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Premisele dezvoltării curriculum-ului la decizia şcolii s-au realizat prin Programul 
Phare-VET, care a atribuit partenerilor sociali atât rol consultativ, cât şi decizional în formarea 
profesională.  

În aceste condiţii formarea profesională se apropie de întreprinzător, de cerinţele 
acestuia astfel încât absolvenţii să posede deprinderi şi abilităţi practice conforme tipurilor de 
competenţe specifice locurilor de muncă oferite de angajatori. 

Prin proiectul de reformă Phare-VET s-a propus un cadru curricular flexibil care 
permite adaptarea la nevoile de formare identificate pe baza analizelor pieţei muncii, precum 
şi crearea oportunităţilor pentru rute profesionale individualizate. 

Pentru a uşura activitatea elevilor şi a cadrelor didactice propunem utilizarea 
materialelor de învăţare pentru tranziţia de la şcoală la locul de muncă 
 Acest material este destinat elevilor de la care se pregătesc să devină operatori 

cazane,turbine cu abur, instalaţii auxiliare şi de termoficare. 

Auxiliarul conţine sarcini de lucru pentru elevi care constau în: 

 rezolvarea de exerciţii, fişe de lucru, fişe de observaţii,studii de caz, cât şi  

desfăşurarea unor activităţi practice la agenţi economici ;  

 informaţii necesare pentru rezolvarea sarcinilor de lucru utilizând diferite 

 surse (manuale şcolare, cărţi de specialitate, îndrumare şi lucrări de laborator, pliante, pagini 

de Internet, alte surse); 

 întocmirea unui Jurnal de practică conţinând toate activităţile rezolvate şi desfăşurate. 

 
Prin parcurgerea acestui material de învăţare elevii: 

 îşi însuşesc cu mai mare uşurinţă termenii de specialitate  

  vor avea oportunitatea de a învăţa mai uşor, mai bine, mai plăcut.  

 vor cunoaşte specificul agentilor economici la care vor efectua practica 

 vor cunoaste si vor respecta  masurile de tehnica securitatii muncii 

 vor dobandi abilitati de lucru cu manualul utilizat si cu alte materiale suplimentare 

Pe parcursul perioadei de practică elevii vor avea activităţi diverse : 

 Activităţi instructiv-educative de observare şi simulare 

 Activităţi instructiv educative practice, de probă şi finale, efectuate de elevi 

 Activitati care demonstreaza ca au dobândit abilităţile cheie cerute de angajator  

OBIECTIVELE MATERIALELOR DE ÎNVĂŢARE 
PENTRU TRANZIŢIA DE LA ŞCOALĂ LA LOCUL 

DE MUNCĂ 
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 Întocmirea unui proiect care sa cuprindă aspecte întâlnite în timpul practicii şi care va fi  

dezvoltat pe parcursul unei perioade de 4-10 saptamani. 

 Redactarea unui jurnal de practică 

  Întocmirea unui portofoliu ce va conţine caietul de practică, documentele elaborate pe  

perioada practicii, jurnalul de practică ,proiectul , etc. 

Jurnalul de practică trebuie să fie cât mai complet pentru ca evaluarea competenţelor 

profesionale ale fiecărui elev sau a unei grupe de elevi să fie cât mai adecvată şi completă 

conform cerinţelor. 

 
Jurnalul de practică al elevului este recomandat să  cuprindă: 

 dovezi ale parcurgerii unor activităţi de evaluare  

 rezultatele fişelor de lucru 
 fişele de observaţii completate 
 opinii ale elevilor privind activităţile desfăşurate 

 planuri de acţiune,evaluări,autoevaluări,interevaluări,activităţi efectuate de către elev 

 referate de investigaţie ştiinţifică 

 proiecte 

 fişe de documentare 

 aplicaţii sau sarcini de lucru 

 glosarul termenilor de specialitate 

 indicaţii pentru întocmirea portofoliului elevului 

 comentarii ale îndrumătorului(mentorului de practică)privind atitudinea şi rezultatele 
elevului. 
 

Procesul complex de derulare a unui proiect se poate structura în mai multe faze: 
 
Startul proiectului – găsirea temei, identificarea unei probleme 
Premisa esenţială pentru reuşita unui proiect este activitatea individuală a elevilor. Alegerea 
temei va avea în vedere interesele elevilor şi punerea de acord a elevilor cu privire la tema 
proiectului. Impunerea unei anumite teme pentru proiect împotriva voinţei participanţilor duce 
adesea la dezamăgiri din partea elevilor. 
Pentru găsirea unei teme se poate apela la: 

 „problematizare deschisă” - „Ce s-ar putea face pentru…”; 
 brainstorming  

Formularea obiectivelor – Dacă s-a constat că există un interes comun pentru tema 
proiectului, este nevoie să se formuleze obiectivele şi să planifice activitatea grupului. 
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Trăsăturile unui obiectiv sunt: 

  este verificabil 
 este descris concret 
 este formulat pozitiv 
 este realizabil prin forţe proprii. 

Formularea în comun a obiectivelor duce la identificarea diferitelor interese, se poate 
stabili un rezultat care trebuie realizat. În acest sens pot fi de folos următoarele întrebări: 

 De ce vrem să facem proiectul cu această temă? 
 Ce vrem să învăţăm? 
 Ce problemă vrem să soluţionăm? 
 Ce vrem să schimbăm? 

Planificarea- după formularea obiectivelor în scris urmează  planificarea şi pregătirea 
concretă a proiectului. În acest moment se pot formula următoarele întrebări: 

 Cum vrem să ne atingem scopurile? 
 Cum vom verifica dacă ne-am atins scopurile? 
 De ce şi câte informaţii respectiv, materiale de lucru e nevoie? 

Trebuie analizate resursele existente: timp, spaţiu, capacitate de lucru, efort propriu, buget. 
Proiectul va decurge normal dacă celor implicaţi le este clar  cine şi ce sarcini are de 
îndeplinit. 
Implementarea – în această etapă lucrările planificate vor fi realizate individual de elevi 
(individual,câte doi sau în grupe). Profesorii   au rolul de coordonatori, moderatori şi îşi 
folosesc competenţele de specialitate în folosul proiectului. 
Evaluarea – este un mijloc de control, supraveghere a activităţilor necesare în atingerea 
obiectivelor proiectului, având rolul de verificare a rezultatelor proiectului. 
Prezentarea – predarea prin proiecte este caracterizată prin faptul că toţi participanţii la 
proiect au posibilitatea de a-şi prezenta unii altora rezultatele muncii, eventul chiar într-un 
cadru public, mai larg (părinţilor, profesorilor din şcoală sau din alte şcoli, altor persoane 
interesate). 
Evaluarea 
 Evaluarea se face continuu şi sumativ ţinându-se cont  de finalităţile urmărite şi 
anume de realizarea competenţelor impuse de Standardul de Pregătire Profesională. Se 
realizează pe măsura parcurgerii modulului, prin evaluare se poate urmări traiectoria de 
formare a elevului. 
La orele de instruire practică, prin: 

 întocmirea corectă a fişelor de lucru; 
 prezentarea lucrărilor efectuate; 
 rezolvarea problemelor ce pot să apară în timpul efectuării lucrării practice; 
 comportamentul elevului în cadrul şedinţelor de lucru (lucrul în echipă, asumarea 

responsabilităţilor, corectitudinea îndeplinirii sarcinilor de lucru). 
 

