчүн жалпы авариялык коопсуздук жарыктандыруусу да, 

эвакуациялоо жолдорун жарыктандырууну камсыз кылган атайын орнотулган 

лампалар да колдонулушу керек. 

10.3.5 ЖЭСтин кадимки ишучурунда негизги булактан электр энергиясы 

үзгүлтүккө учураса башкы имараттагы авариялык жарык берүү тармагын электр 

менен камсыздоо бул тармакты алмашуучу ток тармагынан автоматтык түрдө көз 

карандысыз энергия булагына алмаштыруу (батарея, дизель генератору ж.б.) 

камсыз кылынууга тийиш. 

Көмөкчү имараттардын жана курулмалардын жайлары үчүн авариялык 

жана эвакуациялык жарык берүү тармагы жумушчу жарыктандыруунун энергия 

булагына көз карандысыз болгон энергия булагына туташтырылат. 

10.3.6 Жарыктандыруу тармагындагы чыңалуу 380/220 В деп кабыл 

алынышы керек. Жарык булактарынын чыңалуусу 220 В. 

Баардык жылытуучу туннелдердин лампалары бар жарык берүү 

тармагынын чыңалуусу, ошондой эле бийиктиги 2,5 м ден аз кабелдик туннелдер 

42 В ашпоого тийиш. 

10.3.7 Баардык имараттар жана курулмалар 12 В чыңалуудагы штепсель 

розеткаларынын туруктуу тармагы менен камсыз болушу керек. 

Электр орнотуу эрежелеринде берилген талаптарга жооп берген атайын 

лампаларды орнотууда авариялык жарык берүүчү лампалар үчүн 220 В 

чыңалуусун кабыл алууга жол берилет. 

 

11 Циркуляция жана техникалык системалар суу менен 

камсыз кылуу 

 

11.1 Жалпы талаптар 

 

11.1.1 Электр станциясынын айлануучу жана техникалык суу менен жабдуу 

системасын тандоо Кыргыз Республикасынын Суу кодексинин, экологиялык 

мыйзамдардын талаптарын,электр станциясынын таасири болгон аймакта 

жашаган калктын социалдык шарттарын, иштин ишенимдүүлүгүн жана 

натыйжалуулугун, курулуштун наркын жана убактысын эске алуу менен 

жаратылыш шарттарын комплекстүү талдоонун негизинде жүргүзүлүүгө тийиш. 

Циркуляциялык жана техникалык суу менен жабдуу системасы 

төмөнкүлөрдү камсыз кылууга тийиш: 
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керектүү санда жана керектүү сапатта эсептелген температуралык мааниси 

бар муздатуучу сууну үзгүлтүксүз берүү; 

турбиналык конденсаторлордун, көмөкчү жабдуулардын жылуулук 

алмаштыргычтарынын, конструкциялардын жана суу менен камсыздоо жана 

агызуу үчүн түтүктөрдүн булганышынын алдын алуу; 

айлана -чөйрөнү коргоо боюнча талаптарды сактоо. 

11.1.2 ЖЭСтин техникалык суу берүү максатында суу булактарынан суу 

алуу шарттары Кыргыз Республикасынын Суу кодекси менен жөнгө салынат. 

11.1.3 ЖЭСтин калдыктарын жана технологиялык сууларын суу 

булактарына агызууга белгиленген санитардык талаптар сакталган учурда жол 

берилет. 

11.1.4 Циркуляциялык жана техникалык суу менен жабдуу системасы 

коопсуз иштөөнү камсыз кылган техникалык чечимдерди колдонуу менен 

заманбап жана ишенимдүү жабдуулардын негизинде курулушу керек. 

11.1.5 Имараттардын жана курулмалардын циркуляциялык жана 

техникалык суу менен жабдуу системаларынынкөлөмдүү-пландаштыруучу жана 

конструктивдүү чечимдери КЧжЭ 2.04.02, ЭАКЧ 3.04-01 жана ушул курулуш 

эрежелеринин 9-бөлүмүнүн талаптарына ылайык жүргүзүлүүгө тийиш. 

11.1.6 Циркуляциялык жана техникалык суу менен жабдуу системасынын 

долбоордук документтери төмөнкүлөрдү камтууга тийиш: 

системанын негизделиши; 

курулмалардын курамын негиздөө; 

суу менен камсыз кылуу булагын тандоо үчүн негиз: 

курулмалардын жана коммуникациялардын параметрлерин жана 

конструктивдүү чечимдерин аныктоо; 

жабдуунун курамы жана анын параметрлери; 

айлана-чөйрөгө таасирин баалоо; 

курулмалардын жана коммуникациялардын абалын байкоо үчүн 

контролдук-өлчөө системалары, табигый байкоо иштерин уюштуруу; 

ишенимдүү жана үнөмдүү иштөөнү камсыз кылган ыкчам чаралардын 

курамы. 

11.1.7 Конденсациялоочу электр станциялары үчүн суук мезгилде 

муздатуучу суунун чыгымын 50% га чейин азайтуу мүмкүнчүлүгүн кароо керек. 

 

11.2 Суу менен камсыз кылуу булактары 

 

11.2.1 Циркуляциялык жана техникалык суу менен камсыздоо булактарын 

тандоо экологиялык мыйзамдардын талаптарын, электр станциясынын таасири 
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болгон аймакта жашаган калктын социалдык шарттарын, иштин ишенимдүүлүгүн 

жана натыйжалуулугун, курулуштун наркын жана убактысын эске алуу менен 

гидрологиялык, геологиялык жана климаттык маалыматтарды комплекстүү 

талдоого негизделиши керек.  

11.2.2 Циркуляциялык жана техникалык суу менен камсыз кылуу булагы 

катары жер үстүндөгү суулар колдонулат. Жер астындагы сууларды колдонуу 

кошумча негиздөөнү талап кылат. 

11.2.3 Кайтарым системаларын суу куюучу же бөлүнгөн муздатуучу 

көлмөлөр менен сугаруу үчүн циркуляциялык жана техникалык суу менен 

камсыздоо булагындагы эсептелген чыгымдар катарында 95% жеткиликтүүлүк 

менен орточо айлык чыгымдар алынышы керек (20 жылда бир жолу кайталануу). 

Кайтарым системаларын градирня жана чачыратма түзүлүштөр менен 

сугаруу үчүн циркуляциялык жана техникалык суу менен камсыздоо булагындагы 

эсептелген чыгымдар катарында 97% жеткиликтүүлүк менен ысык мезгилдеги 

орточо суткалык чыгымдар алынышы керек (33 жылда бир жолу кайталануу). 

11.2.4 Циркуляциялык жана техникалык суу менен камсыз кылуу 

булактарындагы суунун деңгээлинин болжолдуу камсыздалышы төмөндөгүчө 

алынышы керек: 

минималдуу - 97% (33 жылда бир жолу кайталануу); 

максималдуу - 0,1% (1000 жылда бир жолу кайталануу). 

 

11.3 Циркуляциялык жана техникалык суу менен камсыздоо 

системалары 

 

11.3.1 Электр станцияларынын циркуляциялык жана техникалык суу менен 

жабдуу системаларын долбоорлоодо гидромуздаткычтары бар айлануучу катары 

кабыл алуу керек. 

Кыргыз Республикасынын техникалык суу менен жабдуунун түз агымдуу 

системасын долбоорлоого Суу кодексинде жол берилбейт. 

Кургак жана гибриддик градирнясы бар аба ("кургак") муздатуу 

систамаларын, ошондой эле аба менен муздатылган конденсаторлорду 

гидромуздатуучу системаларга альтернатива катары кароо керек. 

11.3.2 ЖЭСтерди гидромуздаткычтар менен циркуляциялык жана 

техникалык суу менен камсыздоо үчүн төмөнкү системалар каралат: 

табигый же жасалма муздатуучу көлмөлөр менен; 

градирнялар же чачыратуучу орнотмолор менен; 

бириктирилген. 
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Вариантты тандоо техникалык-экономикалык көрсөткүчтөрдү 

салыштыруунун жана айлана-чөйрөгө тийгизген таасирин баалоонун негизинде 

жүргүзүлөт. 

11.3.3 Циркуляциялык суу менен жабдуу системасындагы суунун балансы 

техникалык тапшырмадагы суунун жоготуулары, керектүү агындылар жана 

системага кеткен чыгымдын ордун толтуруу үчүн иш жүзүндөгү маалыматтарды 

эске алуу менен эсептелиши керек. Иш жүзүндө маалыматтар жок болгон учурда 

системадагы калдыкты эсептөө Е тиркемесине ылайык жүргүзүлүүгө тийиш. 

 

11.4 Курулмалар 

 

11.4.1 Гидромуздаткычтар 

 

11.4.1.1 Муздатуучу көлмөлөрэркин анча баага арзыбаган жерлер, табигый 

же жасалма көлмөлөр болгондо колдонулат. 

11.4.1.2 Эгерде болжолдонгон муздатуучу көлмөнүн аянты жаңы же 

кеңейтилүүчү электр станциясынын долбоордук кубаттуулугу үчүн жетишсиз 

болсо, көлмөнү, суу үстүндөгү чачыратуучу агрегаттарды жана башка гидро-

муздаткычтарды бириктирген курама системаларды кароо керек. 

11.4.1.3 Муздатуучу көлмөлөрү бар циркуляциялык жана техникалык суу 

менен жабдуу системалары үчүн муздаткычтардын параметрлери негизги 

жабдуулардын энергетикалык жүктөмдөрүнүн орточо айлык графиктерин эске 

алуу менен ысык айдын орточо айлык метеорологиялык шарттары боюнча 

(температура, абанын нымдуулугу, шамалдын ылдамдыгы ж.б.) аныкталат. 

Көлмөнүн муздатуу жөндөмдүүлүгүн баалоо суунун температурасы жана 

кабыл алынган макет чечимдери менен математикалык же гидротермикалык 

моделдөөнүн жыйынтыктары боюнча жүргүзүлөт. 

11.4.1.4 Жаңы долбоорлонгон көлмөлөрдүн тереңдиги акваториянын 80% 

үчүн жайкы орточо деңгээлден 3,5 м кем эмес алынышы керек. 

11.4.1.5 Муздатуучу көлмөлөрдү пайдалануунун параметрлерин жана 

схемасын оптималдаштыруу үчүн терең суу алгычтар жана үстүңкү суулар 

чыгуучу түзүлүш аркылуу көлөмдүк циркуляцияны түзүү мүмкүнчүлүгүн кароо 

керек. 

11.4.1.6 Муздатуучу суу сактагычтын долбоорунун курамында суу-

химиялык режимдин, жээктеги кайра иштетүүлөр, көлмөнүн суу өсүмдүктөрүнүн 

өсүп кетишинин жана баткакка толуп келишининболжолдору жана көрсөтүлгөн 

факторлордун терс таасирин болтурбоо боюнча иш-чаралар жүргүзүлүшү керек. 
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11.4.1.7 Кайтарым муздатуучу системанын циркуляциялык насосторунун 

басымын муздатуучу-көлмөлөр менен төмөндөтүү үчүн сифонду колдонуу 

каралууга тийиш. Сифондун бийиктиги (конденсатор суу камерасынын чокусунан 

тартып, дренаждык түтүктөгү минималдуу пьезометрдик деңгээлге чейин) 8,5 м 

ге чейин алынышы керек. 

Сифондун бийиктигин тууралоо үчүн жалпы сифон кудуктарынын суу 

агызуучу дубалдарын алынуучу сифон устундары менен жасоо сунушталат. 

Эжекторлордун жана курамында аба бар башка чыгуулардын агызуучу 

түтүктөрүн конденсаторлордун агызуучу суу түтүктөрүнө кошууга жол 

берилбейт. 

11.4.1.8 Градирнялар жогорку гидравликалык жана жылуулук 

жүктөмдөрүндө сууну туруктуу жана терең муздатууну талап кылган 

циркуляциялык жана техникалык суу менен жабдуу системаларында колдонулат. 

11.4.1.9 Спрей орнотмолору сууну муздатуу үчүн төмөн талаптар жана аба 

жетүү үчүн ачык аянттын болушу менен колдонулат. Алар басымдуу шамалдын 

багытына перпендикуляр жайгаштырылышы керек. 

11.4.1.10 Градирнялары жана чачыратуучу бассейндери бар муздатуу 

системалары үчүн муздаткычтардын параметрлери жайкы мезгилде 

атмосфералык абанын температурасы менен нымдуулугун узак мөөнөттүү 

шашылыш байкоолорунун негизинде жүргүзүлгөн технологиялык эсептөөлөр 

боюнча алынат. 

Эсептелген көрсөткүчтөр катарында негизинен 5% камсыздалган абанын 

орточо суткалык температурасы жана тиешелүү нымдуулук кабыл алынат. 

Негиздөөдө эсептелген метеофакторлордун камсыздалышы өзгөрүшү 

мүмкүн. 

Абанын температурасы жана нымдуулугу боюнча көрсөтүлгөн маалыматтар 

жок болгон учурда, эсептелген температура катарында КР КЧжЭ 23-02 

таблицалары боюнча анктала турган эң жылуу айдын салыштырмалуу 

нымдуулугу 0,95 болгон абанын температурасы кабыл алынышы керек.  

11.4.1.11 Градирнялар жана чачыратуучу түзүлүштөрү бар циркуляциялык 

жана тейлөө системалары, эрежеге ылайык, муздатылган сууну берүүнүн 

борбордук бир көтөргүч схемалары менен долбоорлоо керек. 

11.4.1.12 Төгүлө турган сууну алдын ала муздатуу үчүн муздатуучу 

көлмөлөр менен параллель иштөө үчүн арналган чачыратуучу түзүлүштөрдү жана 

маневрлүү чоку чачыратуучу муздаткычтарды көлмөлөрдүн, ачык 

резервуарлардын жана каналдардын үстүнө жайгаштыруу сунушталат. 
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11.4.1.13 Ар бир циркуляциялык система үчүн суунун көтөрүлүшү бирдей 

геометриялык (геодезиялык) бийиктикте болгонградирняларды колдонуу 

сунушталат. 

