
РЭТК-да 0,4-10 кВ ҲЛ-ларын ири оңлаўдағы типовой жумыслардың

ДИЗИМЛЕРИ
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Т/б приставкасыз узынлығы 9 м  бир бағаналы ағаш бағананы аўмастырыў.

Т/б приставкалы узынлығы 9 м  бир бағаналы ағаш бағананы аўмастырыў.

Т/б приставкасыз узынлығы 11 м  бир бағаналы ағаш бағананы аўмастырыў.

Т/б приставкалы узынлығы 11 м  бир бағаналы ағаш бағананы аўмастырыў.

Т/б приставкасыз узынлығы 13 м  бир бағаналы ағаш бағананы аўмастырыў.

Т/б приставкалы узынлығы 13 м  бир бағаналы ағаш бағананы аўмастырыў.

Т/б приставкасыз А усылындағы узынлығы 13 м  ағаш бағананы аўмастырыў.

Т/б приставкалы А усылындағы узынлығы 13 м  ағаш бағананы аўмастырыў.

Т/б приставкасыз 3 қатарлы узынлығы 13 м  ағаш бағананы аўмастырыў.

Т/б приставкалы 3 қаталы узынлығы 13 м  ағаш бағананы аўмастырыў.

Баған түнине топырақлар үйиў ҳәм нығызлаў

Бир бағаналы темир бетон бағананы аўмастырыў.

Бир бағаналы темир бетон ағаш бағананы аўмастырыў.

Кереўи 1000 В-қаша бир бағаналы бағананы аўмастырыў.

Кереўи 20000 В-қаша бир бағаналы бағананы аўмастырыў.

Бир бағаналы темир бетон приставкасын аўмастырмай ағаш бағананы аўмастырыў.

А усылындағы ьир бағаналы темир бетон приставкасын аўмастырмай ағаш бағананы аўмастырыў.

Узынлығы 3,25 м темир бетон приставкасын аўмастырыў.

Бийиклиги 9 ҳәм оннан бийик бағанаға темир бетон приставкасын ҳәм подкосын орнатыў.

Кернеўи 20 кВ т/б бир бағаналы бағананың метал траверслерин аўмастырыў.

Траверслерди туўрылаў (дүзетиў).

Кернеўи 1000 В-ғаша болған бағаналарды туўрылаў (дүзетиў).

Кернеўи 20000 В-ғаша болған бағаналарды туўрылаў (дүзетиў).

Кернеўи 1 кВ-ғаша А-16(35), АС-16 сымларын аўмастырыў.

Кернеўи 20 кВ-ғаша А-16(35), АС-16 сымларын аўмастырыў.

Кернеўи 1 кВ-ғаша А-35(50), АС-25(35) сымларын аўмастырыў.

Линиялық разъединительин профилактик оңлаў.

Кернеўи 10 кВ КРУН-ның секцияларын монтажлаў.

Разрядниклерди аўмастырыў. 

Т/б бағанадан түсиўши жерге тутастырғыш қурылмасын оңлаў.



Коды Жумыстың атамасы
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Әпиўайи беккемленген 6-20 кВ кернеўдеги А-16(25) сымларының селпилигин тарттырыў.

Еки мәрте беккемленген 6-20 кВ кернеўдеги А-16(25) сымларының селпилигин тарттырыў.

Әпиўайи беккемленген 0,4 кВ кернеўдеги А-35, АС-35, АС-50 сымларының селпилигин тарттырыў.

Еки мәрте беккемленген 0,4 кВ кернеўдеги А-35, АС-35, АС-50 сымларының селпилигин тарттырыў.

Әпиўайи беккемленген 6-20 кВ кернеўдеги А-35, АС-35, АС-50 сымларының селпилигин тарттырыў.

Еки мәрте беккемленген 6-20 кВ кернеўдеги А-35, АС-35, АС-50 сымларының селпилигин тарттырыў.

Әпиўайи беккемленген 6-20 кВ кернеўдеги А-50, АС-50(70), ПС-25 сымларының селпилигин тарттырыў.

Еки мәрте беккемленген 6-20 кВ кернеўдеги А-50, АС-50(70), ПС-25 сымларының селпилигин тарттырыў.

Зажимлерди ревизиялаў.

Зажимлерди аўмастырыў.

Еки мәртели беккемлеў қурылмасы оңлаў. 

Штырлы изоляторларды аўмастырыў.

Приводсыз линиялық разъединителлерди аўмастырыў.