Rezultatele activităţilor desfăşurate şi ale evaluărilor, colectate atât de îndrumator cât 
şi de elev, trebuie strânse şi organizate într-un anumit loc, astfel încât informaţiile să poată fi 
regăsite cu uşurinţă. 
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În cadrul modulului « CIRCUITELE CENTRALELOR TERMOELECTRICE » a fost 
agregată unitatea de competenţă tehnică specializată “Exploatarea şi întreţinerea circuitelor 
centralelor termoelectrice” cu unităţile de competenţă pentru abilităţi cheie  “Igiena şi 
securitatea muncii” şi “Lucrul în echipă”. 
 

“Exploatarea şi întreţinerea circuitelor centralelor termoelectrice” 
Identifică echipamentele circuitelor centralelor 
Supravegherea în exploatare a  echipamentelor circuitelor aferente turbinei 
Execută lucrări de întreţinere a echipamentelor circuitelor centralelor 

“Igiena şi securitatea muncii” 
Aplică legislatia şi reglementările privind securitatea şi sănătatea la locul de   muncă, 

 prevenirea şi stingerea incendiilor 
Ia măsuri pentru reducerea factorilor de risc de la locul de muncă 

“Lucrul în echipă” 
Identifică sarcinile şi resursele necesare pentru atingerea obiectivelor 
Işi asumă rolurile care îi revin în echipă 
Colaborează cu membrii echipei pentru îndeplinirea sarcinilor. 
 

Exerciţiile propuse conţin elemente şi pentru evaluarea competenţelor: 
- Citeşte şi utilizează documente scrise în limbaj de specialitate; 
- Prelucrează şi interpretează grafic rezultatele obţinute pe o sarcină dată, din 

cadrul U.C. “Comunicare şi numeraţie”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.LISTA UNITĂŢILOR DE COMPETENŢĂ 
CONFORM STANDARDELOR DE PREGĂTIRE 

PROFESIONALĂ 
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3.1.RELAŢIA UNITATE DE ÎNVĂŢĂMÂNT – AGENT ECONOMIC 
 

Pentru efectuarea instruirii practice la agentul economic, unitatea de învăţământ 
trebuie să încheie cu aceasta o convenţie de colaborare care să stabilească: 
• Statutul elevului care urmează formarea în întreprindere 
• Responsabilitatea pedagogică a unităţii de învăţământ 
• Modalităţile de protecţie şi igienă a muncii, precum şi de protecţie civilă 
• Obiectivele şi modalităţile de instruire ( durată, calendar, conţinut, activităţi) 
• Modalităţi de participare a specialiştilor din întreprindere la instruirea elevilor 
• Modalităţi de urmărire a instruirii şi de evaluare 
•Desemnarea unui reprezentant care să aibă rolul de tutore pentru elevi şi care să colaboreze 
permanent cu cadrul didactic coordonator al activităţii de instruire practică 
 
 

3.2.DOCUMENTE NECESARE ORGANIZĂRII ŞI DESFĂŞURĂRII 
                          PRACTICII COMASATE 
 

 
Unitatea de învăţământ, prin catedra de specialitate tehnologică, va întocmi 

următoarele documente care vor asigura buna desfăşurare şi calitatea procesului de instruire 
practică comasată: 

 Grafic de desfăşurare a practicii comasate pe clase, săptămâni, loc de desfăşurare a 
practicii 

 Profesorii de specialitate şi maiştrii instructori încadraţi pentru instruirea practică 
comasată vor întocmi planificări calendaristice pentru această activitate şi vor urmări 
realizarea în totalitate a acesteia.  

 Responsabilul ariei curriculare “Tehnologii” şi directorul unităţii şcolare care are atribuţii 
în coordonarea instruirii practice vor îndruma şi controla această activitate. 

 Lista de echipamente şi materiale necesare realizării stagiului de practică 
 Lista de criterii de evaluare , precum şi modalităţile şi probele de evaluare stabilite 

împreună cu reprezentantul agentului economic 
În scopul facilitării urmăririi frecvenţei la activitatea de instruire practică, precum şi a 

evaluării de parcurs se propune ca fiecare elev să aibă un caiet/ portofoliu de practică.  
 

 
                    3.3.OBIECTIVELE URMARITE PRIN INSTRUIREA PRACTICA   

                                                  ELEVILOR  LA AGENTII  ECONOMICI 
 
 Să înţeleagă concret constrângerile economice, umane şi  tehnice ale societatii 
 Să înţeleagă constrângerile de securitate impuse de metodele de lucru; 

 
3. MODALITĂŢI DE ORGANIZARE A PRACTICII 
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 Să observe şi  să analizeze, pornind de la situaţii  reale, diferitele elemente ale unor  
strategii  de calitate, să perceapă costurile induse de non-calitate; 

 Să utilizeze achiziţiile sale în domeniul comunicării, în relaţia cu  personalul angajat; 
 Să cunoască importanţa tuturor serviciilor şi  compartimentelor unei  întreprinderi; 
 Să cunoască organizarea locului de muncă şi  amenajarea acestuia; 
 Să observe şi să analizeze, pornind de la situaţii reale, diferitele elemente ale unor 
 strategii de calitate, să perceapă costurile induse de non-calitate 
 Să parcurgă integral  curriculum-ul specific calificării. 

 
 

3.4.ATRIBUŢIILE UNITĂŢII  DE ÎNVAŢĂMÂNT 
 

 Asigură programele şcolare de instruire practică conform legislaţiei MECI; 
 Efectuează împreună cu  reprezentatul agentului economic repartizarea nominală a  

elevilor la locul de practica,  prezentând zilnic lista elevilor prezenţi la fiecare loc de practică; 
 Realizează controlul, supravegherea şi îndrumarea elevilor în procesul de practică 

 tehnologică, având în subordine un număr mic de elevi, uşor  de controlat; 
  Pe durata practicii, elevii nu părăsesc locul de muncă la care au  fost repartizaţi  decât 

  cu  acordul maistrului  instructor sau  a reprezentantului agentului economic; 
 Nu deteriorează bunurile societăţii, nu consumă alimente şi  nu fumează în incinta 

unităţii; 
 Asigură instructajul  general şi  periodic de protecţie a muncii specific locului de  

 practică; 
 Analizează împreună cu  reprezentantul societăţii procesul  realizat de elevi privitor la   

abilităţile practice şi  stabileşte notele şi  mediile elevilor; 
 Organizează  probele practice semestriale de verificare a cunoştinţelor practice ale 

 elevilor; 
 Organizează  probele practice la examenul de absolvire al  învăţământului  

profesional şi  evaluează periodic competenţele profesionale formate în condiţii specifice. 
 