11.4.1.14 Градирнялар абаны жөнгө салуучу, суу кармоочу түзүлүштөр жана 

шамал тосмолору менен жабдылууга тийиш. Мунаралуу градирнялардакыш 

мезгилинде аларды перифериялык зонада көбөйтүү менен гидравликалык жана 

жылуулук жүктөмдөрүн градирнянын аянтына кайра бөлүштүрүү мүмкүнчүлүгү 

каралыш керек. 

Градирнялардын конструкцияларын муз болуп калуусуна каршы чаралар 

каралууга тийиш. 

Вениляциялык градирнялар негизинен эки ылдамдыктагы кыймылдаткыч-

тар колдонулушу керек, ал эми тийиштүү негиздер бар болсо, жыштыктуу жөнгө 

салына турганэлектр кыймылдаткычтарын колдонууну карап көрүү керек. 

11.4.1.15 Градирнялардын соргуч мунаралары, эреже катары, монолиттүү 

темир бетондон же ички капталуу болот каркас менен (каркастуу муздатуучу 

мунаралар) жасалышы керек. Темир-бетон конструкцияларын долбоорлоодо 

КЧжЭ 2.04.02 жана КЧжЭ  2.09.03 талаптары аткарылышы керек. 

11.4.1.16 Градирнялардын темир-бетон конструкцияларынын 

ишенимдүүлүгүн жогорулатуу максатында соргуч мунаранын кабыгынын сырткы 

беттеринин нымдуулугун жана буусун коргоо боюнча чаралар көрүлүүгө тийиш. 

Градирня мунараларынын болот каркастары атмосфералык жана 

электрохимиялык коррозиядан корголушу керек. 

Коргоочу жабуулар 25 жылдан кем эмес кызмат мөөнөтүн камсыз кылууга 

тийиш. Градирнялардын каркас мунараларын каптоо үчүн полимердик материал-

дарды колдонууда, иштөө мезгилинде эскирүүнүн натыйжасында алардын 

физикалык жана механикалык мүнөздөмөлөрүнүн өзгөрүшүн эске алуу керек. 

11.4.1.17 Чачыраткычтын аймагындагы каркастуу градирняларда 

полимерден же коррозияга туруктуу башка материалдардан жасалган дренаждык 

калканчтарды, каптамага сууну агызуу үчүн суу топтоочу арыктарды орнотууну 

камсыз кылуу зарыл. 

Алюминийден же пластмассадан жасалган каптоочу барактарды бекитүү 

цинктелген бекиткичтер менен жүргүзүлүүгө тийиш. 

11.4.1.18 Градирнялардын сугат жана суу кармоочу түзүлүштөрү 

температуранын кескин өзгөрүшүнө, нымдуулукка, ультрафиолет нуруна жана 

отко чыдамдуу полимердик материалдардан жасалган климаттык шарттарды эске 

алуу менен түзүлүшү керек. 

11.4.1.19 Сугат жана суу кармоочу түзүлүштөр, эреже катары, 

конструкциясы жана жайгашуусу градирнянын аймагына суунун жана аба 
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агымынын бирдей таралышын, чачыратуучу блоктор менен градирня 

конструкцияларынын ортосундагы көрүнүп турган тешиктердин жана 

тыгызсыздыктын жок болуусун, ага механикалык таасир этүүдө геометриялык 

өлчөмдөрдүн жана формалардын сакталышын камсыз кылган блоктор түрүндө 

берилиши керек. 

11.4.1.20 Градирня бассейндеринде жана чачыратуучу түзүлүштөрдүн 

бассейндеринде белги башкаруу щитине берилүүсүн камсыз кылуу менен суунун 

максималдуу жана минималдуу деңгээлинин сигнализациясын камсыздоо керек. 

11.4.1.21 Кыш мезгилине жабылган түтүктөрдө жана градирня 

бассейндеринде суунун тоңуп калуусуна жол бербөө үчүн чачыратуучу 

түзүлүштөрдүн бассейндери басымдуу түтүктөрдөн дренажды жана дренаждык 

бассейндер аркылуу сууну өткөрүүнү камсыздашы керек. 

11.4.1.22 Ар бир градирняга жана чачыраткыч орнотмого суу берүү жана 

дренаж негизинен, жекече каралууга тийиш. 

Каалаган бассейнди жабуу жана бошотуу мүмкүнчүлүгү менен бир нече 

градирнялардын жана чачыраткыч орнотмолордун бассейндери аркылуу суунун 

транзиттик өтүүсүнө уруксат берилет. 

 

11.4.2 Суу алуучу курулмалар 

 

11.4.2.1 Суу алуучу курулмалардын түрлөрү жана алардын схемасы аймак-

тын геологиялык, гидрогеологиялык жана санитардык шарттарынын негизинде 

жана айлана-чөйрөгө тийгизген таасирин эске алуу менен тандалышы керек. 

11.4.2.2 Дарыялар менен көлмөлөрдөн суу алуучу курулмалар, эреже 

катары, орой торлор, айланып тазалоочу торлор, иштөөчү жана оңдоочу тосмолор 

менен жабдылат. 

Зарыл болгон учурда, чоң экрандарды тазалоо үчүн тор тазалоочу 

машиналар берилет. 

11.4.2.3 Суу алуучу түзүлүштөр балыкты коргоочу түзүлүштөр менен 

жабдылууга тийиш. 

11.4.2.4 Суу алуучу жайларда жана берүү каналдарында ылайдын пайда 

болушуна жол бербөө үчүн чаралар көрүлүүгө тийиш. 

11.4.2.5 Терең суу алгычтар түбү рельефтин жергиликтүү ойдуңдарына, 

казылган чуңкурларга же тереңдиги 5 мден ашкан атайын казууларга коюлушу 

керек. 

11.4.2.6 Жер астындагы сууларды алуу үчүн суу кудуктары, шахталык 

скважиналар, горизонталдуу суу алгычтар, бириккен суу алгычтар, устундуктар, 

булактар колдонулат. 
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11.4.3 Насостук станциялар 

 

11.4.3.1 Циркуляциялык жана техникалык суу менен жабдуу 

системаларынын насостук станциялары багыты боюнча циркуляциялык жана 

техникалык (кошумча) сууга бөлүнөт. 

Суу менен камсыз болуу даражасына ылайык, циркуляциялык насостук 

станциялар ВКЭ 29дун талаптарына ылайык түзүлүшү керек. 

11.4.3.2 Циркуляциялык насостук станциялардын жана кошумча суунун 

насостук станцияларынын суу кирүүчү жерлери, эгерде алар суу алуучу 

түзүлүштө жок болсо, таштанды торлору, суутазалоочу торлор, дарбазалар, 

оңдоочу тосмолор жана көтөрүүчү унаалар менен жабдылууга тийиш. 

Жээктеги насостук станциялар, эреже катары, экран тазалоочу машиналар 

менен кошумча жабдылат. 

Муз, ылай жана жабдуулардын тоңуп калышы мүмкүн болгондугуна 

байланыштуу кыш мезгилинде насостук станциядагы суу алуунун кадимкидей 

иштешинин бузулушуна жол бербөө үчүн суу алуучу терезелердин алдына 

дубалдарды кышкы минималдуу деңгээлде көмүлүшүн жана жылуу суунун 

келишин камсыз кылуу керек. 

11.4.3.3 Муздатуучу көлмөлөрдөгү жана техникалык (кошумча) суунун 

насостук станцияларындагы циркуляциялык насостук станциялардын суу 

алгычтары, эгер алар суу алуучу структурада жок болсо, балыкты коргоочу 

түзүлүштөр менен жабдылууга тийиш. 

11.4.3.4 Негизги насостун электр кыймылдаткычтары авария болгон учурда 

арматураны суу каптаган бийиктикте жайгашкан насостук станцияларда басым 

түтүкчөлөрүндөгү арматура обочолонгон бөлмөлөргө же насостук станциялардын 

сыртындагы коммутациялык камераларга орнотулат. 

Модулдук насостук станцияларда конденсациялоочу түзүлүштүн ар бир 

агымы үчүн бир циркуляциялык насосун орнотуу сунушталат. 

Басымдуу жана сууну агызуучу түтүктөрдө, ар бир циркуляциялык насос 

көз карандысыз блок түтүгүндө иштегенде, кайтарым клапандары жана тосмолор 

орнотулбайт. 

Темир арматуралар негизинен насостук станциялардын баардык 

түтүктөрүндө жана коммутациялык камераларда колдонулушу керек. 

Насостук бөлмөлөрдүн жер астындагы бөлүгүндө дренаждык чуңкурлар 

жана кеминде экиден автоматташтырылган дренаждык насостор болушу керек. 

Насостук бөлмөлөрдүн дренаждык чуңкурларына коммутациялык 

камералардан дренаждык сууларды чыгарууга жол берилбейт. 
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11.4.3.5 Циркуляциялык насостордун электр кыймылдаткычтарынын 

кубаттуулугуагрегаттарды электр кыймылдаткычтарынын клеммаларында 

номиналдуу чыңалуу болгондо да, 0,8 барабар чыңалууда дагы иштетүүдө жана 

бурууда насостордун мүнөздөмөлөрүнө туура келген баардык режимдерде иштөө 

мүмкүнчүлүгүн эске алуу менен тандалат. 

11.4.3.6 Циркуляциялык насосторду ишке киргизүүнүн жана токтотуунун 

ишенимдүүлүгүн камсыз кылуу үчүн зарыл болгон учурда, системанын жогорку 

чекиттеринен абаны чыгаруу үчүн эки ылдамдыктагы электр 

кыймылдаткычтарын, клапандарды же жилет түтүктөрүн, конденсаторлордун суу 

агызуучу камералардын жогорку чекиттериндеги вакуумдук бузуучу 

клапандарды, циркуляциялык системанын старттык эжекторлору же суюк шакек 

насостору аркылуу циркуляциялык түтүктөрдү суу менен алдын ала толтурууну, 

басымдуу түтүктөрдөн бош турган чыгуучу түзүлүштөрдү кароо керек. 

11.4.3.7 Техникалык (кошумча) суу насостук станцияларында кеминде эки 

жумушчу жана бир резервдик насостук агрегаттарды орнотуу керек. 

Өзгөрүлмө жыштыктагы моторлорду колдонуу каралышы керек. 

11.4.3.8 Насостордун саны жана алардын параметрлери насостордун 

баардык иштөө режимдери үчүн ТЭЦтин циркуляциялык жана техникалык суу 

менен жабдуу системасынын басым-агымдык өзгөчөлүктөрүн эске алуу менен 

насостордун универсалдуу мүнөздөмөлөрүнө ылайык аныкталууга тийиш. 

Суу астындагы насостук станциялар үчүн жылытылбаган бийиктикте 

жайгашкан электр кыймылдаткычтары бар вертикалдуу насосторду колдонуу 

артыкчылыктуу. 

Соруу жана басым түтүктөрүнүн диаметри 11.1-таблицада берилген суунун 

ылдамдыгына жараша алынышы керек. 
 

  11.1-т а б л и ц а – Суу түтүктөрүндөгү суунун сунушталган ылдамдыгы 

 

   

Түтүктүн диаметри, мм 

 

Түтүктөрдөгү суунун ылдамдыгы, м/с, 

кыймылы 

 

соруучу басымдуу 

250 чейин 0,6-1 0,8-2 

250 дөн (800 гө чейин) 0,8-1,5 1-3 

800 дөн жогору 1,2-2 1,5-4 

 

11.4.3.9 Насостук станцияларды, эреже катары, жер үстүндө куруу менен 

долбоорлоо керек. Негиз болгон учурдажер үстүндөгү эмес, суу астындагы 
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насостору бар насостук станцияларды жүргүзүүгө уруксат берилет. Оңдоо жана 

тазалоо үчүн бөлүктү өчүрүү мүмкүнчүлүгүн камсыз кылуу үчүн суу кирүүчү 

жерлерди бөлүү сунушталат. 

11.4.3.10 Баардык багыттагы насостук станциялар, эреже катары, туруктуу 

тейлөөчү персоналы жок жабдуулардын ишин башкаруу жана контролдоо менен 

иштелип чыгууга тийиш. Ошондой эле, насостук станциядагы жергиликтүү 

щиттен башкаруу мүмкүнчүлүгү каралышы керек. 

11.4.3.11 Насостук станциялардагы процесстерди автоматташтыруу 

ченемдик документтердин талаптарына ылайык жүргүзүлүүгө тийиш. 

11.4.3.12 Приборлордун жайгашуусу боюнча (КӨЖ) долбоор төмөнкүлөрдү 

контролдоону камсыз кылууга тийиш: 

курулманын жана анын негизинин вертикалдуу жана горизонталдуу 

жылууларын жана деформацияларын; 

секциялык бөлүктөрдүн биригүүлөрү боюнча өз ара жылышууларды; 

кеңейтүү жана курулуш түйүндөрүн жана жаракаларды ачуу. 

Приборлорду жайгаштыруунун конструкциясы табигый шарттарды, 

курулманын конструктивдүү өзгөчөлүктөрүн жана иштөө шарттарын эске алуу 

менен ар бир конкреттүү курулма үчүн такталышы керек. 

11.4.3.13 Насостук станциялардын жер астындагы бөлүктөрү, эреже катары, 

темир-бетон конструкцияларынын долбоорлоо стандарттарынын талаптарына 

ылайык, монолиттүү темир бетондон иштелип чыгууга тийиш. 

 

11.4.4 Циркуляциялык жана техникалык суу менен камсыз кылуу  суу 

түтүктөрүнө 

 

11.4.4.1 Циркуляциялык жана техникалык суу менен жабдуу 

системаларынын суу түтүктөрүнө төмөнкүлөр кирет: 

циркуляциялык суу түтүктөрү (магистралдык, блоктук); 

технологиялык суу түтүктөрү; 

ачык жана жабык каналдар. 