Приводлы линиялық разъединителлерди аўмастырыў.

Линиялық разъединителлердиң приводын аўмастырыў. 

Линиялық разъединительин профилактик оңлаў.

Кернеўи 10 кВ КРУН-ның секцияларын монтажлаў.

Разрядниклерди аўмастырыў. 

Т/б бағанадан түсиўши жерге тутастырғыш қурылмасын оңлаў.

Ағаш бағанадан түсиўши жерге тутастырғыш қурылмасын оңлаў.

Метал траверслерди краскалаў.

Бағананың басындағы метал капламаны краскалаў.

Бағанадағы линиялық разъединителлердиң рамларын краскалаў.

Бағанадағы сым бандажларды краскалаў.
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Күш трансформаторларын аўмастырыў

қуўаты (кВА)  - 100 кВА

- 160 кВА

- 250 кВА

- 400 кВА

- 630 кВА

Шкафты ири оңлаў (КТП жыйнаў)

Кернеў 0,4 кВ рубильнигин аўмастырыў

Киши кернеў шығыўларын аўмастырыў

Автоматларды аўмастырыў

Магнитопускательди аўмастырыў

Бир фазалы электр есаплағышын аўмастырыў

Үш фазалы электр есаплағышын аўмастырыў

Бағана изоляторларын аўмастырыў

Өткериўши изоляторларды аўмастырыў

РВП-6-10 вентильли разрядниклерди аўмастырыў

Жабық КТП-дағы жақтыландырыў үскенелерин ири оңлаў

КТП-дан бағанаға шекемги 0,4 кВ ҲЛ сымларын аўмастырыў

6-10 кВ разъединителлерин ири оңлаў

ТП үскенелериниң 1 м2 тын (қолда) краскалаў

КТП ограждениелерин, оның сеткалы панеллерин оңлаў

ПН-2 сақлағышларын аўмастырыў

ПК-10 сақлағышларын аўмастырыў

Күш трансформаторын (қуўат) ири оңлаў

РЭТК-да кернеўи 6-10/0,4 кВ инв №_____ ТП ҳәм КТП-ларын ири оңлаўдағы типовой жумыслардың

ДИЗИМЛЕРИ 



____________Р(Қ)ЭТК

____________________
(мастер участка атамасы)

КӨЗДЕН ӨТКЕРИЎ ҚАFАЗЫ
(тексериў)

____________________________________________________________________________________________________________________
(объекттиң атамасы)

_____________________________________________________________________________________________________________________
(көзден өткериў (тексериў) түри)

Бағана номери, пролет номерти ТП 

(атамасы)

Аныкланган бузыклыклар Ис-илажлар (ҲЛ,ТП) бузыклыкларын дүзетиў

мүддети

Көзден өткерген «_____»_______________20___ж. __________________ ________________________

(қолы)                                                           (Ф.А.Әа)

Қағазды қабылладым «_____»_______________20___ж.           __________________ _________________________

(қолы)                                                           (Ф.А.Әа)



«Қарақалпақ аймақлық электр тармақлары кәрханасы» АЖ

______________________ районлық электр тәмийинлеўши кәрханасы

__________________________________АПЖ-дағы кернеўи 10 кВ узынлығы ______ километрли _____________________________ ҲЛ-сы

20__ жыл ири оңлаў жумысларына қойылыўындағы

БУЗЫҚЛЫҚЛАР    ВЕДОМОСТИ

ОБЪЕКТТИҢ CХЕМАСЫ

ШӘРТЛИ БЕЛГИЛЕР

№ Жумыстың атамасы Өлшем бирлик Жумыс көлеми Керекли материаллар Өлшем бирлик Саны

№ Атамалары Өлшем бирлик Саны Еслетпе

ҚАЙТАРЫЛFАН МАТЕРИАЛЛАР:

ВЕДОМОСТЬ ДҮЗГЕН:

______________________ устасы __________________            _________________________________________

(атамасы ) (қолы)                          (фамилиясы)

________________________  РЭТК баслығы ___________________  _____________________________________

(қолы)    (фамилиясы)



«Қарақалпақ аймақлық электр тармақлары кәрханасы» АЖ

______________________ районлық электр тәмийинлеўши кәрханасы

__________________________________АПЖ-дағы кернеўи _______ кВ куўаты _______ кВА

болған_трансформатор подстанциясы 20__ жыл ири оңлаў жумысларына қойылыўындағы

БУЗЫҚЛЫҚЛАР    ВЕДОМОСТИ

Бузықлықлар атамасы Өлшем бирлик Саны Керекли материаллар

ҚАЙТАРЫЛFАН МАТЕРИАЛЛАР:

№ Атамалары Өлшем бирлик Саны Еслетпе

ВЕДОМОСТЬ ДҮЗГЕН:

__________________________ устасы ____________            _____________________________________

(атамасы ) (қолы)                                                   (фамилиясы)

_______________________ РЭТК баслығы ____________      _____________________________________

(қолы)    (фамилиясы)

______________________ РЭТК бас инженери _________  _____________________________________

(қолы)    (фамилиясы)

_____________________ РЭТК ӨТТ инженери _________  _______________________________________

(қолы)    (фамилиясы)



______________________________РЭТК ТАСТЫЙЫҚЛАЙМАН

Хожалық усылында Жәми ________________ мың сум

Смета № «Қарақалпақ АЭТК» АЖ

Техникалық директоры-

Бас директор орынбасары

______________Ш.Холимбетов

ҚАБЫЛЛАЎ  АКТИ Объект: ТП-____ дан шығыўшы 0,4 кВ ҲЛ 

20__ ж.________________дағы узынлығы: _____________________ км

______________________ АПЖда Сметалық баҳасы ____________________ мың сум

исленген ири оңлаў жумыслары Онлаў басланыўдан орынланған жумыслардың

(усы дәўирге шекем актке киргизилмеген) 

баҳасы ______________________мың сум.

Орны

(позиция)
Жумыс атамалары

Өлшеи

бирлик
Саны

Бир данасының баҳасы Орынланыўы (сумда)

Жәми

Соның

ишинде

айлығы

Жәми
Соның ишинде

айлығы

МАТЕРИАЛЛАР Өлшеи бирлик Саны Баҳа Суммасы

ВЕДОМОСТЬ ДҮЗГЕН:

_______________________ РЭТК баслығы ____________      _____________________________________
(қолы)    (фамилиясы)

______________________ РЭТК бас инженери _________  _____________________________________

(қолы)    (фамилиясы)

_____________________ РЭТК ӨТТ инженери _________  _______________________________________
(қолы)    (фамилиясы)

_________________________ устасы __________________  _______________________________________
(атамасы ) (қолы)                                                                     (фамилиясы)



______________________________РЭТК ТАСТЫЙЫҚЛАЙМАН

Хожалық усылында Жәми ________________ мың сум

Смета № «Қарақалпақ АЭТК» АЖ

Техникалық директоры-

Бас директор орынбасары

______________Ш.Холимбетов

ҚАБЫЛЛАЎ  АКТИ Объект: 10 кВ ҲЛ  ф.________________________

20__ ж.________________дағы узынлығы: _____________________ км

______________________ АПЖда Сметалық баҳасы ____________________ мың сум

исленген ири оңлаў жумыслары Онлаў басланыўдан орынланған жумыслардың

(усы дәўирге шекем актке киргизилмеген) 

баҳасы ______________________мың сум.

Орны

(позиция)
Жумыс атамалары

Өлшеи

бирлик
Саны

Бир данасының баҳасы Орынланыўы (сумда)

Жәми
Соның ишинде

айлығы
Жәми

Соның ишинде

айлығы

МАТЕРИАЛЛАР Өлшеи бирлик Саны Баҳа Суммасы

ВЕДОМОСТЬ ДҮЗГЕН:

_______________________ РЭТК баслығы ____________      _____________________________________
(қолы)    (фамилиясы)

______________________ РЭТК бас инженери _________  _____________________________________

(қолы)    (фамилиясы)

_____________________ РЭТК ӨТТ инженери _________  _______________________________________
(қолы)    (фамилиясы)

_________________________ устасы __________________ _______________________________________
(атамасы ) (қолы)                                                   (фамилиясы)



______________________________РЭТК ТАСТЫЙЫҚЛАЙМАН

Хожалық усылында Жәми ________________ мың сум

Смета № «Қарақалпақ АЭТК» АЖ

Техникалық директоры-

Бас директор орынбасары

______________Ш.Холимбетов

ҚАБЫЛЛАЎ  АКТИ Объект: ТП-250/250 

20__ ж.________________дағы Сметалық баҳасы ____________________ мың сум

______________________ АПЖда Онлаў басланыўдан орынланған жумыслардың

исленген ири оңлаў жумыслары (усы дәўирге шекем актке киргизилмеген) 

баҳасы ______________________мың сум.