 

3.5. ATRIBUŢIILE AGENTULUI  ECONOMIC 
 

 

 
 
 Sprijină activitatea de îmbunătăţire a conţinutului programelor şcolare la instruirea  

practică şi  a curriculum-ului în dezvoltarea locală corespunzător tehnicilor, tehnologiilor din 
dotarea unităţilor şi  nevoilor economice locale; 
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 Analizează,definitivează şi  aprobă graficul de repartizare nominală a elevilor pe locurile  
de instruire practică; 
 Sprijină unitatea de învăţământ în vederea parcurgerii integrului conţinut de instruire  

practică după standardele de pregătire profesională europene (Phare Vet); 
 Sprijină elevii în însuşirea metodei  eficiente de lucru şi în formarea competenţelor de 
 execuţie , a competenţelor cheie şi  a celor de cunoaştere; 
 Asigură materiale necesare instructajului de protecţie şi  igiena muncii specific 

 condiţiilor de lucru; 
  Permite colaborarea între specialistul unităţii şi  maistrul instructor coordonator al 

 activităţii de instruire practică; 
 Asigură elevilor echipamentele de protecţie, echipamentele şi S.D.V.- urile necesare  
lucrărilor practice ce sunt executate de către aceştia pe toată perioada de instruire practică; 
 Acţionează unitar în domeniul valorificării pe piaţa forţei de muncă a absolvenţilor. 

 
3.6. STATUTUL ELEVILOR  PRACTICANŢI 

 
Elevii care vor desfăşura instruirea practică la AGENTUL ECONOMIC au  statut de elevi  
practicanţi. Aceştia au următoarele obligaţii: 

 se vor încadra în programul unităţii, respectând numărul de ore prevăzut in programa  
şcolară; 

 vor respecta regulamentul intern  al unităţii; 
 vor purta echipamentul complet de protecţie a muncii 
 vor avea un comportament decent pe toată durata desfăşurării instruirii  practice. 

Instruirea  practică se  va desfăşura sub îndrumarea maistrului instructor al  şcolii şi  
reprezentantului agentului economic(tutorelui de practică) 

Instruirea practică se  desfăşoară pe parcursul anului şcolar, în acord cu  necesităţile 
agentului economic. 

 
 
3.7.MODALITĂŢILE DE URMĂRIRE A INSTRUIRII PRACTICE 
ŞI  DE EVALUARE 
 
Prezenţa la practică a elevilor va fi  consemnată atât de reprezentantul şcolii cât  şi  de cel 

al agentului economic; 
        Lucrările practice executate  de elevi  în cadrul instruirii practice se vor încadra în 
programa şcolară, adaptată la condiţiile existente în întreprindere. 

- Elevii  vor fi  sprijiniţi atât de şcoală cât şi  de agentul economic în realizarea lucrărilor 
propuse; 

- Maistrul instructor va avea fişe individuale de control pentru  fiecare elev în parte, pentru  
evaluarea instruirii practice; 

- Evaluarea va conţine atât aprecierea maistrului instructor cât şi  a agentului economic.  
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Centralele termoelectrice au ca principal profil de activitate producerea combinată de 
energie electrică şi termică(în cogenerare). Energia electrică este livrată în Sistemul 
Energetic Naţional (SEN) iar energia termică este livrată sub formă de apă fierbinte pentru 
încălzire urbană şi preparea apei calde menajere în punctele termice(PT). 

Activitatea se realizează într-un complex de instalaţii puternic integrate alcătuite din 
turboagregate(TA),cazane de abur(CA), boilere de bază(BB)pentru prepararea apei calde 
(schimbătoare de căldură abur-apă). 

Procesul tehnologic de producere a energiei electrice şi termice include 
urmatoarele activităţi de bază:  

1. prepararea apei necesare procesului tehnologic-secţia Chimică 
2. producerea aburului energetic-secţia Cazane 
3. producerea şi livrarea energiei termice - secţia Turbine Termoficare 
4. producerea şi livrarea energiei electrice - secţia Electrică 
Aceste activităţi se desfăşoară continuu şi simultan pe toată durata funcţionării 

centralei şi sunt susţinute de activităţi auxiliare (întreţinere, reparaţii, aprovizionare, transport, 
producere utilităţi, administrativ-economice, etc.) încadrate în secţii, ateliere, laboratoare sau 
compartimente.  
 
 
 
 

4.INFORMAŢII DESPRE SPECIFICUL AGENŢILOR  
ECONOMICI LA CARE SE EFECTUEAZĂ STAGIUL DE 

PRACTICĂ 
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În Centralele termoelectrice, fiind încadrate în categoria locurilor de muncă cu grad 

sporit de pericol, respectarea măsurilor de protecţia muncii este absolut obligatorie pentru 
întreg personalul de deservire şi trebuie frecvent şi riguros controlate de responsabilii cu 
protecţia muncii. Nerespectarea măsurilor de protecţia muncii sau o clipă de neatenţie pot 
provoca accidente cu urmări deosebit de grave. 
Măsuri pentru evitarea accidentelor 
Pentru evitarea accidentelor de muncă, lucrătorul din centrale trebuie să ia următoarele 
măsuri: 

 Este obligatorie purtarea căştii de protecţie 
 Este obligatorie menţinerea ordinii şi curăţeniei la locul de muncă. 
 Echipa de lucru este instruită la plecarea din atelier şi la faţa locului, asupra măsurilor 

de izolare a instalaţiei, zonei de lucru, interdicţiilor impuse, eventualelor restricţii PSI; 
 Asigurarea iluminării şi ventilării corespunzătoare în toate sălile maşinilor .  
 Nu este permisă intrarea şi staţionarea persoanelor străine în sala maşinilor 
 Sculele şi dispozitivele de lucru vor fi în perfectă stare 
 Pompele şi ventilatoarele vor avea apărători la cuplaje. 
 Lampa de verificare va avea tensiunea de 24 V, mâner izolat şi abajur de protecţie.  
 Transformatorul de tensiune va fi aşezat cât mai aproape de priză 
 Maşinile şi instalaţiile electrice (electromotoare, panouri de automatizară etc.) vor fi  

legate la pământ. 
 Scările, platformele, podelele, vor fi solid construite, vor fi prevăzute cu balustradă de 

 un metru. Pe ele nu se vor depozita scule, materiale etc. 
 Nu se va intra şi nu se va permite intrarea cu ţigara aprinsă în centrală 
 Nu se vor remedia defecţiunile ivite la instalaţiile electrice şi de automatizare decât  

 de personal de specialitate 
 Prezentarea la serviciu odihnit, sănătos şi fără să fi consumat băuturi alcoolice. 
 În timpul probelor este interzisă staţionarea persoanelor în apropierea robinetelor, 

îmbinărilor prin flanşă sau sudură, supapelor de siguranţă, gurilor de vizitare, clapelor de 
explozie, sticlelor de nivel sau orice zonă periculoasă; 

 Este obligatorie asigurarea cu formaţii de pompieri voluntari, instruirea şi dotarea 
acestora cu materialele pentru înlăturarea incendiilor 

 Lucrările de reparaţii se efectuează numai pe baza autorizaţiei de lucru sau procesului- 
verbal dat de secţia exploatare, după luarea tuturor măsurilor de blindare a circuitelor şi 
întreruperilor tuturor legăturilor de alimentare a instalaţiei cu curent electric; 

 Înainte de aprinderea focului se va face obligatoriu preventilarea focarului timp de 10  
minute. 