Блоктун циркуляциялык суу түтүктөрү адатта конденсатор ар бир агымы 

үчүн бир түтүк менен салынат. Эгерде негиз бар болсо, бир блок түтүк өткөрүүгө 

уруксат берилет. 

Техникалык суу менен камсыз кылуунун циркуляциялык системаларына 

кошумча суу берүү эки түтүк аркылуу каралат. ТЭЦтин аянтчасында аварияны 

жоюу үчүн керектүү убакытка суу камы түзүлсө же суунун резервдик булагы бар 

болсо, түтүктөрдү бир тилкеде долбоорлоого уруксат берилет. 
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11.4.4.2 Жерге төшөлгөн циркуляциялык жана техникалык суу менен 

камсыз кылуу системасынын түтүктөрү болоттон же полимердик материалдардан 

долбоорлоо керек. 

11.4.4.3 Циркуляциялык жана техникалык суу менен жабдуу системасынын 

түтүктөрүнүн бекемдигин эсептөө ченемдик документтердин талаптарына 

ылайык жүргүзүлүүгө тийиш. 

11.4.4.4 Циркуляциялык жана техникалык суу менен жабдуу системасынын 

суу түтүктөрүн төмөнкү шарттарды сактоо менен салуу сунушталат: 

пландагы жана профилдеги бурулуштар 30°, 45°, 60°, 90° бурчтарга ээ 

болушу керек; 

түтүктүн ийилүү огунун радиусу эки диаметрге барабар болушу керек; тар 

шарттарда аны бир жарым же бир диаметри менен кыскартууга болот. 

11.4.4.5 Эгерде циркуляциялык жана техникалык суу менен жабдуу систе-

масынын түтүктөрүнүн диаметри 1000 мм же андан көп болсо, түтүктөрдү текше-

рүү жана тазалоо үчүн жана башка максаттар үчүн экиден кем эмес герметикалык 

жабылган люктар каралышы керек. Түтүктүн туюк участокторунун узундугу – 

люктан тосмо арматурага, тосуп бүтөгүчкө чейин – 3 мден ашпоого тийиш. 

Түтүктөрдү канализация системасына, суу агымына, рельефтин ылдый 

жерлерине же насостун жардамы менен агып чыгуу аркылуу бошотуу 

мүмкүнчүлүгүн камсыз кылуу керек. 

Насостун жардамы менен соруп чыгуу мүмкүнчүлүгү үчүн түтүктүн ылдый 

жагында чуңкурга жол берилет. 

11.4.4.6 Таштак жана баткактуу жерлерден башка баардык топурактарда 

түтүктөр бузулбаган түзүлүштөгү табигый топуракка салынышы керек, мында 

тегиздөөнү жана зарыл болгон учурда пайдубалдын профилин түзүүнү камсыз 

кылуу керек. 

Таштуу топурактар үчүн 20 см калыңдыкта кум даярдоочу түзүлүш 

каралышы керек. 

Түтүк кабыгынын курчап турган топурак менен биргелешип иштешин 

камсыз кылуу үчүн түтүктөрдүн ортосундагы боштуктту жана аралыкты түтүк 

диаметринен 0,75 бийиктикке чейин кылдат катмар тыгыздоо менен борпоң 

топурак менен жабуу керек. 

Көрсөтүлгөн аймакта түтүктөрдү көмүү үчүн чопо топуракты, оор чопону, 

топурак жана кесек түрүндөгү чопону, ошондой эле тоңгон топурактарды 

колдонууга жол берилбейт. 

Топурактын ныкталуусу оптималдуу нымдуулукта 95% тыгыздыкка чейин 

жүргүзүлүүгө тийиш. 
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Зарыл болгон учурда, планда жана профилде түтүктөрдүн бурчтарында 

тирөөчтөр каралат. 

11.4.4.7 Түтүктөрдү салуу тереңдиги тоңдуруунун эсептелген тереңдигинен 

0,5 м көп болушу керек. 

11.4.4.8 Түтүктөрдүн ортосундагы жана түтүктөрдөн имараттарга жана 

курулмаларга чейинки так аралык ченемдик документтердин талаптарына ылайык 

белгиленет. 

Түтүөр аварияга дуушар болгон учурда имараттарды жана курулмаларды 

бузулуудан коргоо үчүн атайын чараларды аткарууда тар шарттарда көрсөтүлгөн 

аралыктарды кыскартууга жол берилет. 

11.4.4.9 Жер астындагы болот түтүктөрү МАМСТАНДАРТ Р 51164 жана 

МАМСТАНДАРТ 9.602ге ылайык тышкы гидроизоляциялык каптоо менен 

коррозиядан корголууга тийиш. 

100% каптоо тыгыздыгын көзөмөлдөө камсыз кылынат. 

Зарыл болсо, катоддук жана / же коргоочу колдонулат. 

11.4.4.10 Болоттун коррозия ылдамдыгы жылына 0,08 мм ден ашканда, 

учурдагы ченемдик документтерге ылайык түтүктөрдүн ички беттерин коргоону 

камсыз кылуу же полимердик материалдардан жасалган түтүктөрдү колдонуу 

зарыл. 

11.4.4.11 Муздатуучу көлмөлөрү бар жүгүртмө муздатуу системалары 

болгон учурда электр станциясынын аймагынан тышкары өтүүчү кирүүчү жана 

чыгуучу каналдар, эреже катары, түбүн жана жантаймаларын бекитпестен ачык 

(суунун эрозиясыз ылдамдыгы менен)долбоорлонгон болушу керек. Бул учурда, 

каналдардын четинде ылайдын чыпкалары жана/же бороон-чапкыны бар арыктар 

жана бороон чыгуучу жайлар каралышы керек. 

Суунун деңгээлинин өзгөрүүсүнүн чегинде өнөр жай аянтындагы 

каналдардын жантаймалары бекемделиши керек. 

Тар өнөр жай аянтчаларында муздатуу системаларынын баардык түрлөрү 

үчүн жабык темир-бетон каналдарды же болот түтүктөрдү колдонууга уруксат 

берилет. 

11.4.4.12 Агызып чыгаруучу суу түтүктөрүн ачык же жабык чыгуучу 

агызып кетүүчү каналдарга туташтыруу түйүндөрүндө өчүрүүчү түзүлүштөр 

болушу керек. 

 

11.5 Карбонаттык жана биологиялык булгануунун алдын алуу 

 

11.5.1 Суунун сапатынын гидрохимиялык жана гидробиологиялык 

болжолдоруна негизделген баардык циркуляциялык жана техникалык суу менен 
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жабдуу системалары үчүн биринчи блокту киргизүү менен, ченемдик 

документтердин талаптарына ылайык жабдуулардын жана градирнялардын 

жылуулук алмашуу катмарында минералдык жана органикалык кендердин пайда 

болушуна жол бербөө үчүн чаралар көрүлүүгө тийиш. 

Турбина конденсаторлору, эреже катары, трубаларды ийкемдүү шарлар 

жана тазалоо алдындагы чыпкалар менен үзгүлтүксүз тазалоо үчүн орнотмолор 

менен жабдылган. 

11.5.2 Муздатуу кайтарым системаларынын сууларында туздардын уруксат 

берилген концентрациясын камсыз кылуу үчүн күлдү кетирүүнүн гидравликалык 

системасын, сууну даярдоо, жылытуу системасын сугаруу үчүн, айыл чарба жана 

өнөр жай өндүрүшүндөүйлөөчү сууларды колдонуунун же үйлөөчү сууну суу 

булагына агызып жиберүүнүн эсебинен үрлөөнү көбөйтүү мүмкүнчүлүгүн жана 

максаттуулугун кароо керек. 

11.5.3 Эгерде суу менен камсыздоо булактарында моллюскалар бар болсо, 

циркулярдык системанын түтүктөрү жана жылуулук алмашуу жабдуулары суунун 

агымынын ылдамдыгы 2 м/с тан ашкан такалуу зоналарысыз долбоорлоо керек, 

ошондой эле турбина жабдууларын чыгаруучу менен макулдашуу боюнча 

системаларды мезгил-мезгили менен 45 °С ге чейинки температурадагы ысык суу 

менен алдын ала жууп турууну караштыруу керек. 

11.5.4 Түтүктөрдүн био-булгануусуна каршы күрөшүү жана жылуулук 

алмаштыргычтарды кайра муздатуу үчүн сууну биоциддик препараттар менен 

тазалоо керек. 

 

12 Тышкы күлдү жана шлакты тазалоо 

 

12.1 Тышкы күлдү жана шлакты тазалоо системалары 

 

12.1.1 ЖЭСте күлдү жана шлакты сыртка чыгаруу системасынын 

варианттары: 

- гидравликалык (ГКмИ), мында баштапкы күл жана шлак пульпасы 

дренаждык насостордун жардамы менен күл төгүүчү жайга түз берилет; 

- пневмогидравлик, анда күл жана шлак материалдары чогултулат жана 

пневматикалык түрдө силостук кампаларга жеткирилет, ал жерден 

керектөөчүлөргө кургак түрдө жөнөтүлөт же берилген консистенциядагы шламды 

алуу үчүн нымдалат жана күл төгүлүүчү жерге гидравликалык түрдө сордурулат; 
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- механикалык, анда 15-30% га чейин нымдалган күл жана шлак силостук 

кампадан транспорт каражаттары, конвейерлер же башка механизмдер менен 

кургак сактоочу жайдын таштандысына төгүлөт. 

12.1.2 Тышкы күлдү жана шлакты тазалоо системасын тандоо күлдү жана 

шлакты максималдуу колдонууну камсыздоонун негизинде колдонулган күлдү 

чогултуу ыкмаларына, экологиялык жана жаратылышты коргоонун талаптарына 

жараша жүргүзүлүүгө тийиш. 

Күл чогултуунун кургак методдору менен транспорттук схеманы тандоо 

конкреттүү шарттарга (күлдүн химиялык курамы, экономикалык жана рыноктук 

факторлор, техникалык мүмкүнчүлүктөр, жолдордун болушу, таштандыга 

чейинки аралык ж. б.) жараша жүргүзүлүүгө тийиш. Күлдү жана шлакты тазалоо 

системалары, эреже катары, күл менен шлак үчүн өзүнчө болушу керек. 

12.1.3 Кальцийи жогору күлдү жана шлакты алып салуу жана сактоо 

төмөнкү схемаларга ылайык мүмкүн: 

- өзүн-өзү катуулатуучу суу-күл аралашмасы түрүндө, сууга чыланган күл 

аралаштыргычтар аркылуу силостук кампадан чыккан күл аралаштыруучу 

цистернага, андан кийин насостор аркылуу күл төгүлгөн жерге төгүлгөндө; 

- күлдүн мүнөздүү карбюратордук касиеттерине негизделген гранулдар 

түрүндө. 

12.1.4 Күлдү жана шлакты тазалоо системасын тандоодо ар кандай 

системаларды алдын ала баалоо үчүн суунун салыштырма сарпталышын 

төмөндөгүлөр үчүн алуу керек: 

гидравлика үчүн – тоннасына 10 м3 же андан көп; 

пневмогидравлик үчүн – тоннасына 1,5-2 м3; 

механикалык үчүн – тоннасына 0,15-0,5 м3; 

алдын ала гранулдаштыруу менен - тоннасына 0,4 м3 чейин. 

12.1.5 Тышкы күлдү жана шлактарды гидравликалык тазалоо 

системаларынын суу менен камсыздалышы, негизинен айланып туруучу 

катарында долбоорлоо керек. 

 

12.2 Тышкы күл жана шлактарды гидравликалык тазалоо системасы 

 

12.2.1 Тышкы күлдү жана шлактарды гидравликалык тазалоо системалары 

биргелешкен жана күл менен шлакты өзүнчө тазалоо үчүн иштелип чыгышы 

мүмкүн. 

Биргелешкен же өзүнчө тазалоо ыкмасын тандоо күлдү жана шлакты 

потенциалдуу керектөөчүлөрдүн талаптарын эске алуу менен варианттарды 

техникалык -экономикалык салыштыруунун негизинде жүргүзүлөт. 
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12.2.2 Тышкы МСтин гидравликалык транспорттук системалары баардык 

күл жана шлак аралашмаларын кетирүүнү камсыз кылууга негизделген. Эсептик 

өндүрүш катарында ЖЭСтин жагымсыз иштөө режими – толук энергетикалык 

жүктөм жана сапатсыз отун кабыл алынган. 

ЖЭБдин ГКмИнин негизинен экиден ашык казан агрегаты бар системасы 

жыл бою күнү-түнү иштөөгө ылайыкташтырылышы керек. 

12.2.3 Баггер (күл, шлак, күл жана шлак) насостук станциясы, эреже катары, 

от казанында жайгашат. Эгерде насостук станцияны башкы корпуста 

жайгаштыруу мүмкүн болбосо, тиешелүү негиздеме боюнча тереңдетүүчү 

насостук станцияны башкы имараттын сыртына жайгаштырууга уруксат берилет. 

12.2.4 Бир багер насостук станцияга эреже катары, буу кубаттуулугу             

500 т/сааттан ашпаган алты буу казан, төрт казан – 1000 т/сааттан ашпаган, эки от 

казан – 2650 т/сааттан ашпаган туташтырылышы керек. 

12.2.5 Соруп алуучу багер насостордо, эреже катары, күлшлактык (күл, 

шлак) пульпа үчүн секцияга бөлүнгөн кабыл алуучу идиш (зумпф) каралат. 

Идиштин өлчөмү камсыздоочу лотокторду же каналдарды ысытпастанрезервдик 

багер насосун иштетүү үчүн зарыл болгон убакытка жараша, бирок, эреже катары, 

багер насосунункеминде эки мүнөткөиштөөсү үчүндайындалат. 

12.2.6 ГКмИнин насостук жабдууларынын түрү ЖЭСтин эң жагымсыз 

иштөө режими үчүн тандалат. Ири типтүү өлчөмдөгү насосторго артыкчылык 

берилиши керек. 