Орны

(Позиция)
Жумыс атамалары

Өлшеи

бирлик
Саны

Бир адамның

ўақыт нормасы

Орташа

разряды

Көлем бойынша

ўақыт нормасы

Саатлық тариф 

ставкасы
Баҳасы

МАТЕРИАЛЛАР
Өлшеи

бирлик
Саны Баҳа Суммасы

ВЕДОМОСТЬ ДҮЗГЕН:

_______________________ РЭТК баслығы ____________      _____________________________________
(қолы)    (фамилиясы)

______________________ РЭТК бас инженери _________  _____________________________________

(қолы)    (фамилиясы)

_____________________ РЭТК ӨТТ инженери _________  _______________________________________
(қолы)    (фамилиясы)

_________________________ устасы __________________  _______________________________________
(атамасы ) (қолы)                                                                     (фамилиясы)



№

Үскенелер ҳәм

материаллар

атамалары

Өлшем 

бирлик

Саны

(жәми)

Соның ишинде:

ВЛ-6-10 кВ ВЛ-0,4 кВ ТП

1 2 3 4 5 6 7

«Қарақалпақ аймақлық электр тармақлары кәрханасы» АЖ

_________________ районлық электр тәмийинлеўши кәрханасы

Бөлистириў тармақларына 2018-жылда ири комплекс оңлаў жумысларын

ислеў ушын үскенелер ҳәм материалларға
СПЕЦИФИКАЦИЯ   БУЙЫРТПАСЫ

РЭТК баслығы қолы Ф.А.Әа

РЭТК ӨТТ инженери қолы Ф.А.Әа



ТАСТЫЙЫҚЛАЙМАН
«Қарақалпақ АЭТК» АЖ
Техникалық директоры-
Бас директор орынбасары
__________Ш.Холимбетов

«Қарақалпақ аймақлық электр тармақлары кәрханасы» АЖ
_______________ РЭТК-сының объектлериде 2018-жылғы

6-10 кВ ҳаўа электр линиялары тармақларын ири оңлаў
ЖЫЛЛЫҚ РЕЖЕ-КЕСТЕСИ

№ Жәрдемши

станция 

атамасы

6-10 кВ

ҲЛ аты

Өл-

шем

бир-

лик

Узын-

лығы, 

км

Ири оңлаў өткериў айы ҳәм жылы Усталық бөлими устасы-

ның Ф.А.Әа 

АПЖ № 

жаймқа

н жери

Турғын

лар 

саны

март апрель май июнь июль

1 35/10 кВ

Найман

Бозаўыл км 10,4 11.05.

2018

Уста 

Бр-2

Матниязов Ш. АПЖ 

Найман

1224

2 110/6 кВ 

Шамшырақ

КНС км 1,9 20.06.

2018

Уста 

Бр-1

Назаров М. МПЖ

№21

624

_______________________ РЭТК баслығы ____________      _____________________________________

(қолы)    (фамилиясы)

_____________________ РЭТК ӨТТ инженери _________     _____________________________________

(қолы)    (фамилиясы)



№ Жәрдемши

станция 

атамасы

6-10 кВ

ҲЛ 

аты

ТП-

дан 

шығыў

шы

6-10/0,4 

кВ

Өл-

ше

м

бир

-

лик

Узын-

лығы, 

км

Ири оңлаў өткериў айы ҳәм жылы Усталық бөлими

устасының

Ф.А.Әа

АПЖ № 

жаймқа

н жери

Турғынл

ар саны
март апрель май июнь июль август

1 35/10 кВ 

Кусфера

Хамза СКТП-

51

км 1,2 24.03.

2018

Уста

Бр-2

Матниязов 

Ш.

АПЖ 

Кенегес

54

2 35/6 кВ 

Тахиаташ

Наурыз ГКТП-

143

км 1,4 16.06.

2018

Уста

Бр-1

Назаров 

М.