 Dacă au loc răbufniri de gaze, se va face relua preventilarea, apoi aprinderea focului  
ca mai sus. 

 Staţionarea nejustificată în faţa arzătoarelor şi a clapelor de explozie este interzisă. 
 Remedierea neetanşeităţilor de apă şi abur la conductele cazanului se va face cu chei  

fără prelungitor şi stând într-o parte, numai când presiunea este sub 3 bar. 
 În timpul serviciului, se va urmări permanent ca nivelul apei să nu scadă sub 

 nivelul minim. 
 

5.RECOMANDĂRI PRIVIND RESPECTAREA 
NORMELOR DE SĂNĂTATE ŞI SECURITATE A 

MUNCII 
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 Cazanele oprite pentru verificare şi reparaţii vor fi izolate de celelalte cazane cu 
 flanşe oarbe, iar instalaţia electrică scoasă de sub tensiune. 

 În timpul verificărilor,nu se vor face nici un fel de lucrări la instalaţii. 
  În timpul verificărilor pe cazane se vor pune plăci avertizoare cu textul: "Cazan în  

verificare - Nu manevraţi - Se lucrează". 
 Utilizarea inscripţiilor indicatoare care să permită identificarea cu precizie a diferitelor 

 echipamente; 
 Utilizarea inscripţiilor avertizoare care să atragă atenţia asupra pericolului de atingere 

 a unor piese şi să prevină personalul asupra unor greşeli în executarea manevrelor; 
 Utilizarea îngrădirilor metalice şi a barierelor masive pentru protecţia împotriva atingerii 

 părţilor aflate sub tensiune şi împotriva eventualelor explozii; 
 Utilizarea indicatoarelor mobile de tensiune pentru controlul lipsei tensiunii înainte de 

 începerea lucrărilor de reparaţii; 
 Legarea la pământ de protecţie a părţilor conducătoare de curent care în mod normal 

 sunt lipsite de tensiune  şi se află sub directa atingere a personalului; 
 Responsabilul ISCIR al unităţii şi şeful sălii de cazane va cunoaşte şi va aplica 

prevederile din PT CR-13 colecţia ISCIR privind măsuri de protecţia muncii în exploatarea 
cazanelor. 

 Conform legislaţiei în vigoare, conducătorul locului de muncă trebuie să întocmească  
şi să afişeze în sala maşinilor măsurile speciale de protecţia muncii, ţinând seamă de 
specificul local. Lunar, acesta va face instructajul de protecţia muncii cu toţi muncitorii din 
subordine. 

 În atribuţiile responsabilului cu protecţia muncii intră şi controlul respectării normelor  
de protecţia muncii de către personalul muncitor, precum şi acordarea echipamentului de 
protecţie şi de lucru, conform normativelor în vigoare. 
 
Măsuri de prim-ajutor       

Trusa de prim-ajutor: în fiecare sală a maşinilor se va găsi o trusă de prim-ajutor, care trebuie 
să conţină cel puţin:                                                                                             

- pachete antiseptice de vată şi tifon;                                               
- soluţie acid boric 2%, pentru spălarea ochilor; 
- sodă; 
- permanganat de potasiu;                                                        
- apă oxigenată;      
- alcool medicinal;      
- pahar pentru apă;      
- gorou, pentru oprirea hemoragiilor; 
- plăcuţe de lemn (aţele); 
- săpun; 
- prosop curat.  

Personalul de exploatare trebuie să cunoască şi să ştie să aplice în mod corespunzător şi 
competent măsurile de prim ajutor în cateva cazuri specifice de accidente posibile în 
instalaţiile energetice: 

 electrocutare(arsuri,stop respirator /cardiac) 
 opăriri(cu abur sau apă fierbinte) 
 luxaţii-fracturi-răniri-hemoragii 
 intoxicaţii cu agenţi chimici nocivi 
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ELEVI 
                    FOARTE IMPORTANT !  

 
 
 Citiţi cu atenţie toate cerinţele înainte de a 

încerca să le rezolvaţi. 

 Dacă observaţi vreo problemă la una din cerinţe aduceţi acest 

lucru în atenţia profesorului(tutorelui de practica) înainte de a 

începe proba. 

 Înainte de a începe lucrul asiguraţi-vă că dispuneţi de toate  

     materialele şi instrumentele necesare. 

 Dacă nu aţi înţeles sau dacă nu ştiţi cum să rezolvaţi sarcina  

        de lucru, solicitaţi sprijinul profesorului care vă îndrumă. 

 Rezolvaţi toate sarcinile date ! 

 Profesorul(maistrul instructor sau tutorele de practică) va 

        ţine evidenţa exerciţiilor şi problemelor pe care le-aţi  

        rezolvat şi a activităţilor pe care le-aţi desfăşurat şi va  

        evalua progresul realizat. 

 

 

6. INSTRUMENTE DE LUCRU ALE ELEVULUI 
NECESARE DESFĂŞURĂRII PRACTICII 
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TIPURI DE ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE 

 

 

        

Competenţa vizată:  
Identifică echipamentele circuitelor centralelor 
 

 
FIŞA DE LUCRU nr.1 

           
       SCHEMA  DE  DISPUNERE  A  ARMĂTURILOR  LA  ARZĂTORUL  DE  PĂCURĂ 
 
Sarcina 1:Asociaţi elementele notate cu litere a…..i cu cifrele din schema de mai jos. 

    
     
  
 
 
 
 
 
 
 
 
   
    
   

 
 

 

            abur 40ata                             colector păcură 

a.Injector 
b.Ventil revizie (control) 
c.Ventil manual circuit păcură 
d.Ventil electric circuit păcură 
e.Ventil manual circuit abur lucru. 
f.Ventil electric circuit abur lucru. 
g.Ventil manual circuit abur suflare 
h.Ventil electric abur suflare 
i.Clapet reţinere 

8 

6 

1 

2
2
2 

3 

4 

5 

7 

9 

 

ACTIVITATEA nr .1 
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Sarcina 2. Precizaţi ordinea corectă a manevrelor de stingere a injectorului 
 
1.se închide ventilul de abur de lucru 4; 
2.se închide ventilul de păcură 2; 
3.se închide şibărul de aer; 
4.se deschide ventilul de abur suflare injector 6, timp de 30 sec; 
5.se închide ventilul de abur suflare injector 6. 
 
Ordinea corectă este:................................... 
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Competenţe vizate: 
Execută lucrări de întreţinere a echipamentelor circuitelor centralelor 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
   

 
 

FIŞA DE LUCRU nr.2 
 
Sarcina 1:Identificaţi elementele componente ale pompei notate cu cifrele 1,2...5 şi 
precizaţi rolul lor în funcţionarea pompei  

 

Cifra Denumire Rol 
1   
2   
3   
4   
5   

    
Sarcina 2 : Efectuaţi manevre de demontare/montare a pompei, identificaţi 
 defecţiunile şi  notaţi metodele de remediere a acestora. 
 