Багер насосуна кирүүчү шлак кесектеринин максималдуу өлчөмү агып 

кирүү тракынын 1/3 бөлүгүнөн ашпоого тийиш. 

12.2.7 Багер насостору "булуңдун астында" жайгашышы керек. 

Кабыл алуучу идиштин тереңдиги жана анын өлчөмдөрү планда 

зумпфдагыпульпанын эң аз деңгээлиндепайда болгон гидравликалык айлампа 

аркылуу абанынсорулуп кетишин болтурбоого мүмкүн болгон эсеп менен 

тандалышы керек. Кадимки пульпанын деңгээлинен ашып кетүү 1,5 м кем болушу 

керек. 

12.2.8 Шлактык жана күлдүк пульпа үчүн багер насостору насостордун ар 

бир тобунда бир резервдик жана бир оңдоочу агрегат менен орнотулат. 

Эгерде бир насостук станцияда күлшлактык пульпаныбагер жана шлак 

насосторунун бир нече баскычында сордуруу зарыл болсо, насостун эки 

баскычын орнотууга уруксат берилет (насостук жабдууларды чыгаруучулар 

менен макулдашуу боюнча). 

12.2.9 Бир түтүк үчүн эки багер насосунун, ошондой эле эки түтүк үчүн бир 

насостун параллелдүү иштешине негизинен жол берилбейт. 
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Багер насостору насостун басым линиясына жөнгө салуучу арматураны 

орнотпостон, кирүүчү пульпаны толук соруп чыгуу режиминде иштеши керек. 

12.2.10 Экинчи жана андан кийинки көтөргүчтөрдөгү багер насостук 

станцияларында бир эле убакта иштеген агрегаттардын саны кыскарган чоң 

насостор жана күл жана шлак түтүктөрү орнотулушу керек. 

12.2.11 Күл төгүлүүчү жерге ишке жарактуулардан тышкары, ар бир багер 

насостук станциясынан бир резервдик күл жана шлак түтүгү каралышы керек. 

Негизги күлшлак түтүктөрүнүн узундугу 10км ден ашса, күлшлак түтүгүн 

кошумча оңдоону кароого да уруксат берилет. 

12.2.12 Магистралдык болот күл жана шлак түтүктөрү, эреже катары, жер 

үстүндөгү оюктарга же плиталардын тирөөчтөрүнө өз алдынча 

компенсациялоонун негизинде кеңейтүүчү муундарды жана анкердик 

тирөөчтөрдү орнотпостон салынышы керек. Зарыл болгон учурда анкердик 

тирөөчтөрдү жана кеңейтүүчү муундарды орнотууга уруксат берилет. 

Болоттон жасалган күл жана шлак түтүктөрү үчүн болотту кайнатууга 

болбойт. 

12.2.13 Күл жана шлак түтүктөрүн абразивдүү эскирүүдөн коргоо үчүн 

таштай катуу шакекчелерди колдонуу, багер насосторунун басымын жана 

күлшлак түтүктөрү үчүн тирөөчтөрдүн көтөрүмдүүлүгүн жогорулатуу 

зарылдыгын эске алуу менен экономикалык жактан негизделиши керек. 

Таштай куюлган шакекчелерди колдонуу мүмкүнчүлүгүн 1000 мге чейинки 

узундуктагыбагер насостук станциясынын артындагы баштапкы участокто жана 

трассанын эңкейиши 1%дан ашкан бөлүктөрүндө кароо керек. 

12.2.14 Күл жана шлак түтүктөрүнүн диаметри пульпаны ташуунун 

оптималдуу ылдамдыгынын негизинде аныкталат, алардын мааниси ушуга окшош 

шарттарда иштеген ЖЭСтин маалыматтары боюнча алынат. 

Оптималдуу ылдамдыктын маанилеринин аналогу жок болгон учурда 12.2.1 

жана 12.2.2 таблицаларына ылайык алынат. 

 

12.2.1 т а б л и ц а с ы – Пульпанын болот түтүктөрүндөгү оптималдуу 

ылдамдыгы 

 

Түтүктөрдүн 

шарттуу 

диаметри, мм 

 

Күл жана шлактардын түрүнө жараша ылдамдыктын мааниси, 

м/с 

Күлү бар жана 

күлсүз суюк шлак 

Күлү бар жана 

күлсүз катуу шлак 

Күл 

≤300 1,50-1,70 1,40-1,60 1,25-1,40 

350-500 1,60-1,85 1,50-1,70 1,30-1,45 

600 1,65-1,90 1,55-1,80 1,35-1,50 
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 12.2.2 - т а б л и ц а с ы – Таштай куюлган түтүктөр менен футировкаланган 

түтүктөрдөгү пульпанын оптималдуу ылдамдыгы 

 

Таштай куюлган  

түтүктөрдүн ички диаметри, 

мм 

Күл жана шлактардын түрүнө жараша 

ылдамдыктын мааниси, м/с 

Күлү бар жана күлсүз 

суюк шлак 

Күлү бар жана күлсүз 

катуу шлак 

≤290 1,80-2,05 1,70-1,90 

340-425 1,90-2,20 1,80-2,05 

530 2,00-2,30 1,85-2,15 

 

12.2.15 Оңдоо же резервге алып кетүү алдында токтотулган учурда күл жана 

шлак түтүктөрүн тазалоо үчүн ар бир багер насосун сордурууга же кабыл алуучу 

бункерге насос өндүрүмүнө барабар өлчөмдө тазаланган суу берүүнү камсыздоо 

зарыл. 

Багер насостор эки баскычтуу схемада болгон учурдатазаланган суу 

биринчи баскычтагы соргучтарга берилет. 

12.2.16 Күл жана шлак түтүк трассасынын узунунан турган профили 

системаны багер насостук станциялардын кабыл алуучу идишине (зумпфка) же 

күл төгүүчү жайга өз алдынча бошотуу мүмкүнчүлүгүн камсыз кылууга тийиш. 

Трассанын начар жерлеринде, ал эми узун трассада ар бир 2-3 км да жалпы 

сыйымдуулугу ГКмИнин трассасынын бошонгон бөлүгүндөгү баардык күл жана 

шлак түтүктөрүнүн көлөмүнө барабар болгон атайын чопо резервуарлар 

каралышы керек. 

Чыгаруу түйүндөрүнүн диаметри эки сааттын ичинде түтүктөрдүн 

тейленүүчү бөлүктөрүнүн толук бошотулушун камсыз кылышы керек. 

12.2.17 Күлшлак түтүктөрүнүн чыгуучу тарапка карай эң аз жантайышы 

төмөнкүдөй болушу керек: 

күлдү өзүнчө ташуу менен - 0,002; 

катуу шлакты өзүнчө ташуу менен -0,003; 

суюк шлакты өзүнчө ташуу менен - 0,005. 

Күл менен шлакты биргелешип ташууда басымдуу түтүктөрдүн 

эңкейиштери шлактын тиешелүү түрүн өзүнчө ташуу менен кабыл алынат. 

12.2.18 Параллель салынган күл менен шлак түтүктөрүнүн сырткы 

беттеринин ортосундагы ачык аралыктар муундарды ширетүү, пульпа 

түтүктөрүнүн жана арматуралардын бурулуу жана аларды алмаштыруу 

мүмкүнчүлүгүн, ошондой эле өзүн-өзү компенсациялоо учурунда түтүктөрдүн 
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туурасынан кеткен жылышын эске алуу менен кабыл алынышы керек, бирок 

төмөндөгүлөрдөн кем эмес: 

500 мм - 900 ммге чейинки ички диаметри бар түтүктөр үчүн; 

800 мм - ички диаметри 900 ммден ашкан түтүктөр үчүн. 

12.2.19 Тышкы күлдү жана шлактарды гидравликалык тазалоочу системалар 

күлшлак чыгаруудан ЖЭБге кайра колдонуу үчүн таза суу кайтып келе тургандай 

суу менен камсыздоонун айланып келүү схемасы менен долбоорлонушу керек. 

ГКмИнин системасын толуктоо санитардык ченемдерге ылайык жол берилген 

ЖЭБдеги агынды суулар менен жана гидравликалык күл тазалоо системасындагы 

жоготууларды компенсациялаган өлчөмдө гана жүргүзүлүшү мүмкүн. 

12.2.20 Тазаланган суу түтүктөрү, эреже катары, жердин астында 

долбоорлонгон болушу керек. Тиешелүү негиздеме менен (суу өткөргүчтөргө 

туздун интенсивдүү чөкмөсү, маршруттун өтүү шарттары ж. б.) жер үстүндөгү 

суу өткөргүчтөрдү долбоорлоого уруксат берилет жана алар тоңуп калуудан 

корголушу керек. 

12.2.21 Тазаланган суу түтүктөрү болоттон же стекловолокно түтүктөрдөн 

жасалган эки линияда (жумушчу жана резервдик) түзүлүшү керек. 

12.2.22 Тазаланган суунун насостук станцияларында, эреже катары, экиден 

кем эмес жумушчу жана бир резервдик насос каралышы керек. Жумушчу 

насосторунун жалпы жеткирилишин жумушчу дренаждык насостордун жалпы 

көлөмүнө барабар алуу керек. 

Эгерде тазаланган суунун жолунда кандайдыр бир катмарлар пайда болуу 

коркунучу жаралса, кошумча оңдоо насосун караштыруу керек. 

Жыштыктуу жөнгө салуу каралган электр кыймылдаткычтарын колдонуу 

каралышы керек. 

 

12.3 Пневматикалык-гидравликалык система 

 

12.3.1 Күлшлак тазалоонун ички системасы боюнча кургак күл 

жыйноочулардын астынан чыккан күл пневматикалык системалар аркылуу орто 

бункерлерде чогултулат, андан пневматикалык транспорт менен кургак күл 

кампасынын силосторуна берилет, ал жерден керектөөчүлөргө жөнөтүлөт же алар 

жок болсо, гидравликалык жол менен насостук станциянын жардамы менен күл 

төгүүчү жайга жеткирилет. 

12.3.2 Кургак күлдү сактоо үчүн төмөнкүлөр камтылышы керек: 

күлдү жана шлакты кабыл алуу жана аларды фракциялык курамын эске 

алуу менен силостук цистерналарга бөлүштүрүү (эгерде бул кардардын 

техникалык тапшырмасында каралса); 
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күлдү сактоо жана керектөөчүлөргө жөнөтүү: 

оңдоого чыгарыла турган силосту бошотуу үчүн кампанын ичинде күлдү 

жана шлакты бир силостон экинчисине ташуу мүмкүнчүлүгү; 

күлдөрдү жана шлактардытранспортко жүктөй турган жерлерди 

аспирациялоо жана чыгарылган абаны тазалоо; 

тышкы гидравликалык транспорт системасына күл жана шлак жеткирүү 

(зарыл болсо). 

12.3.3 Кургак күлдүн кампасынын сыйымдуулугу күлдүн жылдык орточо 

чыгуусунда эки суткалык камдык деп кабыл алынат. 

 

12.4  Механикалык система 

 

12.4.1 Кургак күлдү даярдоо жана аны аралык бункерлерден түшүрүү 

түйүнү күлдү, шлакты жана аларды нымдоо үчүн аралаштыргычтарды камтыйт. 

12.4.2 Кыш мезгилинде күл төгүүчү жайга ташуу учурунда нымдалган 

күлдүн жана шлактын тоңуп калуусуна жол бербөө үчүн аралык бункерлерден 30 

°Стан төмөн эмес жөнөтүү учурунда күлдүн температурасын камсыздоо 

чараларын караштыруу зарыл. 

12.4.3 Күлдү жана шлакты кургак күл жана шлак кампасынан кургак күл 

төгүүчү жайга ташуу үчүн арналган механикалык системаларга пневматикалык 

ташуучу түзүлүштөр, автотранспорт каражаттары, конвейердик транспорт кирет. 

Пневматикалык ташуучу түзүлүштөрташуу аралыгы узун болгон учурда 

колдонулушу мүмкүн: 

чачма насостор менен – 400 мге чейин; 

пневматикалык бурама жана пневматикалык камералуу насостор менен – 

1000 мге чейин. 

Көрсөтүлгөн аралыктар кампанын жана күлшлак төгүлүүчү жайдын бийик 

жайгашканын эске алуу менен такталат. 

 

12.5 Күл жана шлак төгүлүүчү жайлар 

 

12.5.1 Жалпы жоболор 

 

12.5.1.1 Күл жана шлак төгүлүүчү жайлар күлдү жана шлак материалдарын 

нымдуу (гидравликалык күл төгүүчү жайлар) жана кургак сактоочу жайларга 

төшөө жана сактоо ыкмасы боюнча айырмаланат. 
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12.5.1.2 Күл жана шлак төгүлүүчү жерлердин өлчөмдөрү, эреже катары, 

күлдү жана шлакты керектөөнүн жана товардык азыкка кайра иштетүүнүн 

көлөмүн эске алуу менен ЖЭСтин 25 жылдык иштөөсүнө каралышы керек. 

12.5.1.3 Гидравликалык күл жана шлак төгүүчү жайларды карст же тоо 

кендери менен иштетилген аянтчаларга, жер көчкү капталдарына жана 

термокарст кубулуштары бар жерлерге жайгаштыруу сунушталбайт. 

12.5.1.4 Күл төгүлүүчү жайдан өндүрүштүк, турак жай, коомдук, дарылоо-

ден соолукту чыңдоочу имараттарга, транспорттук магистралдарга жана калктын 

массалык эс алуучу жайларына чейинки минималдуу СКЧ, анын периметри 

боюнча бак-дарактар жана бадалдарды отургузуу менен кеминде  300 м болушу 

керек. 

 

12.5.2 Гидравликалык күл төгүлүүчү жайлар 

 

12.5.2.1 Гидравликалык күл төгүүчү жайлардын тосмолонгон 

дамбаларынын классы алардын акыркы бийиктиги боюнча орнотулушу керек: 

15 м бийиктикте - II класс; 

15 м же андан аз бийиктикте - III класс. 