МПЖ 

№21

148

ТАСТЫЙЫҚЛАЙМАН
«Қарақалпақ АЭТК» АЖ
Техникалық директоры-
Бас директор орынбасары
__________Ш.Холимбетов

«Қарақалпақ аймақлық электр тармақлары кәрханасы» АЖ
_______________ РЭТК-сының объектлериде 2018-жылғы

04 кВ ҳаўа электр линиялары тармақларын ири оңлаў
ЖЫЛЛЫҚ РЕЖЕ-КЕСТЕСИ

_______________________ РЭТК баслығы ____________      _____________________________________

(қолы)    (фамилиясы)

_____________________ РЭТК ӨТТ инженери _________     _____________________________________

(қолы)    (фамилиясы)



ТАСТЫЙЫҚЛАЙМАН

«Қарақалпақ АЭТК» АЖ

Техникалық директоры-

Бас директор орынбасары

_________Ш.Холимбетов

«Қарақалпақ аймақлық электр тармақлары кәрханасы» АЖ

_______________ РЭТК-сының объектлериде 2018-жылғы

ТП-6-10/0,4 кВ трансформатор пунктлерин ири оңлаў

ЖЫЛЛЫҚ РЕЖЕ-КЕСТЕСИ

№ Жәрдемши

станция 

атамасы

6-10 кВ 

ҲЛ аты

ТП-дан 

шығыў

шы 

6-10/0,4 

кВ

Өл-

шем 

бир-

лик

Саны Ири оңлаў өткериў айы ҳәм жылы Усталық бөлими 

устасы-ның Ф.А.Әа 

АПЖ № 

жаймқан

жери

Турғынла

р санымарт апрель май июнь июль

1 35/10 кВ 

Кусфера

Хамза СКТП-51 км 1,2 20.03.

2018

Уста

Бр-2

Матниязов 

Ш.

АПЖ 

Кенегес

54

2 35/6 кВ 

Тахиаташ

Наурыз ГКТП-

143

км 1,4 24.04.

2018

Уста

Бр-1

Назаров 

М.

МПЖ 

№21

148

_______________________ РЭТК баслығы ____________      _____________________________________

(қолы)    (фамилиясы)

_____________________ РЭТК ӨТТ инженери _________     _____________________________________

(қолы)    (фамилиясы)



ТАСТЫЙЫҚЛАЙМАН

_____________Р(К)ЭТК

___________    Ф.А.Ә а

«___»__________20__ж.

АКТ №

Дүзилди усы акт себеби, 20___жыл «____»___________күни ____-санлы наряд бойынша _____________________________________

____________________________________________________________________________ төмендеги жумыслар исленди:
(объект атамасы)

1. Сым тартырыў ___________________________________________________________________________________________________

2. Бағананы дүзетиў ___________________________________________________________________________________________________

3. Трассаны терек шахалардан тазалаў ______________________________________________________________________________________ 

4. Бағананың тубин нығыздаў _____________________________________________________________________________________________

5. Бандаж тарттырыў _____________________________________________________________________________________________________

6. Бандаж бояу __________________________________________________________________________________________________________

7. КТ белгилерин жаңалаў ________________________________________________________________________________________________

8. Бағанадағы катар санын жаңалаў ________________________________________________________________________________________ 

9. Траверсларды туўырлаў ________________________________________________________________________________________________

10. Опор менен имарат арасындағы сымды тартырыў _________________________________________________________________________

11. Саралап т/б бағана ҳәм приставкаларды тексериў _________________________________________________________________________  

Усы акттиң дурыслығына кол қойыўшылар

__________-санлы участка устасы:                               __________________ _______________________                                                  
имзалаў (подпись)                                                                    (Ф.А.Әа)

Эл.монтер:                                                                          __________________                                _______________________
имзалаў (подпись)                                                                   (Ф.А.Әа)

ОТТ инженер: __________________ ________________________
имзалаў (подпись)                                                                 (Ф.А.Әа)



ТАСТЫЙЫҚЛАЙМАН

_____________Р(К)ЭТК

___________    Ф.А.Ә а

«___»__________20__ж.

АКТ №

Дүзилди усы акт себеби, 20___жыл «____»___________күни ____-санлы наряд бойынша ______________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ төмендеги жумыслар исленди:
(объект атамасы)

1. Сым тартырыў ___________________________________________________________________________________________________

2. Бағананы дүзетиў ___________________________________________________________________________________________________

3. Трассаны терек шахаларынан тазалаў _____________________________________________________________________________________ 

4. Бағананың тубин нығыздаў ______________________________________________________________________________________________

5. Бандаж тарттырыў _____________________________________________________________________________________________________

6. Бандаж бояў __________________________________________________________________________________________________________

7. Плакат жаңалаў _______________________________________________________________________________________________________

8. Бағанадағы катар санын жаңалаў ________________________________________________________________________________________ 

9. Траверсларды туўырлаў ________________________________________________________________________________________________

10. Опор менен имарат арасындағы сымды тартырыў _________________________________________________________________________

11. Саралап т/б бағана ҳәм приставкаларды тексериў __________________________________________________________________________  

Усы акттиң дурыслығына кол қойыўшылар

__________-санлы участка устасы:                               __________________ _______________________                                                               
имзалаў (подпись)                                                   (Ф.А.Әа)

Эл.монтер:                                                               __________________                                       _______________________
имзалаў (подпись)                                                                   (Ф.А.Әа)

ОТТ инженер: __________________ ________________________
имзалаў (подпись)                                                      (Ф.А.Әа)



ТАСТЫЙЫҚЛАЙМАН

_____________Р(К)ЭТК

___________    Ф.А.Ә а

«___»__________20__ж.