 
 
 

  ACTIVITATEA nr. 2 



CIRCUITELE CENTRALELOR TERMOELECTRICE 
 

 

 

 

 
 
 
Competenţa vizată:       
Identifică  echipamentele circuitelor centralelor        
Obiective: 
- Precizarea rolului armăturilor 
- Analizarea defecţiunilor armăturilor 
- Remedierea defecţiunilor 

FIŞA DE LUCRU nr.3 
 
Sarcina 1. 
Stabiliţi împreună cu colegii de grupă denumirea armăturii şi rolul ei in instalaţie.  
Completaţi această denumire în tabel . 
Sarcina 2. 
Fiecare elev din grupă va completa în tabel cel puţin o defecţiune pentru fiecare tip de 
armatură prezentată. 
Sarcina 3. 
Mergeţi în atelierul de reparaţii.Identificaţi una dintre armăturile prezentate. 
Desemnaţi un elev din grupă care va demonta armătura.  
Cel de-al doilea elev va identifica defecţiunile. 
Al treilea elev va remedia defecţiunile. 
Al patrulea elev va monta armătura 

 

1. 

 

                     2. 

 

          3. 

 

 
                     4. 

 

Denumire: Denumire: Denumire: Denumire: 

Rol: 
 

 
Defecţiuni posibile: 
 
 
 

ACTIVITATEA nr. 3 
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5. 

 

6 

.  

 

7. 

 

8.  

Denumire: Denumire: Denumire: Denumire: 

Rol: 
 

Defecţiuni posibile:  
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Competenţa vizată:  
Supravegherea în exploatare a echipamentelor circuitelor aferente turbinei    
Obiective: 
Enumerarea cauzelor incidentelor în exploatare. 
Urmărirea funcţionării şi a stării tehnice a echipamentelor circuitelor. 
Citirea şi înregistrarea parametrilor de funcţionare. 
 

FIŞĂ DE OBSERVAŢIE nr. 1 
 
Sunteţi ajutor de rondier la Secţia de turbine în cadrul compartimentului Exploatare 
Termoficare. 
Efectuaţi rondul la începutul turei şi analizaţi împreună cu rondierul deficienţele sau 
lipsurile constatate.  
Completaţi NOTA DE ROND de mai jos şi o analizaţi apoi împreună cu ceilalţi colegi. 
 

S.C. ELECTROCENTRALE S.A. 
SECŢIA TURBINE 
EXPLOATARE TERMOFICARE 
DATA…….. 
 

 
NOTA DE ROND 

 
1.OPERATORI(ELEV)…………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………................... 
2.ZONA ÎN CARE SE EFECTUEAZĂ RONDUL…………………………………………........... 
.................................................................................................................................................. 
3.DEFICIENŢE ŞI LIPSURI CONSTATATE(eventuale pierderi,neetanşeităţi,lipsa capacelor 
de table, vată minerală,lipsa izolaţiei termice,table,carton,) 
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………. 
 
Semnătura operatori(elev)      Maistru termoficare 
         (Tutore practică) 
 
Atenţie: Pentru sprijin în derularea activităţii solicitaţi ajutorul maistrului de practică/tutore de 
practică sau consultaţi bibliografia de specialitate indicate la orele de curs. 

ACTIVITATEA nr 4 
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Competenţa vizată:  
Identifică echipamentele circuitelor centralelor 
  

FIŞA DE OBSERVAŢIE nr.2 
 
Analizaţi instalaţiile marcate în culori diferite pe schemă şi completaţi  fişa de lucru de mai jos 
pentru fiecare circuit în parte. 

 
 
Grupa 1 – circuitul în culori albastru-roşu 
Grupa 2 – circuitul în culori mov-galben 
Grupa 3 – circuitul în culoare gri 
Grupa 4 – instalaţia marcată în culoare maro 
 

FIŞA DE LUCRU   
Denumirea 
circuitului/instalaţiei 

 

Rolul în funcţionarea 
 centralei 
termoelectrice 

 

 

 

 

 

 

Echipamente  
situate pe circuitul 
respectiv 
(componenţa lui) – 
 se vor consemna în 
ordinea reală a 
parcurgerii lor  

ACTIVITATEA NR.5 
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Competenţa vizată:  
Supravegherea în exploatare a echipamentelor circuitelor aferente turbinei   
Obiective: 
Citirea şi înregistrarea parametrilor de funcţionare. 
 

                                       FIŞA DE OBSERVAŢIE nr.3 

Sunteţi ajutor de fochist  în cadrul compartimentului Exploatare Termoficare. 
Efectuaţi citirea parametrilor de regim la consumatorii termici în fiecare oră şi verificaţi dacă 
sunt respectate valorile normale pentru sezonul respectiv. 
Completaţi Fişa de înregistrare de mai jos şi  analizaţi-o apoi împreună cu ceilalţi colegi. 
 
S.C.ELECTROCENTRALE S.A. 
SECŢIA TURBINE 

 
 
CONSUMATORI TERMICI 

 
Data..............  

PARAMETRI  ABUR  40 ATA 
 

FIR NR.2 DE 40 ATA 
FIR NR.3 DE 40 ATA 

DEBIT PRESIUNE TEMP. DEBIT PRESIUNE TEMP. 
 

ORA 

   T/H BAR °C T/H BAR °C 
 

OBSERVAŢII 

1        
2        
3        
4        
5        
6        
7        
8        

 
 
 
Atenţie: Pentru sprijin în derularea activităţii solicitaţi ajutorul maistrului de practică/tutore de 
practică sau consultaţi bibliografia de specialitate indicate la orele de curs. 
 
 

ACTIVITATEA nr. 6 
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Competenţa vizată:  
Identifică echipamentele circuitelor centralelor 
 

                                       FIŞA DE OBSERVAŢIE nr.4 

 
În desenul de mai jos aveţi reprezentată Schema de principiu a unui ciclu 

termic cu instalaţie de preîncălzire regenerativă . 
Sarcina 1.Identificaţi componentele din schema centralei cu ajutorul tabelului cu 

semne convenţionale utilizate în instalaţiile termoenergetice 
      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ACTIVITATEA nr  7 
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Sarcina 2.Stabiliţi echipamentele care asigură preîncălzirea regenerativă şi precizaţi  

traseul condensatului în circuit. 
 