Тосмолонгон дамбалардын классы төмөндөгү учурларда бирге 

көбөйтүлүшү керек: 

бийиктиги 30 мден ашык болгондо; 

күл төгүүчү жай жакынкы калктуу конуштардын же өнөр жай 

ишканаларынын, темир жолдордун, автомобиль жолдорунун, мунай жана газ 

түтүктөрүнүн, айыл чарба объектилеринин пландоо белгилеринин үстүндө 

жайгашканда; 

гидравликалык күл төгүүчү жайдын сыйымдуулугу 50 миллион м3 ашык 

болгондо; 

эгер аянтчанын сейсмикалуулугу MSK-64 шкаласы боюнча 6 баллдан 

жогору болсо. 

12.5.2.2 Тосмолонгон дамбалар негизинен баштапкы дамбадан жана 

куралган дамбалардан турушу керек. 

Дамбаларды долбоордук (акыркы) бийиктикке курууга гидравликалык күл 

төгүүчү жайды курууда пайдалуу казуу иштеринин топурагы болгондо, 

топуракты анын өзүндө иштетүүнүн эсебинен жана башка негиздүү учурларда 

жер титирөө коркунучу бар аймактарда жол берилет. 

Биринчи дамбаандан ары дренаждык призманын ролун аткаруусун эске 

алуу менен иштелип чыгат. 
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12.5.2.3 Гидравликалык күл төгүүчү жайлар андан ары тосуучу дамбаларды 

куруу мүмкүнчүлүгүн эске алуу менен долбоорлонушу керек. Бул үчүн күл 

төгүлүүчү жер секцияларга бөлүнүшү керек. Секциялык бөлүктөрдүн санынтаза 

сууну чыгаруучу өз алдынча системасы бар экиден кем эмес деп кабыл алуу 

керек. 

12.5.2.4 Көп баскычтуу конструкцияга ээ болгон баштапкы тосмо 

дамбаларынын бийиктиги гидравликалык күл төгүүчү жердин түрүнө, күлдү жана 

шлакты сактоо ыкмасына жана алардын физикалык-механикалык 

мүнөздөмөлөрүнө жараша дайындалышы керек. 

12.5.2.5 Дамбаларды курууда жергиликтүү топурактарды жана күлшлак 

материалдарын колдонуу керек. Күлдүн жана шлактын дамбаларды курууга 

жарактуулугуна болгон баа алардын химиялык-минералогиялык жана 

гранулометрикалык курамы менен аныкталат. 

12.5.2.6 Дамбалардын туруктуулугу КЧжЭ 2.06.05 талаптарына ылайык 

топурак материалдарынан жасалган тиешелүү класстагы платиналар үчүн 

эсептелиши керек. 

Дамбаларды куруу боюнча долбоорлордо, кезектеги ярустун туруктуулугун 

эсептөөдөн тышкары, күлдүн жана шлактын чыныгы физикалык жана 

механикалык касиеттерин эске алуу менен дамбанын жалпы бийиктигинде 

туруктуулукту текшерүүчү эсептөөлөр жүргүзүлүшү керек. 

Долбоорлоодо дренаждын, анын ичинде өйдө карай эңкейиштин 

капталында жайгашкан ар кандай түрлөрү эске алынышы керек. 

12.5.2.7 Суу төгүүчү курулманын жайгашуусу жана конструкциясы күл 

төгүүчү жайдын акыркы бийиктикке орнотулушун эске алуу менен каралышы 

керек. Күл төгүүчү жердин ар бир секциясына ар бир суунун толук агымы үчүн 

кеминде экиден суу төгүүчү түзүлүштөр каралышы керек. 

12.5.2.8 Күл төгүүчү аймакка чектеш аймактан жер үстүндөгү суулардын 

кирүүсүнө жол берилбейт. 

Жер үстүндөгү сууларды буруп кетүү үчүн күл төгүлгөн жер иштетилип 

бүткөндөн кийин аларды пайдаланууну эске алуу менен жаан-чачын сууларын 

буруп кетүүчү түзүлүштөр каралышы керек. Сууну буруп кетүүчү коллекторлор, 

эреже катары, күл жана шлак толтурулган аянттын сыртында жайгашышы керек. 

12.5.2.9 Гидравликалык күл төгүү жерлердин жер астындагы сууга 

тийгизген таасирин көзөмөлдөө үчүн пьезометрикалык жана байкоочу 

скважиналардын тармагы бар башкаруу бөлүмдөрүн түзүүнү камсыздоо зарыл. 

Гидравликалык күл төгүүчү жайдын астындагы суунун агып кетүүсүнө 

каршы чаралардын зарылчылыгы жана түрү жер астындагы суулардын 

геологиялык жана гидрологиялык шарттарын жана сапатын изилдөөнүн, ошондой 
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эле сууну чыпкалоо процесстерин моделдөөнүн жана жер астындагы суулардын 

булганышын болжолдоонун негизинде түзүлөт. 

Тосуучу дамбалар контролдоп-өлчөөчү шаймандар менен жабдылууга 

тийиш. 

 

12.5.3 Кургак (үймө) күл төгүлүүчү жайлар 

 

12.5.3.1 Кургак күл төгүлгөн жерлерди саздак жерлерге, дарыялардын 

жайылма жерлерине, жер астындагы суулардын деңгээли жердин бетинен 2 м аз 

болгон жерлерге жайгаштырууга жол берилбейт. 

12.5.3.2 Күл төгүүчү жайдын конструкциясы төмөнкүлөрдү камсыз кылууга 

тийиш: 

курулуштун баардык этаптарында тышкы жантаймалардын туруктуулугу; 

тышкы жантаймаларды атмосфералык жаан-чачындын таасиринен 

коргоонун ишенимдүүлүгү; 

таштанды үстүнөн атмосфералык сууну башка жакка агызуу;  

муну менен бирге, бул суулардын төгүлгөн жердин топурагына кошулуусун 

болтурбоочу чаралар көрүлүшү керек. 

12.5.3.3 Негизги жана тосуучу дамбалар, эреже катары, орнотулбайт. 

12.5.3.4 Төгүлүүчү күл жана шлак материалдары катмар түрүндө таптоо 

керек, ал долбоорлоо стадиясында 0,25-0,30 м ге барабар катарында кабыл 

алынышы керек. Таптоо учурунда оптималдуу тыгыздыкты камсыз кылуу үчүн 

чачыраткычтарды колдонуу менен кошумча нымдоо талап кылынат. 

Күл жана шлак материалын төшөө боюнча спецификациялар максималдуу 

тыгыздыкты камсыз кылууну эске алуу менен эксперименталдык төгүүнүн 

натыйжалары боюнча түзүлөт. 

12.5.3.5 Жантаймалардын жана төгүлүүчү жердин бетинин чаңдашына 

каршы күрөшүү боюнча чаралар көрүлүүгө тийиш. Бул чараларга төмөнкүлөр 

кирет: 

- физикалык жана механикалык: стационардык же көчмө чачкычтарды 

колдонуу менен чачуу; 

- химиялык: чаңдуу беттерде шамалга туруктуу пленка же кабык пайда кыла 

турган химиялык заттарды колдонуу; 

- биологиялык: күл төгүүчү жайдын белгилерин долбоордук деңгээлине 

жеткирүүдө же чаңдуу беттерди узак мөөнөткө жабуу зарылчылыгында 

колдонулат. 
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13 Өрткө каршы иш-чаралар 

 

13.1 Өрткө каршыиш-чараларын долбоорлоодо "Өрт коопсуздугун камсыз 

кылуу жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын жана КРнын КЧ 21-01, 

талаптарын, ушул курулуш эрежелеринин жана ведомстволук документтердин 

талаптарын сактоо керек.  

13.2 Имараттардын көлөмдүү-пландык, конструктивдүү чечимдери жана 

инженердик системалардын чечимдери өрт болгон учурда адамдардыимараттын 

жанындагы аймакка эвакуациялоону, адамдарды куткаруу мүмкүнчүлүгүн, өрт 

өчүрүү кызматынын кызматкерлеринин өрткө кирүүсүн камсыз кылууга тийиш. 
13.3 Өрткө каршы жана бириктирилген өрткө каршы суу түтүктөрүнүн 

тармагына түздөн-түз суу жеткирүүчү насостук станциялардын имараттарын 

КЧжЭ 2.04.02ге ылайык суунун берилишин камсыздоонун даражасы боюнча         

I категорияга жана өрткө каршы туруктуулуктун I даражасына кригизүү керек. 

Өрт тармагына түз суу жеткирүүчү насостордун тобун,эгерде алар өрткө 

туруштук бере турган имараттарда жайгашкан болсо башка насостордун топтору 

менен бирге жайгаштырууга уруксат берилет (процесстик, ичүүчү, 

циркуляциялык суу менен камсыздоо). Башка учурларда, аларды өзүнчө өрткө 

каршы бөлүгүнө жайгаштыруу керек. 

13.4 Стационардык өрт өчүрүүчү түзүлүштөрдү тандоо (чачыратылган суу, 

аба-механикалык көбүк, газ, аэрозоль же порошок курамы) жана ЖЭБдин 

сигнализациясы "Өрт коопсуздугун камсыз кылуу жөнүндө" Кыргыз 

Республикасынын Мыйзамынын жана КР КЧ 21-01 талаптарын эске алуу менен 

корголуучу имараттардын жана бөлмөлөрдүн технологиялык, конструктивдүү 

жана көлөмдүү-пландык өзгөчөлүктөрүнүн негизинде жүргүзүлүүгө тийиш. 

13.5 Насостордун, өрт өчүрүүчү орнотмолордун жана өрт жөнүндө белги 

берүүчү сигнализациясынын бекитүүчү жана иштетүүчү түзүлүштөрүн 

автоматтык түрдө иштетүү үчүн төмөнкүлөрдү колдонуу керек: 

ТП БАСтын өндүрүштүк, административдик-тиричилик, кабелдик 

бөлмөлөрүндө жана жер астындагы жайларында – өрт жөнүндө белги берүүчүлөр; 

трансформаторлор үчүн (реакторлор) – дифференциалдык жана газдан 

коргоочу, ошондой эле өрттү аныктоочу атайын түзүлүштөр (сериялык 

өндүрүштө); 

мунай продуктылары бар цистерналар үчүн, суюк отунду сордуруучу 

бөлмөлөр, мунай объекттери, сактоочу жана көмөкчү бөлмөлөр - тиешелүү 

аткаруудагы белги берүүчүлөр. 

13.6 Өрт жөнүндө белги берүүчүлөрбөлмөдөгү айлана-чөйрөнү (нымдуулук, 

жарылуу коркунучу, иштөө температурасы, аба агымынын ылдамдыгы ж.б.), 
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ошондой эле эксплуатациялоо ыңгайын эске алуу менен өрттү эрте аныктоо 

шартында тандалышы керек. 

13.7 Өрттү суу же көбүк менен өчүрүүнүн болжолдуу убактысы 10 мүнөткө 

барабар, андан кийин ӨӨАТ автоматтык түрдө өчүп, кол менен өчүрүү 

мүмкүнчүлүгүнө ээ болот. Суу менен камсыздоо ӨӨАТын ишин 30 мүнөт камсыз 

кылышы керек. 

ӨӨАТын инерциясы 3 мүнөттөн ашпашы керек. 

13.8 Өрт өчүрүүчү орнотмону автоматтык түрдө ишке киргизүү башкаруу 

щиттеринен (диспетчердик пункттун, борбордук диспетчердик пункттун, башкы 

диспетчердик пункттун) нөөмөттөгү персонал тарабынан алыстан күйгүзүү 

(өчүрүү) аркылуу, ошондой эле тосмо арматура жана насостор орнотулган жерде 

кол менен иштетүүгө мүмкүн болушу керек. 

Башкаруу щиттеринде (башкы диспетчердик пункт, борбордук 

диспетчердик пункт, башкы диспетчердик бөлмө) баардык өрт өчүрүүчү 

түзүлүштөрдүн тосмо арматуралары ачык же жабык абалынын сигнализациясы 

көрсөтүлүүгө тийиш. 

Алыстан башкарууда өрт насосторун иштетүү жана токтотуу, клапандарды 

ачуу жана жабуу, ошондой эле желдетүү жана кондиционер системалары 

каралышы керек. 

Бир блоктун ичинде жайгашкан баардык ӨӨАТын алыстан башкаруу 

диспетчердик бөлмөгө кригизилет. 

Жалпы станциянын имараттарынын жана курулмаларынын баардык 

АӨӨОну аралыктан башкаруу борбордук диспетчердик бөлмөгө (башкы 

диспетчердик бөлмө) киргизилет. 

Суюк отунду сордуруу үчүн ӨӨАТын, күйүүчү май менен камсыздоочу 

курулмалардын ж.б. өчүрүү жана иштетүүарматурасын алыстан башкаруу, эгерде 

туруктуу нөөмөттөгү персонал болсо, жергиликтүү башкаруу щиттеринен 

башкарууга берилет. 

13.9 Кол менен же алыстан иштетүүчү стационардык өрт өчүрүүчү 

түзүлүштөрдүн башкаруу түйүндөрү (күйүүчү май менен камсыз кылуу үчүн сел 

каптоочу көшөгөлөр, аба жылыткычтардагы, генераторлордогу жана аба менен 

муздатуучу синхрондуу компенсаторлордогу өрттү өчүрүүчү ж. б.) өрт чыккан 

учурда коопсуз болгон жеткиликтүү жерлерде болушу керек. 

13.10 ӨӨАТын тийиштүү корголуучу жайдын же курулманын (жабдуунун) 

бир нече багыттарына (бөлүгүнө) бир убакта өрт өчүрүүчү каражатты берүүгө 

бөгөт коюучу блокировка каралышы керек. Блокировканы алып салуу жана өрт 

өчүрүүчү заттарды башка жайларга же башка жабдууларга жеткирүү 
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диспетчердик бөлмөдөн, башкы диспетчердик бөлмөдөн, борбордук диспетчердик 

бөлүктөн алыстан жүргүзүлүүгө тийиш. 