АКТ

Дүзилди усы акт себеби, 20___жыл «____»___________күни ____-санлы наряд бойынша _________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________

(объект атамасы)

төмендеги жумыслар исленди:

_____________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________

Усы акттиң дурыслығына кол қойыўшылар

__________-санлы участка устасы:                               __________________ _______________________                                                     

имзалаў (подпись)                                                       (Ф.А.Әа)

Эл.монтер:                                                                       __________________                                   _______________________

имзалаў (подпись)                                                         (Ф.А.Әа)

ОТТ инженер: __________________ ________________________

имзалаў (подпись)                                                         (Ф.А.Әа)



ТАСТЫЙЫҚЛАЙМАН

_____________Р(К)ЭТК

___________    Ф.А.Ә а

«___»__________20__ж

АКТ

Дүзилди усы акт себеби, 20___жыл «____»___________күни ____-санлы наряд бойынша _____________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________

(объект атамасы)

төмендеги жумыслар исленди: ____________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________

Усы акттиң дурыслығына кол қойыўшылар

__________-санлы участка устасы:                      __________________ _______________________                                                               

имзалаў (подпись)               (Ф.А.Әа)

Эл.монтер:                                               __________________                                       _______________________

имзалаў (подпись)              (Ф.А.Әа)

ОТТ инженер: __________________ ________________________

имзалаў (подпись)          (Ф.А.Әа)



№ Объект атамалары
Өлшем

бирлиги

Смета 

бойынша
Ҳақықый орынланғаны Сарыпланған материаллар

1

2

0,4 кВ ҲЛ ның жуўмағы

1

2

ТП-10/0,4 кВ ның жуўмағы

1

2

10 кВ  ҲЛ ның жуўмағы

«Қарақалпақ АЭТК» АЖ ____________________ РЭТК-да 2018-жылдың 

_____________ айында ири оңлаў жумысларының орынланыўы бойынша

ЖЫЙНАМАЛЫ ЕСАБАТЫ

РЭТК баслығы қолы Ф.А.Әа



Электр тармақлары объектлеринде ири оңлаў жумысларынан

кейин қайтарып тапсырылыўы шәрт болған материаллар

ДИЗИМИ

1. Ағаш бағаналар ___________________________________ м3

2. Темир бетон приставкасы __________________________ м3

3. (А, АС, ПС, ПСО) жалаңаш сымлар ______________пагон/метр

4. Изоляторлар ____________________________________дана

5. Крючья, штыри__________________________________ дана

6. темир бетон бағаналар ___________________________дана



ТАСТЫЙЫҚЛАЙМАН

_____________РЭТК баслығы

______________________________

______________________________

Объектде ири оңлаў жумысларынан кейин материаллар ҳәм үскенелерди қабыллап алыў ҳаққындағы

А К Т

Дүзилди усы акт _____________________ РЭТК-ның _______________20__ жылғы №____ бийлиги тийкарында дүзилген төмендеги комиссия қурамы

яғный комиссия баслығы ___________________ РЭТК баслығы, комиссия ағзалары: ___________________ РЭТК бас инженери, ___________________ РЭТК

ӨТТ инженери, _________________ ОДТ инженери ҳәм ________________устасы тәрепинен ____________________ объектинде исленген ири онлаў

жумысынан кейин төмендеги материаллар ҳәм үскенелерди қоймаханаға қабыл етилгениги туўрысында:

Оңлаў барысы дәўиринде:

а) Демонтаж исленген бағаналар __________________ дана/куб.м, олардан:

- қоймаханаға қабылланғаны ____________________дана/куб.м

- есаптан шығарыў ямаса отынға бериў ______________дана/куб.м

б) Демонтаж исленген т/б приставкалар __________________дана/куб.м, олардан:

- қоймаханаға қабылланғаны ____________________дана/куб.м

- есаптан шығарыў ямаса сатыў ____________________дана/куб.м

в) Демонтаж исленген сымлар ______________________кг, олардан:

- қоймаханаға қабылланғаны ____________________ кг 

- метал сынықларына тапсырыў___________________кг, олардан:

г) Демонтаж исленген изоляторлар ____________________дана

- қоймаханаға қабылланғаны ____________________ дана 

- есаптан шығарыў ____________________дана

д) Демонтаж исленген илгек, штырлер_______________кг, олардан:

- қоймаханаға қабылланғаны ____________________ кг 

- метал сынықларына тапсырыў___________________кг

Комиссия баслығы _____________________

Комиссия ағзалары _____________________

_____________________

_____________________



ТАСТЫЙЫҚЛАЙМАН

_____________РЭТК баслығы

______________________________

______________________________

Объектде ири оңлаў жумысларынан кейин электр тармағын эксплуатацияға қабыллаў ҳаққындағы

А К Т 

Дүзилди усы акт _____________________ РЭТК-ның _______________20__ жылғы №____ бийлиги тийкарында дүзилген төмендеги комиссия

қурамы яғный комиссия баслығы ___________________ РЭТК бас инженери, комиссия ағзалары: ___________________ РЭТК ӨТБ инженери,

___________________ устасы ҳәм ____________________ АПЖ ўәкили қатнасыўында АПЖ объектинде исленген ири онлаў иленген электр тармағы

объектин қабыл етиў туўрысында:

1.____________________________ АПЖ аймағындағы ________________________  объекти ири оңлаў жумысынан кейин эксплуатацияға қабыл

етилди.

2. Оңлаў жумысларын _______________________________ бригадасы ________________________ устасы басшылығында 20__ жыл

«_____»___________ дан 20__ жыл «_____»__________ аралығында №_____ наряд рухсатнама менен исленген.

3. Қабыл етиў ўақтында анықланған исленбеген жумыслар ҳәм бузықлықлар

№ Исленбеген жумыслар ҳәм бузықлықлар Дүзетиў мүддети

1.

2.

Комиссия қарары: Ири оңлаўдан кейин усынылған _____________________________ объект ________________ баҳада эксплуатацияға қабыл етилсин.

Комиссия баслығы _____________________ РЭТК бас инженери _____________ ________________________

Комиссия ағзалары _____________________ РЭТК ӨТТ инженери _____________ ________________________

_____________________ РЭТК устасы _____________ ________________________

_____________________ АПЖ ўәкили _____________ _________________________



«Қарақалпақ АЭТК» АЖ

________________________ РЭТК-ниң 2018-2019-жылғы гүзги-қысқы мәўсимге ислеген жумыслары ҳаққындағы

АКТ

«____»_______ 2018-жыл                                                              _______________РЭТК

1. Кернеўи 6-10 кВ болған электр узатыў линиялары туўрысындағы мағлыўматлар:

1.1 Диспетчерлик атамаларының толықлығы ____________________________________________________________________-________________________________

1.2 Адрес___________________________________________________________________________________________________________________________________

2. ТП ҳаққында мағлыўматлар ҳәм керныўшы 10/0,4 кВ ҳәмде 0,4 кВ болған ХЛ туўрысындағы мағлыўматлар:

2.1 Диспетчерлик атамаларының толықлығы _____________________________________________________________________________________________________

2.2 Адрес___________________________________________________________________________________________________________________________________

3. Қабыллаў комиссиясы қурамы:

3.1 Район ҳәкиминиң 1-орынбасары _____________________________________________________________________________________________________________

3.2 РЭТК баслығы ____________________________________________________________________________________________________________________________

3.3 АПЖ ўәкили _____________________________________________________________________________________________________________________________

3.4 «Уздавэнергоназорат» МИ ҚҚ бөлиминиң инспекторы __________________________________________________________________________________________

4. Комиссия төмендегилери көрип шықты:

4.1 Бағаналардың номерленгенлигин ________________________________________________________ дана.

4.2 Бағаналардың дүзиўленгенлигин ________________________________________________________ дана.

4.3 Трассалардың тазаланғанлығын _________________________________________________________ км.

4.4 Бандажлардың қайта беккемленгени ҳәм краскаланғанлығын ________________________________ дана.

4.5 Аумастырылған изоляторларды _________________________________________________________ дана.

4.6 Селпи сымлардн қайта тартырылғаны _____________________________________________________ км.