Elementele componente sunt: 
 
Poziţia Denumirea echipamentului Rolul echipamentului în instalaţie 
   1   
   2   
   3   
   4   
   5   
   6   
   7   
   8   
   9   
 10   
 
Traseul condensatului este : 
Condensatul aspirat din condensator de către ……………………………. (1),care pot fi 
realizate în una sau două trepte de pompare, este refulat prin ………………………(2)şi prin 
…………………(3), de  unde cu………………………..(4),condensatul, devenit acum apă de 
alimentare,este trecut prin…………………………..(5) spre …………..(9).Din cazan,apa 
transformată în abur supraîncălzit trece ………………………..(6) spre turbină.După ce s-a 
destins în …………………………. (7),o parte din abur se reîntoarce la …………………….(10) 
şi se destinde în continuare în ……………………..(8)al turbinei.O parte din aburul intrat în 
turbină se destinde parţial şi este extras de la prizele fixe ale acestora fiind folosit la 
preîncălzirea apei de alimentare.Condensatul obţinut la PIP prin condensarea aburului de la 
prize cu presiunea cea mai ridicată(denumit condensat secundar) care mai conţine o cantitate 
importantă de caldură esteintrodus în al doilea PIP , unde presiunea şi temperatura fiind mai 
mici,condensatul mai cedează din caldura conţinută. 
 Din al doilea PIP iese atât condensatul produs prin condensarea aburului de 
preîncalzire respectivă cât şi condensatul provenit de la primul PIP.În continuare, condensatul 
care părăseşte al doilea PIP este trimis în degazor.Condensatul obţinut prin condensarea 
aburului de preîncălzire în primul PJP este trimis în cel de-al doilea PJP de unde împreună cu 
condensatul provenit de la aburul de preîncalzire utilizat în acest PJP merge spre 
condensator.  
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Competenţa vizată:  

  
Execută lucrări de întreţinere a echipamentelor circuitelor centralelor 

FIŞA DE OBSERVAŢIE nr.5 

Folosind lista de defecţiuni care pot apărea în timpul funcţionării  schimbătoarelor de 
căldură  şi  lista cu remedieri propuse, realizează corelarea defecţiune-remediere 
corespunzătoare. 

  Remedierile vor fi notate cu cifre arabe şi veţi face corelarea defecţiunilor cu 
remedierile, trecând în rubrica ,,Corelare” cifra corespunzătoare remedierii. 

 

 
Nr. 
crt.                        Defecţiunea 

Corelare 

 
I. 

Creşterea pierderii de presiune a lichidului din spaţiul intertubular 
-dintre ţevi- peste limitele tehnologice admise. 

 

II. Lovituri de berbec.  

III. Creşterea consumului de abur pentru asigurarea încălzirii 
aceluiaşi debit de lichid tehnologic. 

 

IV. Scurgeri de lichid.  

V. La verificarea etanşeităţii spaţiului intratubular –din ţevi- prin 
proba hidraulică, se constată scăderea presiunii. 

 

VI. În urma analizei condensului la ieşirea din schimbător, acesta 
prezintă caracteristici diferite de cele prevăzute în tehnologie. 

 

 
VII. 

Temperatura fluidului tehnologic este mai mare decât cea 
prevăzută de tehnologie, deşi debitele de abur şi fluid sunt 
corespunzătoare, ca şi temperaturile de admisie a aburului şi a 
fluidului tehnologic. 

 

VIII. Temperatura izolaţiei termice a schimbătorului depăşeşte 
valoarea de 550 C. 

 

 
 

ACTIVITATEA nr. 8 
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Nr. 
crt. 

                       Remediere 

  1. Strângerea şuruburilor. 

  2. Înlocuirea garniturilor capacelor schimbătorului. 

  3. Curăţirea interiorului conductelor. 

  4. Înlocuirea conductelor sparte. 

  5. Sudarea capetelor conductelor dezlipite din sudurile de prindere de plăcile 
tubulare. 

  6. Verificarea aparaturii AMC. 

  7. Închiderea admisiei aburului în schimbător şi redistribuirea prin deschiderea 
treptată a robinetului de admisie a aburului în schimbător. 

  8.     Repararea (înlocuirea) izolaţiei termice. 

  9.  Micşorarea debitului de abur. 
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STUDIU DE CAZ nr.1 
 
 În descrierea de mai jos veţi găsi două exemple de avarii ale centralelor termice care 

constau în explozii în spaţiul de apă -abur . 
Sarcina 1:Identifică cauzele acestor avarii 
Sarcina 2.Exemplifică  şi alte  avarii ale cazanelor şi enumeră  cauzele lor. 
 

Exemplul 1.Explozia unui cazan bloc abur de 10 t/h, 15 bar, construit în 1995 de 
Termorom Cluj-Napoca. 
 

În 03.02.1998, la cea 20 min. după prima aprindere a focului (pentru încălzirea ambrazurii 
nou construite), după repararea cazanului care a constat din înlocuirea tubului focar cu unul 
nou, s-a produs o explozie având ca urmări: 

- ruperea la sudură a tubului focar, în placa tubulară faţă, pe un arc de 270°C; 
- deformarea tubului focar spre interior, pe generatoarea superioară (vezi figura); 
- aruncarea arzătorului la cea 70 m, după ce a trecut prin zidul centralei termice şi s-a 

lovit de mai multe obstacole; 
- deplasarea cazanului de pe fundaţie cea. 5m, spre spate, de forţa de recul; 
- suflul exploziei a distrus pereţii centralei termice şi a răsturnat o cisternă cu păcură; 
Din analiza metalografică a tubului focar a rezultat o structură de supraîncălzire la peste 

725°C (faţă de temperatura normală la 15 bar de 200°C) care a avut ca urmare modificarea 
caracteristicilor mecanice ale oţelului tubului focar, provocând deformarea lui. 

Unitatea susţine că, după ce a izolat complet cazanul, s-a închis robinetul principal de 
abur şi armăturile de golire şi s-a pornit cazanul la ora 1520. La ora 1530 cazanul s-a oprit 
automat pe condiţia de nivel minim, deşi se susţine că nivelul de apă la sticla de nivel era la 
maxim. Automatistul a constatat că la regulatorul de nivel erau inversate două fire - blocare 
minim-maxim. După remedierea acestui defect şi repornire, la cea. 10-15 min s-a produs 
explozia. 

Cauze: 
1. Instalaţia de automatizare a fost defectă şi "reparată" de un automatist cu slabă 

calificare. 
2. Întrucât explozia s-a produs după 15-20 min. de la aprinderea focului, iar presiunea în 

cazan era, aşa susţin cei din unitate, de 2-4 bar, deformarea tubului focar şi supraîncălzirea 
lui la 725°C nu se putea produce decât în situaţia în care, în această scurtă perioadă, nivelul 
apei în cazan a fost sub partea de sus a tubului focar, din cauza instalaţiei de automatizare 
defecte şi a neetanşeităţii robinetului de purjare. 

3. Prin ruperea tubului focar, apa supraîncălzită din cazan s-a pus în legătură cu 
atmosfera printr-o secţiune mare, s-a vaporizat brusc şi, deoarece apa prin transformare în 
abur îşi măreşte volumul de 1700 de ori, s-a produs instantaneu o presiune mare, care a 
provocat avaria de mai sus. 
 
 
 
 
 

ACTIVITATEA nr 9 
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Exemplul 2.Explozia unui cazan Manotehnica de 6 bar, 0,7 t/h din ziua de 08.11.1998 
ora 515 la un spital din Transilvania. 
 

Fochistul vine la serviciu la ora 2 noaptea şi aprinde focul (care în mod normal trebuia 
aprins la ora 5 dimineaţa). El spune portarului să-l sune la ora 5. Deoarece la această oră 
fochistul nu a răspuns la apel, portarul s-a dus la centrala termică şi a văzut cazanul înroşit şi 
cu abur ieşind din el, apoi explozia. Fochistul nu era în centrala termică. 