13.11 Ишти жеңилдетүү үчүн өрт өчүрүүчү түзүлүштөрдүн өчүрүүчү жана 

иштетүүчү түзүлүштөрүн (электр клапандары, клапандар ж.б.) өзүнчө башкаруу 

блокторуна топтоо сунушталат. Өрт коопсуздугунун стандарттарына ылайык 

мындай башкаруу блоктору, абанын температурасы 5 °C тан кем болбогон, өрт 

чыккан учурда жеткиликтүү жана коопсуз болгон бөлмөлөрдө жайгашышы керек. 

13.12 Төрт же андан көп багыттар үчүн башкаруу түйүндөрүнө башкаруу 

түйүнүнүн ичинде илинген магистралдык түтүктөн эки түтүк аркылуу өрт 

өчүрүүчү каражаттарды берүү каралышы керек. 

ӨӨАТын өчүрүүчү жана иштетүүчү түзүлүштөрүнүн алдында, оңдоо үчүн 

бул орнотуунун үчтөн ашык эмес багытын алып келүү мүмкүнчүлүгүнө 

негизделген оңдоо клапандарын кол менен башкаруучу түзүлүштөрдү орнотуу же 

жеткирүүчү шакек түтүктөрүнүн ажыратуучу клапандарын колдонуу зарыл. 

Ошол эле орнотмо менен корголгон бөлмөлөргө, ошондой эле абанын 

температурасы 5 °Сден төмөн болгон бөлмөгө өрт өчүрүүчү түзүлүштөрдүн 

жеткирүүчү түтүктөрүн салууга жол берилбейт. 

13.13 Трансформаторлордун (реакторлорудун) ӨӨАТын чачыраткыч-

тарынын жайгашуусу каптал тосмонун ичинде жогорку вольттуу втулкаларды, 

май муздаткычтарды жана май кабылдагычты кошкондо 0,2 л/с2 кем эмес 

интенсивдүүлүк менен корголгон бетин сугарууну камсыз кылышы керек. 

Чачыраткычтардын орду жана алардын саны сугат карталары боюнча такталат. 

Трансформаторлордун өрттөрүн стационардык орнотмолорду колдонуу менен 

өчүрүүнүн болжолдуу убактысы 10 мүнөткө созулушу керек. Суу менен камсыз 

кылуу үч эсе ылдамдыкты камсыз кылуу шартынан алынышы керек. 

13.14 Трансформаторлорду (реакторлорду) өчүрүү үчүн өчүрүүчү жана 

иштетүүчү түзүлүштөрдү башкаруу түйүндөрү ушул трансформатордон 

(реактордон) 15 мден кем эмес аралыкта жайгашкан өзүнчө имаратта же 

өндүрүштүк жайлардын ичинде (жертөлөдөн башка) жайгашышы керек. 

13.15 Трансформатордун (реактордун) өрт өчүрүүчү орнотмосунун ишке 

киргизүү түзүлүшүэлектр тогун анын ар тараптан өчүргүчтөрүнөн өчүрүлүшүн 

конторлдогон түзүлүш аркылуу ишке ашырылышы керек. 

13.16 Көбүктөндүрүүчү каражаты бар резервуарлар негизги өндүрүштүк 

жайлардын сыртында жайгашышы керек (өрт өчүрүүчү насостук станцияны 

кошпогондо), муну менен бирге көбүктөндүрүүчүнүн же анын эритмесинин 

температурасы колдонулган көбүктөндүрүүчүгө болгон техникалык шарттар 

боюнча 5тен 20 °Сга чегинде сакталышы керек. 
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13.17 Көбүктөндүрүүчү же анын эритмеси бар ар бир резервуар 

жеткиликтүү деңгээлдеги сигнализация менен жабдылууга тийиш. Сигналдан 

келген импульс туруктуу персоналы бар өрт өчүрүү насостук станциясынын 

башкаруу панелине, суюк отун насостук станциясынын башкаруу щитине, ал эми 

ал жок болгон учурда – башкы диспетчердик бөлмөгө, башкы диспетчердик 

бөлмөгө же борбордук диспетчердик бөлүккө жөнөтүлүүгө тийиш. 

13.18 ӨӨАТын менен жабдылган кабелдик курулмаларда, кабелдик 

линияларды тартуу башталганга чейин, суунун керектүү агымын камсыздоо 

менен убактылуу схема боюнча ӨӨАТын алыстан башкаруу режимде алдын ала 

ишке киргизүү каралышы керек. 

Кабелдик курулмаларды үзгүлтүксүз иштөөгө тапшыруу мезгилине чейин 

өрт өчүрүүчү орнотмо үзгүлтүксүз схема боюнча автоматтык режимде иштеши 

керек. 

13.19 Электр энергиясы менен камсыздоонун ишенимдүүлүгү боюнча 

ӨӨАТын, башкаруу элементтеринин жана өрт сигнализациясынин баардык 

электр жабдуулары Электр орнотмолорун орнотуу эрежелерине ылайык биринчи 

категориядагы электр энергиясын кабыл алуучу катары классификацияланышы 

керек жана эки көз карандысыз булактан алынган электр энергиясы менен 

камсыздалышы керек. Тиешелүү жабдууларда же бөлмөдө өрт же авария болгон 

учурда алардын бузулушуна жол бербөө үчүн ар кандай трассалар боюнча электр 

энергиясын берүүчү өз ара ашыкча кабелдик линиялар тартылышы керек. 

13.20 Газ өрт өчүрүүчү орнотмолордун станциялары эреже катары биринчи 

кабатта негизги имараттардын обочолонгон бөлмөсүндө жайгашышы керек жана 

бул станциялар үчүн учурдагы долбоорлоо стандарттарынын талаптарын эске 

алуу менен долбоорлонгон болушу керек. 

13.21 Адамдар үзгүлтүксүз же убактылуу болуп турган ЖЭСтин 

имараттарында өрткө каршы эскертүү системасы каралышы керек. Өрт тууралуу 

эскертүү үчүн ЖЭСтин издөө үн күчөткүчү дагы колдонулушу мүмкүн. 

Үн жана жарык эскертүүчү түзүлүштөр, алар тарабынан чыгарылган 

белгилер персонал жүрүшү мүмкүн болгон баардык жерлерде көрүнүп тургандай 

же угула тургандай орнотулушу керек. Эскерткичтер үнүн жана жарыктыгын 

жөнгө салуучусуз орнотулушу керек, ал эми алардын тармакка туташуусу 

туташтыргычтарсыз ишке ашырылышы керек. 

Адамдарга борбордук башкаруу щитинен (башкы башкаруу щитинен) өрт 

жөнүндө кабарлоо системасы персоналды эвакуациялоонун баардык болжолдуу 

убактысында иштеши керек. 

13.22 Өрт өчүрүү жана өрт сигнализациясынын түзүлүштөрүн башкаруу 

панелдери (шкафтары) ыкчам эмес контурдун бөлмөлөрүндө орнотулушу мүмкүн. 
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Муну менен бирге, ыкчам контурдун таблосунда төмөнкү сигналдар, алардын 

чынжырчасын контролдоо менен көрсөтүлүүгө тийиш: "БУЗУЛУУ", "КӨҢҮЛ 

БУРГУЛА", "ӨРТ". 

Башкаруу щитиндегиыкчам контурдун таблосундагы белгилерди уюштуруу 

схемасы жана бул максат үчүн колдонулган аппаратура ушул щитте 

колдонулгандарга окшош болууга тийиш. 

Өрт автоматикасынын баардык жарык жана үн чыгаруучу белгилери так 

болуп, башкаруу панелинин башка технологиялык сигнализация системаларынан 

айырмаланып турууга тийиш. 

13.23 Негизги имараттын өндүрүштүк бөлмөлөрүндө жана бир блоктун 

ичиндеги технологиялык жабдууларда жайгашкан ӨӨАТын сигнализациясы жана 

башкаруусу диспетчердик бөлмөгө, ал эми жалпы станциянын өндүрүштүк 

бөлмөлөрү жана бөлүштүргүчтөр үчүн - борбордук диспетчердик бөлүмгө (башкы 

башкаруу бөлмөсү) чыгарылат. 

Борбордук башкаруу щитине (негизги башкаруу щитине), диспетчердик 

пункттун "№ ___ блокто өрт чыкты" белгиси берилиши керек жана ЖЭСте бар 

болсо объектерди кароочу өрткө каршы депо менен же жакынкы өрт өчүрүү 

бөлүмү менен түз телефон байланышы камсыз болушу керек. 

13.24 Электр станцияларынын көмөкчү имараттарынан жана материалдык 

кампаларынан өрт сигнализациясы күзөт бөлмөсүнө (кароолдун дайыма 

катышуусу менен) же объектинин өрт өчүрүү станциясына (эгер бар болсо) 

жеткирилет. Алар жок болгон учурда өрт сигнализациясы борбордук башкаруу 

щитине (негизги башкаруу щитине), башкаруу щитине чыгарылат. 

13.25 Негизги имараттардын фасадында жайгашкан тышкы болот тепкичтер 

жогорку чыңалуудагы трансформаторлор же башка электр жабдуулары 

жайгашкан жерлерден 20 мден кем эмес аралыкта жайгашышы керек. 

13.26 Техникалык суу берүүнүн ачык каналдарынан башкы имараттагы 

өрттү өчүрүү үчүн сууну алууда эки өрт өчүрүүчү машина үчүн аянтча же тирөөч 

каралышы керек. Аянтчанын пландоо белгиси соргучтун бийиктиги 3,5 мден 

ашпаган каналдан суу алуу мүмкүнчүлүгүн камсыз кылууга тийиш.Ошондой эле 

жабык техникалык суу берүүчү каналдардын кудуктарынан жана градирнянын 

бассейндеринен суу алуу мүмкүнчүлүгүн кароого уруксат берилет. 

Өрт өчүрүүчү унаалар менен суу алуучу жайлар КЧжЭ 2.04.02 талаптарына 

ылайык жайгашышы керек. 

13.27 Эки кабаттуу полдорду кошпогондо, өтпөй турган кабелдик 

куралмалар (каналдар, шахталар, туннелдер ж.б.) өрткө каршы автоматика 

орнотмолор менен жабдылбайт. 
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А тиркемеси 

 

Картографиялык жана топографиялык материалдардын курамы 

 

А.1 Т а б л и ц а с ы 

 

 

Сурамжылоо материалдарынын 

аталышы 

 

Долборлоо 

стадиясы 

Тандоо 

аянт-

часы 

Объектти 

куруу 

жана 

эксплуа-

тациялоо 

ДД ЖД 

1 Физикалык жана географиялык 

сүрөттөө 
+ - + - 

2 Масштабдагы изилдөө аймагынын 

картографиялык материалдарын 

чогултуу: 

    

1:100000-1:50000 + - + - 

1:25000-1:10000 + - - - 

3 Таяныч геодезиялык тармакты түзүү 

(өнүктүрүү) 
+ + - - 

4 Пландалган жогорку сүрөткө тартуу 

геодезиялык тармакты түзүү 
+ + - - 

5 * Топографиялык пландарды жана 

жердин санарип моделин (ЖСМ) түзүү 

(жаңыртуу): 

    

негизги өнөр жай аянты 1: 1000-1: 500 + + - - 

күл төгүлгөн жерлер, суу сактагыч          

1: 5000-1: 2000 

+ + - - 

темир жана автомобиль жолдору, 

трубопроводдор, участоктон тышкаркы 

байланыштар 

+ + - - 

өнүкпөгөн аймактар 1: 2000, 1: 1000, 

рельеф бөлүгүнүн бийиктиги 0,5 м 

+ + - - 

курулган аймактар 1: 1000, 1: 500, 

рельефтик бөлүктүн бийиктиги 0,5 м 

+ + - - 

жасалма курулмалар үчүн аянтчалар 1: 

500, рельеф бөлүмүнүн бийиктиги 0,5 м 

+ + - - 
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А.1 таблицанын уландысы 
 

 

Сурамжылоо материалдарынын 

аталышы 

 

Долборлоо 

стадиясы 
Тандоо 

аянт-

часы 

Объектти 

куруу 

жана 

эксплуа-

тациялоо 

 

ДД ЖД 

курулуш материалдарынын кендерин 

иштетүү участкасы 1: 5000-1: 2000 

+ + - - 

суу чарба курулмаларынын плотинанын 

бөлүктөрү боюнча участкасы, жээкти 

бекемдөө иштеринин участкасы 1: 2000 

+ + - - 

шлак күл түтүктөрүнүн маршруттары, 

күл төгүүчү дамбалар, 1: 2000 

+ + - - 

6 Изилдөөлөрдүн башка түрлөрүн 

геодезиялык камсыздандыруу, анын 

ичинде коркунучтуу табигый жана 

техногендик процесстерди изилдөө 

+ + - - 

7 заманбап тектоникалык жарылуу 

жылыштарынын өнүгүү аймактарында 

жер бетинин деформациясын изилдөө 

үчүн геодезиялык иштер 

+ + - - 

8 Имараттардын жана курулмалардын 

пайдубалынын отурукташуусун байкоо 

үчүн тереңдик эталондорунун жана 

чөкмө белгилеринин тармагын түзүү 

- - - + 

* Башкы планды иштеп чыгуу үчүн. 

Э с к е р т ү ү - "+" белгиси материалдардын болушун талап кылат, " -" – талап жок. 
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Б тиркемеси 

 

ТЭЦтин казандарынын, турбиналык агрегаттарынын, морлорунун жана 

муздатуучу мунараларынын пайдубалдарынын үстүнөн инженердик -

геологиялык иштердин түрлөрү жана көлөмү 

 

Долбоорлонгон казандын пайдубалы астында: 

 

Казандар жайгашкан аймактарда иштөөнүн саны инженердик-геологиялык 

шарттардын татаалдыгын, казандын кубаттуулугун (буу сыйымдуулугун) жана 

конструкциялык өзгөчөлүктөрүн эске алуу менен аныкталат, бирок ар биринин 

ордунда кеминде төртөө болушу керек. кубаттуулугу 50 МВт же андан көп 

турбиналык блок үчүн, ал эми аз кубаттуулуктагы буу казандары үчүн - кеминде 

эки. Үйүлгөн пайдубалдар менен, иштөө тереңдиги үйүлгөн сууга түшүүнүн 

болжолдуу тереңдигинен кеминде 10 м төмөн алынат. 
 