Исленген жумыстың орнына барып ҳәм усы акта көрсетилгенлердиң дурыслығына ҳәмде комиссия жуўмағы: _____________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________

Қабыллаў комиссия ағзаларының усы акттиң дурыслығына қойған қоллары:

Район ҳәкиминиң 1-орынбасары қолы Ф.А.Әа

РЭТК баслығы қолы Ф.А.Әа

«Уздавэнергоназорат» МИ ҚҚ бөлиминиң инспекторы     қолы Ф.А.Әа

АПЖ ўәкили қолы Ф.А.Әа

«Қарақалпақ АЭТЕ» АЖ ўәкили қолы Ф.А.Әа



«Қарақалпақ АЭТК» АЖ

________________________ РЭТК-ниң 2018-2019-жылғы гүзги-қысқы мәўсимге ислеген жумысларыды қабыллаў ҳаққындағы

АКТ

«____»_______ 2018-жыл                        _______________РЭТК

1. Кернеўи 6-10 кВ болған электр узатыў линиялары туўрысындағы мағлыўматлар:

1.1 Диспетчерлик атамаларының толықлығы _________________________________________________________________-________________________________

1.2 Адрес________________________________________________________________________________________________________________________________

2. ТП ҳаққында мағлыўматлар ҳәм керныўшы 10/0,4 кВ ҳәмде 0,4 кВ болған ХЛ туўрысындағы мағлыўматлар:

2.1 Диспетчерлик атамаларының толықлығы _________________________________________________________________________________________________

2.2 Адрес________________________________________________________________________________________________________________________________

3. Қабыллаў комиссиясы қурамы:

3.1 Район ҳәкиминиң 1-орынбасары _________________________________________________________________________________________________________

3.2 РЭТК баслығы ________________________________________________________________________________________________________________________

3.3 АПЖ ўәкили __________________________________________________________________________________________________________________________

3.4 «Уздавэнергоназорат» МИ ҚҚ бөлиминиң инспекторы ______________________________________________________________________________________

4. Комиссия төмендегилери көрип шықты:

4.1 ТП-10/0,4 кВ ның сыртқы көринисиң жағдайы ____________________________________________________________________________________________

4.2 Трансформатордың техникалық жағдайы _________________________________________________________________________________________________

4.3 ТП-ға орнатылған ПКУ-10 кВ жағдайы __________________________________________________________________________________________________

4.4 Трансформатордың 0,4 кВ шкафының жағдайы ____________________________________________________________________________________________

4.5 Трансформатордан шығыўшы тармақлардың жағдайы ______________________________________________________________________________________

4.6 РЛНД-10 кВ ның жағдайы _____________________________________________________________________________________________________________ 

Исленген жумыстың орнына барып ҳәм усы акта көрсетилгенлердиң дурыслығына ҳәмде комиссия жуўмағы: _________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________________________________________

Қабыллаў комиссия ағзаларының усы акттиң дурыслығына қойған қоллары:

Район ҳәкиминиң 1-орынбасары қолы Ф.А.Әа

РЭТК баслығы қолы Ф.А.Әа

«Уздавэнергоназорат» МИ ҚҚ бөлиминиң инспекторы   қолы Ф.А.Әа

АПЖ ўәкили қолы Ф.А.Әа

«Қарақалпақ АЭТЕ» АЖ ўәкили қолы Ф.А.Әа



Трансформатор обмоткасын ораўшы станок
1-барабан, 2-туўрылаўшы қурылма, 3-тартыўшы қурылма, 4-шаблон, 5-басқарыў ручкасы, 6-айланыў есаплағышы, 

7-редуктор станинасы, 8-электродвигатель, 9-пускатель, 10-аяқ басқарыўындағы өширгиши.



Контактты тексериў усыллары
а)-саӊлағы, б)-дәслепки басым, в)-ақырғы басым.



ПК типиндеги кварцлы сақлағыш
1-шығыўшы контакт, 2-шеклеўши, 3-фарфор патрон, 4-кварц қумы, 5-ериўши вставка, 

6-латунлы қалпақша, 7-қурылма көрсеткиши, 8-контактты устап турыўшы, 9-изолятор.



Сымдағы селпиликлерди тексериў

1-провода; 2-бағана.



Трансформатор обмоткаларын қойыў.

1-изоляцияны теңлеўши, 2-изолятор хамуты, 3-бос (ийилиўши) цилиндр,

4-ўақтыншалық пахтақағазлы лента ямаса жип, 5-стержень, 6-ЖК обмоткасы, 7-КК обмоткасы