 Cazanul a fost smuls de pe fundaţie, a lovit mai multe obstacole şi a aterizat la 
distanţă de 43 m în poziţie orizontală, prezentându-se astfel: 
-tubul focar s-a desprins din placa tubulară spate din sudura de colţ pe partea interioară a 
plăcii pe 90% din circumferinţă; 
-tubul focar s-a desprins din placa tubulară faţă pe partea superioară pe cea. 40% din  
circumferinţă; 
-tubul focar s-a deformat pe toată lungimea cu o săgeată de 150 mm în faţă şi 940 mm în 
spate, iar partea superioară a fost deformată şi pliată în trei locuri; 
-supapele de siguranţă cu contragreutate au fost uşor deformate; 
-ventilul principal de abur era deschis; 
-dopurile fuzibile erau netopite. 

Partea dreaptă a clădirii centralei termice a fost dărâmată şi au fost smulse conductele 
de apă, abur, combustibil şi cablurile electrice. Spitalul a rămas fără agent termic.  
 

 
 
Deformarea tubului focar la un cazan de 10t/h şi 15 bar, care a făcut explozie 
 
Din analiza accidentului au rezultat următoarele:  

Fochistul a pornit cazanul şi a părăsit centrala termică, lăsând cazanul 
nesupravegheat între orele 2 şi 5. Aburul produs a plecat în instalaţie, nivelul apei a scăzut, 
cazanul nemaifiind alimentat cu apă. Din acest motiv tubul focar s-a supraîncălzit şi 
materialului i-a scăzut rezistenţa la rupere, presiunea l-a deformat şi s-a desprins din placa 
tubulară spate la sudura de colţ. Masa de apă fierbinte din cazan a fost pusă în legătură cu 
atmosfera pe o secţiune mare, transformându-se brusc în abur şi mărindu-şi volumul de cca. 
1700 de ori. Presiunea rezultată a transformat cazanul într-o bombă, cu rezultatele de mai 
sus. 
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STUDIU DE CAZ nr.2 
 

1. Observaţi cu atenţie următoarele indicatoare  și prezentaţi semnificaţia fiecăruia. 

2. Identificați aceste  indicatoare  pe durata efectuării stagiului de practică la agentul  

economic.  Unde sunt montate aceste indicatoare? 
3. Ce alte indicatoare aţi identificat? Realizaţi o Fişă de documentare cu semnele 

indicatoare  identificate şi prezentaţi  semnificaţia lor. 
4. Ce alte spaţii ar mai trebui semnalizate şi cu ce fel de indicatoare?  

ACTIVITATEA nr.10 
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 Pentru dobândirea de către elevi a competenţelor prevăzute în SPP, metodele de 
predare – învăţare utilizate de cadrele didactice care coordonează instruirea practică  vor 
avea un caracter activ, interactiv şi centrat pe elev, cu pondere sporită pe activităţile de 
învăţare şi nu pe cele de predare, pe activităţile practice şi mai puţin pe cele teoretice. 

Ar fi indicat să se utilizeze cu precădere metode bazate pe acţiune, cum ar fi: 
 realizarea unor miniproiecte din domeniul calificării 
 citirea, realizarea şi interpretarea  unor  scheme ,fişe de lucru, fise de observatie,studii 

de caz. 
Deasemenea utilizarea  metodelor explorative (observarea directă, observare 

independentă, investigaţia), a programelor PowerPoint  şi a altor programe de grafică 
pentru prezentarea diferitelor materiale, poate conduce la dobândirea de către elevi a 
competenţelor specifice calificării.  

                 
  PROIECTELE înseamnă muncă în grup.  

Aceasta înseamnă că un grup de elevi este responsabil pentru îndeplinirea sarcinii şi 
satisfacerea criteriilor de reuşită. Ei trebuie să lucreze împreună pentru a obţine rezultate. 

    Proiectul va presupune de asemenea dobândirea unor noi competenţe şi utilizarea  
celor dobândite anterior. 

    Realizarea proiectelor este benefică pentru elevi pentru că : 
 îşi asumă responsabilitatea pentru propriul proces de învăţare 
 se dezvoltă individual într-un fel şi într-o direcţie ce se potriveşte oricărui elev 
 se pot orienta spre o carieră profesională devenind conştienţi în privinţa realităţii 

profesionale şi a cerinţelor profesionale,  
 învaţă să coopereze mai degrabă decât să concureze 
 învaţă să aplice şi să asimileze activ cunoştinţe, abilităţi şi atitudini; învaţă realizând 

ceva practic  
Deasemenea elevii vor dobândi competenţe în ceea  ce priveşte : 
- organizarea timpului  
- respectarea termenelor 
- satisfacerea cerinţelor echipei 

 
Abilităţi dobandite de elevi prin metoda proiectelor : 
 rezolvarea problemelor 
 abilităţi de comunicare şi negociere 
 planificare şi organizare 
 orientare spre rezultate 
 conştiinţa calităţii 
 abilitatea de a munci în echipe 
 luarea de decizii 
 integrarea cunoştinţelor din diferite domenii 

 
7.ORGANIZAREA EVALUĂRII 
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                    SARCINILE ELEVULUI: 
 
- identifică cunoştinţele de care are nevoie în realizarea proiectului şi le actualizează; 
- observă situaţia reală din întreprindere şi identifică punctele tari şi punctele slabe în 

organizarea locului de muncă; 
- se documentează; 
- cooperează cu colegii de echipă, cu profesorul/maistrul şi cu reprezentanţii agentului 

economic; 
- stabileşte împreună cu ceilalţi sarcinile ce-i revin şi le respectă; 
- îşi lămureşte necunoscutele; 
- ia decizii; 
- îşi notează colegii de echipă; 
- completează fişele de observaţii şi realizează portofoliul. 

 
REZULTATE CE URMEAZĂ A FI REALIZATE 
 
- Care sunt produsele ce vor fi realizate de grupul de elevi? 
- Care sunt criteriile de reuşită? 

 
CRITERII DE PERFORMANŢĂ 
 
Informaţi-vă elevii în privinţa a ceea ce se aşteaptă de la ei. Daţi-le aceste informaţii înainte 
ca aceştia să înceapă realmente să lucreze. 
 
AŞTEPTĂRI 
 
DIN PUNCTUL DE VEDERE AL PROFESORULUI: 
 
 Prezintă elevilor noţiuni teoretice referitoare 

    la tema proiectului; 
 Indică surse de documentare; 
 Oferă materiale didactice ilustrative; 
 Detaliază proiectul şi răspunde la întrebări; 
 Coordonează şi îndrumă. 
 
DIN PUNCTUL  DE VEDERE AL ELEVULUI: 
 
 Observă situaţia reală din întreprindere; 
 Identifică cunoştinţele de care are nevoie şi le actualizează; 
 Se documentează;, 
 Cooperează cu membrii echipei, cu profesorul şi cu reprezentanţii agentului economic; 
 Îşi lămureşte necunoscutele. 
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     EVALUARE 
  
Răspundeţi la întrebările: 
 Ce formă va îmbrăca proba de evaluare? (raport, prezentare, interviu personal/interviu, 

un raport complet sau o combinaţie ale celor de mai sus şi/sau a altor metode? 
 Ce formă va îmbrăca evaluarea? (Notă de grup? Notă individuală?) 
 Cine va fi implicat în procedură şi cum?  
 