Турбиналык агрегаттардын болжолдонгон пайдубалы үчүн: 
 

Турбиналык агрегаттардын пайдубалы үчүн иштөөнүн (скважиналардын) 

минималдуу саны Б.1 таблицасына ылайык алынат. 
 

Б.1 т а б л и ц а с ы 

 

Турбо агрегатынын 

күчү, МВт 

 

Инженердик-геологиялык шарттардын татаал 

категориясында өндүрүмдүн саны 

I II III 

210дон азыраак 

220дан 320га чейин 

330дан 500гө чейин 

500дөн жогору 

2 

5 

7 

2 

3 

7 

9 

5 

9 

11 

2 3 

Э с к е р т ү ү – Инженердик -геологиялык шарттардын татаалдыгы I-III категориялары 

үчүн жана 210 МВт чейин турбиналык агрегаттардын күчү үчүн, иштөө шахтасынын 

линиясынын огу боюнча жайгашат. I -II татаалдык категориялары жана 320 МВтка чейин 

турбиналык агрегаттардын күчү менен, иштөө тегиздөө огунун боюнда, III категориясы менен - 

тордун боюндагы пайдубалдын контурунунун чегинде жайгашат. 

 

Турбина агрегаттары жайгашкан аймактарда иштерди казуунун тереңдигин 

аныктоодо төмөнкү талаптарды эске алуу керек: 

- иштөө тереңдиги таш эмес топурактуу табигый пайдубалдын таманын 

түбүнүн деңгээлинен кеминде 20 м төмөн болушу керек; 
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- үйүлгөн пайдубалдар үчүн, иштөө тереңдиги үйүлгөн сууга түшүүнүн 

болжолдуу тереңдигинен 15 м төмөн кабыл алынат; 

- бөлүк боюнча кысылуучу айырмачылыктар болбогон шартта кубаттуулугу 

320 МВт жана андан аз болгон турбиналык агрегаттардын пайдубалдары үчүн, 

иштөө терендиги пайдубалдын түбүнөн 15 мге чейин жана үйүлгөндөрдүн 

астынкы учунун чөмүлүү тереңдигинен 10 мге чейин төмөндөтүлүшү мүмкүн.  

 

Долбоорлонгон морлордун пайдубалынын астында: 

 

Түтүндөрдүн бөлүмдөрүндө скважиналардын сунушталган саны, алардын 

бийиктигине жана геотехникалык шарттардын татаалдыгына жараша, Б.2 

таблицасына ылайык алынат. 
 

Б.2 т а б л и ц а с ы 
 

Түтүктүн 

бийиктиги, м 

 

Табигый шарттардын татаалдыгы категориясындагы 

скважиналардын саны 

I II III 

50-200 3 4 5 

200-400 4 5 7 

400-500 5 7 9 

 

Иштер болжолдонгон пайдубалдын контурунун ичине жайгаштырылган: 

бири борбордо, калгандары тегерек боюнча тегиз. Эгерде топурактын линзаларын 

белгилөө зарыл болсо, кудуктар фундаменттин контурунан тышкары өтөт. 

 

Өндүрүү өткөөлүнүн тереңдиги Б. 3 таблицасына ылайык алынат. 

 

Б.3 т а б л и ц а с ы 
 

Түтүктүн бийиктиги, м 

 

Минималдуу иштөө тереңдиги, м 

(пайдубалдын түбүнөн баштап) 

100гө чейин 

100 "200дөн жогору 

      "       200  "  300 

      "       300  "  400 

      "       400  "  500 

20 

25 

35 

45 

60 
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Пайдубалдын үйүлгөн түрүндө өндүрүү тереңдиги пайдубалдын үстүнкү 

катмарынын таманынан баштап өлчөнөт жана түркүктүн болжолдуу узундугунун 

көлөмунө көбөйтүлөт. 

 

Долбоорлонгон мунаралуу муздаткычтар үчүн 

 

Ар бир мунаралуу муздаткычтын участкасында өндүрүүнүн саны 

инженердик-геологиялык шарттардын I татаалдык категориясы үчүн кеминде 

төрт жанаII жана III татаалдык категориялары үчүн бештен кем болбошу керек. 

Бир скважина долбоорлонгон пайдубалдын ортосуна, калганы – периметр 

боюнча; 

Кудуктардын тереңдиги пайдубалдын түбүнөн 20 м ден кем болбошу керек. 

Үйүлгөн пайдубалдар менен, иштөөнүн тереңдиги үйүлгөн чөгүүнүн болжолдуу 

тереңдигинен 10 м төмөн кабыл алынат. 
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В тиркемеси 

 

ЖЭСтин имараттары жана курулмаларынын жоопкерчилик деңгээли 

 

В.1-В.2 таблицаларында сунушталган жоопкерчилик деңгээлдери жана 

имараттар менен курулмалардын тизмелери энергия жана жылуулук менен 

жабдуунун ишенимдүү камсыздоо үчүн айрым имараттардын жана 

курулмалардын маанилүүлүгүн эске алуу менен ГОСТ 27751 мам.стандартка 

ылайык кабыл алынган. 

 

В.1 т а б л и ц а с ы – Башкы корпус, түтүн чыгуучу морлор жана электрдик 

техникалык курулмалар. 

 

Имарат, курулма 

Имаратка орнотулган 

турбиналык агрегаттардын 

жалпы кубаттуулугу, МВт 

1000ден 

жогору 

150 дөн 

жогору 

150гө 

чейин 

Буу кубаттуу турбиналуу агрегаттары бар 

башкы имарат (машина, бункер-деаэратор, 

деаэратор, казан бөлмөлөрү, тартма машиналардын 

бөлүмдөрү, газ жана күл жыйноочу түзүлүштөр, 

башкаруу панелдери жана электр приборлору үчүн 

орнотулган жана тиркелген бөлмөлөр) 

1а* 1б* 2 

Буу кубаттуу турбиналык агрегаттардын жана 

казандардын негиздери – турбиналык агрегаттын 

бирдик кубаттуулугуна ылайык 

1а 1б 2 

Газ менен басымды керектеген газ турбиналык 

агрегаттары бар башкы корпус (анын ичинде ГТБ 

фундаменттери): 

   

1.2 МПа жана андан жогору 1а* 1а* 1а* 

1,2 МПа аз 1а* 1б* 2 

Газ өткөрмөсү бар түтүн морлору:    

бийиктиги 100 м ден ашык 1б 1б 1б 

бийиктиги 100 м ге чейин 2 2 2 

Башкаруу щиттеринин жана  электро 

техникалык түзүлүштөрдүн имараттары 

1а* 1б* 2 

Дизель генератору 

 

1а* 1б* 2 

 

В.1таблицанын аягы 
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Имарат, курулма 

Имаратка орнотулган 

турбиналык агрегаттардын 

жалпы кубаттуулугу, МВт 

1000ден 

ашуун 

150 дөн 

ашуун 

150гө 

чейин 

Трансформатордун пайдубалы 1а 1б 2 

Сырткы бөлүштүрүүчү түзүлүштөр, анын 

ичинде сырткы бөлүштүргүчтөр: 

   

330 кВ жана андан ашык чыңалуу 1а* 1а* 1а* 

чыңалуусу 330 кВ тан төмөн 1а* 1б* 2 

* 9.2 МАМСТАНДАРТ 27751 ылайык, жоопкерчиликтин деңгээлин жана жоопкерчилик 

үчүн ишенимдүүлүк факторлорунун маанилерин белгилөөдө, жарым жыгач үйлөрдүн, 

тосмолордун, пайдубалдардын жана көмөкчү жабдуулардын таянычтарынын жоопкерчилик 

деңгээлинин 1а жана 1б имараттарында жол берилет, 2-деңгээлди, ал эми пол устундары 

менен чатыры үчүн 1б в деңгээлин жоопкерчилик үчүн ишенимдүүлүк факторлорунун 

тиешелүү маанилерин алыңыз. 

 

В.2 т а б л и ц а с ы – ЖЭБдин имараттары жана курулмалары, алар тейлеген 

жалпы кубаттуулугуна же коркунучтуу өндүрүш факторлоруна жараша 

 

Имарат, курулма 

ЖЭСнын жалпы кубаттуулугу, 

МВт 

1000ден 

жогору  

150 дөн 

жогору 

150гө 

чейин 

Катуу отундун күйүүчү май менен 

камсыздалышы (түшүрүүчү түзүлүш, 

майдалоочу түзүлүш, транспорттук агрегаттар 

жана конвейердик галереялар негизги имаратка 

баруучу жолдун жабык керектелүүчү кампасы) 

күйүүчү май менен камсыздалуучу жалпы 

кубаттуулукка жараша 

1а* 1б* 2 

Газ курулмалары (газ тазалоочу станция, 

гидравликалык жарылуу, газ түтүкчөлөрү) газ 

басымында: 

   

1.2 МПа жана андан жогору 1а* 1а* 1а* 

1,2 МПа аз 1а* 1б* 2 

Дизель майы объектиси (насостук станция, 

кабыл алуучу түзүлүш, дизелдик отун 

түтүктөрүнүн стеллаждары) 

1а* 1а* 2 

 

В.2 таблицанын аягы  
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Имарат, курулма 

ЖЭСнын жалпы 

кубаттуулугу, МВт 

1000ден 

жогору 

150 дөн 

жогору 

150гө 

чейин 

Негизги мазут объектиси (мазуттун 

насостук станциясы, кабыл алуучу түзүлүш, 

мазут түтүк өткөргүчтөрү) 

1а* 1а* 2 

Көмүр ЖЭСтеринде мазутту күйгүзүүчү 

курулмалар (мазут насостук станциясы, кабыл 

алуу түзүлүшү, мазут түтүкчөлөрү) 

1а* 1б* 2 

Сыйымдуулугу бар дизель майы жана мазут 

цистерналары: 

 

10,000 м3 жана андан көп 1а 

5000 м3 ден 10000 м3 чейин 1б 

100 м3 - 5000 м3 чейин 2 

Муздатуу жана суу менен жабдуу 

курулмалары (суу курулуштары, дамбалар, суу 

алгычтар жана суу чыгаруулар, блоктук жана 

тоют суу насостук станциялары, муздатуучу суу 

каналдары жана суу өткөргүчтөр, градирнялар, 

градирнянын жанындагы байланыш түйүндөрү) 

1а* 1б* 2 

Насостук станциялар ичүүчү жана өрткө 

каршы суу менен камсыз кылуу, хлорлоо ж.б. 

1б* 1б* 2 

Жарандык коргонуунун коргоочу 

структуралары 

1б 1б 2 

* В.1 таблицасына шилтемени караңыз. 

Э с к е р т ү ү - Газ объектилеринин имараттарынын жана курулмаларынын, дизелдик 

отундун жана мазуттун объектилеринин жоопкерчилик деңгээлдери "Коркунучтуу 

өндүрүш объекттеринин өнөр жай коопсуздугу жөнүндө" Кыргыз Республикасынын 

Мыйзамынын талаптарына ылайык кабыл алынган. 

 

Жоопкерчиликтин деңгээли жана конкреттүү ЖЭС үчүн жоопкерчилик 

үчүн ишенимдүүлүк факторлорунун мааниси кардар менен макулдашылган 

долбоорлоо тапшырмасына ылайык алынышы керек, бирок МАМСТАНДАРТ 

27751дин 9.1 де белгиленгенден төмөн болбошу керек. 
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Жоопкерчиликтин 2 -деңгээлиндеги имараттар менен курулмалардын 

тизмеси (ЖЭБдин кубаттуулугуна жараша эмес) 

 

Нефть өнөр жайы (мунай жабдуулары жана мунайды сактоочу жай). 

Катуу отундун күйүүчү май менен камсыздалышы (резервдик кампага жана 

кампадан күйүүчү майды берүү үчүн конвейердик галереялар жана агрегаттар). 

Багердик насостук станциясы. 

Эритүүчү түзүлүш (көмүр менен вагондор үчүн жана мазут куюлган 

цистерналар үчүн). 

Интеграцияланган көмөкчү имарат же сууну тазалоо үчүн өзүнчө имараттар 

(СТТ), борбордук ремонт цехтери (БРЦ), борбордук материалдык кампа (БMК). 

Административдик жана көрктөндүрүү жана инженердик жана 

лабораториялык имараттар, анын ичинде өткөрүү пункту (өткөрүү пункту). 

Компрессордук, азот-кычкылтек, ацетилен станциясы. 

Технологиялык трубопроводдордун эстакадалары. 

Көмүр кампасынын тартуу каражаттарынын жана механизмдеринин 

жабдуулары жана оңдоочу бөлүгү. 

Транспорт объектилеринин имараттары жана курулмалары. 

Өрт бекети. 

Өтмө көпүрөлөр. 

Канализация жана өндүрүштүк саркынды суулар курулмалары. 

Гидравликалык күл тазалоочу системанын аянтчадан тышкаркы 

курулмалары, такталган суу курулмалары. 

Радиоактивдүү изотоптордун сактагычы. 

Аянтчанын тышкы тосмолору. 

 

Жоопкерчиликтин 3 -деңгээлиндеги имараттар менен курулмалардын 

тизмеси 

 

Материалдардын ачык кампалары. 

Аянтчанын ичиндеги ички тосмолор, жарык берүүчү мамылар, жакшыртуу 

элементтери. 

