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«Жылуэнергетикалық жабдықтарды жөндеу және
пайдалану» пәні бойынша
Тақырып 1 ЖЭО құралжабдықтарын пайдалану тәртіптері.
ЖЭС үшін бу қазандардың көректендіру есебі. Қазанды үздіксіз үрлеудің
кеңейту есебі. Жоғары қысымды өазандардың алдынан жіберу химиялық
тазарту ү_шін реагентті шығынның тандауы мен есебі. Орташа қысымды
қазандардың алдынан жіберу химиялық тазарту үшін реагентті шығынның
тандауы мен есебі. Түдды қышқыл ерітіндісімен орта қысымды дағдыр
қазанның пайдалану химиялық тазалау схемасын өндіру. Тұзды қышқыл
ерітіндісімен орта қысымды сужылтқыш қазанының пайдалану химиялық
тазалау схемасын өндіру. Жөндеу мен зерттеу жүмыстарының мақсаттары мен
үйымдастыру.
Тақырып 2Жылулық желілерді және сужылтқыш қазаңдарын
пайдалану тәртіптері.
Сужылтқыш қазандарды химиялық тазартуына реагенттік есебі. Тұзды
қышықыл ерітіндісімен орта қысымды сужылтқыш қазанының пайдалану
химиялық тазалау схемасын өндіру. Жөндеу мен зерттеу жұмыстарьшың
мақсаттары мен ұйымдастьфу. Құралжабдықтағы зерттеу жұмыстарын
өткізудегіөлшеу қателіктерінің есебі.
Тақырып 3 ЖЭС жабдықтарының жұмыстарының жіберу-тоқтату
тәртіптері.

Қазандар мен шығыр агрегаттардың әр түрлі халдан жіберу.
Энергоблоктың жіберу ерекшеліктері. Авариялық токтату.
Тақырып 4 Энергожабдықтардың жөндеу жұмыстарын ұйымдастьфу
және жүргізу.
Жөндеу жұмыстарының түрлері мен сүлбелері. Негізгі жабдықтардың ең
жиі кездесетін сынық себептері. Көмекші жабдықтардың түрлерң жэне жиі
кездесетін сынық себептері.
Тақырып 4 Жылумен қамтамасыз ету жүйелерінде жылуды жіберуді
реттеу.
Жылу берудің орталықтандырылған реттеу әдісін таңдау. ЖЭО жылуды
беру режимдері. ЖЭО және шындық қазандыөтардың бірлескен жұмысы.