Убактылуу имараттар жана курулуштар. 
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Г тиркемеси  

 

ЖЭСнын өндүрүштүк жайларынын жумушчу зонасындагы абанын 

температурасы жана салыштырмалуу нымдуулугу 

 

Г.1 Т а б л и ц а с ы 

 

Бөлмөнүн аты 

 

Абанын температурасы, ° С 

 

Салыштырмалуу 

нымдуулук, % 

суук 

мезгилинде 
жылуу мезгилде 

суук 

мезгилде 

жылуу 

мезгилде 

Мотор бөлмөсү 

 

16-22 Эң ысык айдын 13: 00дө 

сырткы орточо темпера-

турадан 5 °Сден жогору 

эмес, бирок 33°Сден 

жогору эмес 

60-40 60-20 

От жагуучу бөлмө 

 

10-22 Эң ысык айдын 13: 00дө 

сырткы орточо 

температурадан 5°Сден 

жогору эмес, бирок 

33°Сден жогору эмес 

60-40 60-20 

ББЩ, ББЩ жана 

КЖ бөлмөлөрү 

18-25 18-25 60-30 60-30 

БТ Жайлар 5-20 33төн жогору эмес 70-30 70-30 

Релени коргоо 

жана сигнал 

берүүчү панелдер 

үчүн бөлмө 

18-25 30дан жогору эмес 

 

60-30 60-30 

Жылуулукту авто-

матташтыруу жана 

өлчөө цехинин 

лабораториясы 

18-25 30дан жогору эмес 

 

60-30 60-30 

Түтүн бөлүмү 12-25 33төн жогору эмес 

 

Стандарт

таштыры

лган 

эмес 

Түтүн 

бөлүмү 

 

Г.1 Таблицанын аягы  
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Бөлмөнүн аты 

 

Абанын температурасы, ° С 

 

Салыштырмалуу 

нымдуулук, % 

суук 

мезгилинде 
жылуу мезгилде 

суук 

мезги-

линде 

жылуу 

мезгилде 

электрофильтрдин 

бөлүштүрүү 

жайлары  (БТ) 

18-25 33төн жогору эмес 

 

Стандартташтырыл

ган эмес 

Бункер үстүндөгү 

бөлмө 

10дон 

төмөн эмес 

33төн жогору эмес 

 

Стандартташтырыл

ган эмес 

Жылытылган 

конвейер 

галереялары 

10дон 

төмөн эмес 

 

Стандартташтырылган эмес 

Деаэратордук 

бөлүмү 

10дон 

төмөн эмес 

33төн жогору эмес 60-20 60-20 

Майдалоочу 

түзүлүштөрдүн 

имараты 

15дон 

төмөн эмес 

33төн жогору эмес 

 

60-20 60-20 

Жүк түшүрүүчү 

аппараттын жер 

астындагы бөлүгү 

10дон 

төмөн эмес 

 

Стандартташтырылган эмес 

Жүк түшүрүүчү 

түзүлүштүн жер 

үстүндөгү бөлүгү 

(вагондордун 

тынымсыз 

кыймылы менен 

түшүрүүчү 

түзүлүштөр үчүн 

имараттарды 

кошпогондо) 

5тен төмөн 

эмес 

 

Стандартташтырылган эмес 

 

Г.1 таблицанын аягы 
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Бөлмөнүн аты 

 

Абанын температурасы, ° С 
Салыштырмалуу 

нымдуулук, % 

суук 

мезгилинде 

 

жылуу мезгилде 

суук 

мезги-

линде 

жылуу 

мезгилде 

Аккумулятордук 

батареяларды жана 

кислотаны сактоо 

үчүн бөлмөлөр 

10дон 

төмөн эмес 

 

33төн жогору эмес 

 

  

Башкы башкаруу 

бөлмөсүнүн 

панелдеринин 

бөлмөлөрү 

18-23 25тен жогору эмес 

 

60-30 70-30 

Кабелдик полдор 40тан 

жогору 

эмес 

40тан жогору эмес 

 

Не нормируется 

Конвертациялоочу 

бирдиктердин 

жайлары 

18-23 40тан жогору эмес 

 

Стандартташтырыл-

ган эмес 

Токту чектөөчү 

реакторлордун 

бөлмөлөрү 

5тен төмөн 

эмес 

 

33төн жогору эмес 

 

Стандартташтырыл-

ган эмес 

Май 

алмаштыргычтар 

үчүн бөлмөлөр 

5тен төмөн 

эмес 

 

33төн жогору эмес 

 

Стандартташтырыл-

ган эмес 

Тир бөлмөлөрү 5тен төмөн 

эмес 

33төн жогору эмес 

 

Стандартташтырыл-

ган эмес 

Суу тазалоочу 

аппараттардын 

бөлмөлөрү 

 

16-20 Эң ысык айдын 13: 

00дө сырткы орточо 

температурадан 5 ° C 

жогору эмес 

70-30 60-30 

Электролиз 16-20 33төн жогору эмес 70-30 60-30 

Насостук 

станциялар 

тейленет 

15-20 33төн жогору эмес 

 

70-30 60-30 

Кароосуз калган 

насостук 

станциялар 
Стандартташтырылган эмес 

 

Г.1 таблицанын аягы 
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Бөлмөнүн аты 

 

Абанын температурасы, ° С 
Салыштырмалуу 

нымдуулук, % 

суук 

мезгилинде 

 

жылуу мезгилде 

 

суук 

мезги-

линде 

 

жылуу 

мезгилде 

 

Нефть өнөр жайы 15 Стандартташтырылган эмес 

Мунай сордуруу 10 33төн жогору эмес 70-30 70-30 

Кабелдик 

туннелдер 

 

Э с к е р т ү ү 

1 40 °С жогору эмес" температурасы көрсөтүлгөн жайларда туруктуу жумуш орундары 

жок.  

2 Жайдын иштөө аймагынын сыртындагы температура жана салыштырмалуу 

нымдуулук технологиялык долбоорлоо стандарттарына ылайык алынышы керек. 
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Д тиркемеси 

 

Эсептик температура жана өндүрүштүк жайларда аба алмашуунун 

жыштыгы 

 

Д.1 т а б л и ц а с ы 

 

 

Бөлмөнүн аталышы 

 

Абанын эсептик температурасы, 

° С 

Аба алмашуу курсу 

саатына 

суук мезгил 

 

жылуу мезгил 

 

Кирүү 

 

Соруп 

чыгаруу 

Башкы корпус 

 

10** 40** Бар болгон жылуулуктун 

ашыкча эсеби боюнча 

блок башкаруу 

щитинин, борбордук 

башкаруу щитинин, 

бөлмөсү 

22±2 22±2 Бар болгон жылуулуктун 

ашыкчаэсеби боюнча 

Электротехникалык 

жайлар 

5* тен кем эмес 40* тан 

ашпашы керек  

Бар болгон жылуулуктун 

ашыкча эсеби боюнча 

Күйүүчү май менен 

камсыздоочу бөлмө-

лөр, майдалоочу 

түзүлүштөрдүн има-

раттарынан башка 

10* дон кем 

эмес  

 

33* төн көп 

эмес 

Эсептөө боюнча 

(аспирация үчүн - 

калкалоочу жайдан 

сорулганга барабар 

өлчөмдө) 

Майдалоочу 

түзүлүштөрдүн 

имараты 

 

16* дан кем 

эмес  

 

33*төн ашык 

эмес  

 

Эсептөө боюнча 

(аспирация үчүн – 

калкалоочу жайдан 

сорулганга барабар 

өлчөмдө) 

Кабелдик 

курулмалар 

Ченемделбейт  40* тан 

ашпашы керек 

Бар болгон жылуулуктун 

ашыкчаэсеби боюнча 

Аккумулятордук 

батареялар 

бөлмөлөрү 

10* дон кем 

эмес  

33төн көп 

эмес * 

Күкүрт кислотасы менен 

суутектин массасы 

боюнча эсептөөгө 

ылайык, бирок бир аба 

алмашуудан кем эмес 

 

 Д.1таблицанын аягы 
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Бөлмөнүн аталышы 

 

Абанын эсептик температурасы, ° 

С 

Аба алмашуу курсу 

саатына 

суук мезгил 

 

жылуу мезгил 

 

Кирүү 

 

Соруп 

чыгаруу  

Электролиз 16* дан төмөн 

эмес 

33* төн көп эмес 1 1 

Насостук 

станциялар 

10* дон кем эмес  40* тан ашпашы 

керек 

Бар болгон 

жылуулуктун 

ашыкчаэсеби боюнча 

Май чарбачылыгы 10* дон кем эмес  35* тен ашпашы 

керек  

5  

Мазутнасостук 10* дон кем эмес  33* төн көп эмес 5 5 

Дизель күйүүчү 

майынын насостук 

станциясы 

10* дон кем эмес  33* төн көп эмес 5 5 

СТК имараттары: 

чыпкалоочу зал 

 

 

гидразин бөлмөсү 

аммиак эритмеси 

үчүн кампа жана 

насостук станция, 

реагенттер 

кампасы,  

акиташ кампасы 

чыпкалоочу 

материалдар 

кампасы 

 

10*дон кем эмес  

 

 

10*дон кем эмес  

10*дон кем эмес  

 

 

 

 

 

10*дон кем эмес  

 

 

33төн ашпайт 

 

 

33*төн көп эмес 

33*төн көп эмес 

 

 

 

 

 

33*төн көп эмес 

 

 

Бар болгон жылуулук-

тун ашыкча эсеби 

боюнча 

910 

56 

 

 

 

 

 

33 

* Толук автоматташтырылган процесстеги бөлмөлөрдүн жумушчу зонасындагы абанын 

температурасы. 

** Бөлмөдөгү абанын ички температурасы жана нымдуулугу технологиялык шарттарга 

ылайык алынышы керек. 
 

Оңдоо иштери жүргөн жерлерде аткарылган иштердин категориясына 

жараша температура МАМСТАНДАРТ 12.1.005 боюнча алынышы керек. 
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E тиркемеси 

 

Айланма циркуляциялык суу менен жабдуу системаларынын суу балансы 

 

E.1 Айланма циркуляциялоочу суу менен камсыздоо системалары үчүн 

жоготууларды, керектүү агып чыгууларды жана системанын жоготууларын 

компенсациялоо үчүн суунун агымын эске алуу менен суу балансын түзүү керек. 

E.2 Баланс түзүүдө системадан суунун жалпы жоготуусу төмөнкүлөрдү 

камтышы керек: 

а) кайтарылгыс керектөө (технологиялык муктаждыктар үчүн системадан 

суу алуу); 

б) муздатуу учурунда буулануу үчүн суунун жоготуулары ,колдq м3/ч 

формула боюнча аныкталат: 

музколдколд tqКq 
, 

мында Δt = t1 – t2  – суунун температурасынын төмөндөшү, °С, муздаткычка 

кирген суунун (градирня, чачыратуучу бассейн, муздатуучу көлмө), t1 менен 

муздак суунун t2 ортосундагы температуранын айырмасы катары аныкталат; 

Kколд – Е.1 таблицасына ылайык абанын температурасына (кургак лампанын 

температурасы) жараша чачыратуучу орнотмолор жана градирнялар үчүн 

алынган жалпы жылуулук берүүдөгү буулануу аркылуу жылуулуктун үлүшүн 

эске алган коэффициент, ал эми суу сактагычтар үчүн – муздаткычтар - суу 

агымындагы табигый температурага жараша Е.2 таблицасы боюнча; 

qмуз – айлануучу сууну керектөө, м3/саат; 

в) градирнялардагы жана чачыратуучу түзүлүштөрдөгү шамалдын 

өтүшүнөн улам Е.3 таблицасында берилген маанилерден жогору болбогон суу 

жоготуулары; 

д) гидрогеологиялык изилдөөлөрдүн маалыматтарынын негизинде эсептөө 

менен аныкталган муздатуучу көлмөлөрдөн чыпкалоо үчүн суу жоготуулары; 

е) айлануучу жана кошумча суунун сапатына, ошондой эле аны тазалоо 

ыкмасына жараша аныкталган системадан сууну чыгаруу (үйлөө). 

 

Е.1 т а б л и ц а с ы  

 

Абанын температурасы, ° С 0 10 20 30 40 

Градирнялар жана чачыратуучу 

орнотмолор үчүн Kколд 

коэффициентинин мааниси 

0,001 0,0012 0,0014 0,0015 0,0016 
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Е.2 т а б л и ц а с ы  

 

      Суу сактагычка куйган дарыядагы же 

каналдагы суунун температурасы,°С, 

0 10 20 30 40 

Суу сактагычтар үчүн Кколд 

коэффициентинин мааниси 

0,0007 0,0009 0,0011 0,0013 0,0015 

Э с к е р т ү ү 

1 Аралык температуралар үчүн Кколд  мааниси интерполяция менен аныкталат. 

2 Суу сактагычтардагы табигый буулануудан улам суунун жоготуулары суу сактагычтарды 

эсептөө ченемдерине ылайык аныкталууга тийиш. 

 

 

Е.3 т а б л и ц а с ы  

 

Муздаткыч 

Шамалдын кесепетинен 

суунун жоготулушу, 

муздак суунун 

керектелүүсүнүн % 

1 Суу кармоочу түзүлүштөрү бар желдеткич 

градирнялар: 

 

циркуляциялык сууда уулуу заттар жок болгондо 0,1-0,2 

уулуу заттардын катышуусунда 0,05 

2 Суу кармоочу түзүлүштөрү бар 

мунаралууградирнялар 

0,01-0,05 

3 Ачык жана чачыратуучу градирнялар 1-1,5 

4 Өндүрүмдүүлүк менен чачыратуучу түзүлүштөр,  

м3/саат: 

 

500 гө чейин 2-3 

500дөн жогору 5000 ге чейин 1,5-2 

5000 ден жогору 0,75 -1 
Э с к е р т ү ү – Карбонат кендерин болтурбоо максатындаөндүрүмдүүлүгү жогору болгон 

муздаткычтар үчүн, ошондой эле муздатуучу сууну тазалоонун эсептөөлөрү үчүн жоготуунун 

төмөнкү маанилерин алуу керек. 
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