Condiţii de evaluare şi apreciere 
 
Evaluarea elevilor se poate face prin: 
 
- lucrări practice pe bază de fişe de observaţie şi fişe de lucru; 
- proiecte materializate în portofolii; 
- Notarea se va face de către profesor(tutore de practică) şi de către colegii care compun 

echipa 
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ANEXE 

                                FIŞA DE DOCUMENTARE nr.1 
 

SCHEMA ARMĂTURILOR LA ARZĂTORUL DE PĂCURĂ 
 
    
     
 
 
 

1. Ventil manual circuit păcură 
2. Ventil electric circuit păcură 
3. Ventil manual circuit abur lucr. 
4. Ventil electric circuit abur lucr. 
5. Ventil manual circuit abur suflare 
6. Ventil electric abur suflare 
7. Ventil revizie (control) 
8. Clapet reţinere 
9. Injector 

 
 
 
 
 
    abur 40ata                             colector pacură 

 
Secvenţă arzător  
 
Cazul 1. Aprinderea injectorului în cazul când nu avem gaz metan  
- se deschide ventilul de abur suflare injector 6, timp de 30 sec; 
- se închide ventilul 6 după 30 de sec; 
- se deschide şibărul de aer; 
- se deschide ventilul de păcură 2; 
- se deschide ventilul de abur lucru 4. 
 
Cazul 2. Aprinderea injectorului în cazul când avem gaz metan  
- se deschid simultan ventilele de pe circuitele de păcură 2, abur de lucru 4 şi abur suflare 

injector 6; 
- după efectuarea temporizării de 30 sec, ventilul de abur suflare injector 6 se închide; 

vanele manuale 1,3,5 sunt închise. 
 
Stingerea injectorului 
 
- se închide ventilul de abur de lucru 4; 
- se închide ventilul de păcură 2; 
- se închide şibărul de aer; 

8 

6 

1 

2
2
2 

3 

4 

5 

7 

9 
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- se deschide ventilul de abur suflare injector 6, timp de 30 sec; 
- se închide ventilul de abur suflare injector 6. 

Obs. Ventilele 2,4,6 sunt introduse în protecţie. 
 
 
Blocaje: 
- nu se deschide vana generală păcură tur cazan (5C31V) dacă nu sunt închise toate 

injectoarele; 
- nu se deschide clapetul de blocaj dacă nu sunt închise toate injectoarele de păcură; 
- nu se deschide ventilul de păcură cazan, dacă nu este deschis ventilul de reglaj; 
- blocaj pe organul de reglare (manometru cu contact): valoarea reglată de 12 atm după 

organul de reglare, taie comanda de închidere la acesta; 
- blocajul manometric acţionare vana recirculare tur-retur general (5C31V2): 

- la valoarea de 40 atm deschide vana de recirculare; 
- sub valoarea de 40 atm (eliberează contactul) se stopează vana recirculare tur-retur; 
- la valoarea de 32 atm primeşte comandă de închidere vana de recirculare tur-retur. 
Obs. Acest blocaj este realizat prin intermediul unei chei (în dulapul protecţie-blocaje 

păcură) 
- din butonul de linie păcură (avarie) se închide clapetul de blocaj şi vana retur păcură 

(5C31V1) 
 
Protecţii: 
Protecţia  de presiune scăzută păcură este realizată în 2 variante astfel: 

Varianta I: păcura combustibil de bază – protecţie totală 
Varianta II: păcura combustibil secundar – protecţie auxiliară. 

Protecţia presiune scăzută păcură este realizată după schema 2 din 3 (manometre cu 
contact) reglate la valoarea de 8 atm după organul de reglare. 
În dulapul 8-75 sunt introduse: siguranţele, cheile şi aparatura aferentă protecţiei şi blocajelor 
păcură astfel: 
- stânga sus cheile protecţiei presiune scăzută păcură cu poziţiile în funcţiune scoasă; 
- lângă cheia protecţiei este montată o clamă prin intermediul căreia s-au realizat cele 2 

variante. 
Varianta I clema introdusă: în această variantă protecţia conduce la declanşarea cazanului, 
închizându-se toate armăturile din circuitele de combustibili (de bază şi secundari) apă şi 
abur. 
Varianta II clema scoasă: în această variantă protecţia lucrează în regim de protecţie 
auxiliară, conducând la declanşarea circuitului de păcură, închizându-se următoarele 
armături: 
- clapetul de blocaj; 
- injectoarele de păcură; 
- vana generală tur păcură 5C31V; 
- vana retur păcură 5C31V1; 
- clapetul de reglare; 
- sub cheia protecţiei sunt siguranţele fuzibile ale protecţiei, siguranţele de pe circuitul de 

comandă a clapetului de blocaj şi siguranţele şi cheia blocajului vanei de recirculare tur-
retur general. 
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FIŞA DE DOCUMENTAREnr.2 
 

POMPE 
 

DEFINIŢIE: Pompele sunt dispozitive care servesc la transportul  lichidelor prin          
   conducte . 
CLASIFICARE : criteriul constructiv  
 

              
 
 SCHEMA POMPA CENTRIFUGĂ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ELEMENTE COMPONENTE : 
Rotorul(4),fixat pe un arbore(3),care se roteşte în  două lagare şi carcasa 
exterioară,statorul(5),care  se termină cu un canal spiral colector de secţiune  mai mică la 
început care creşte până la secţiunea racordului de refulare(2) cu care se termină. Partea 
centrală  a carcasei este în legatura ,printr- un racord, cu conducta de aspiraţie(1) prevăzută 
cu   un sorb.  
   FUNCŢIONARE 

În rotorul radial, particulele de lichid sunt antrenate în  mişcare de rotaţie şi împinse de 
la centru spre periferie de câmpul de forţe centrifuge care apar la rotirea cu turaţie  mare a 
rotorului. Acesta crează în centrul rotorului o depre- siune, datorită căreia lichidul este aspirat 
axial şi continuu în  pompă, prin orificiul din jurul arborelui, iar la periferie o presiune, datorită 
căreia lichidul este evacuat continuu din pompă, prin conducta de refulare. 

Pompe cu 
rotor 

centrifuge elicoidale 

Pompe volumice 

alternative rotative 
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  Rotorul axial este format din 4-6 palete răsucite în formă de elice, montate pe un ax în 
interiorul unei carcase.Transportul lichidului are loc datorită acţiunii câmpului de forţe 
centrifuge (determinat de învârtirea rotorului), mişcării  turbionare (creată de profilul 
paletelor)şi împingerii lichidului  de către palete  
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        DEFECTE  ÎN  EXPLOATAREA  POMPEI  CENTRIFUGE 
 
   1. POMPA NU ASPIRĂ  
Cauze: 

 pompa şi conducta de aspiraţie nu sunt umplute suficient cu lichid  
 pătrunde aer în conducta de aspiraţie prin punctele de legatură sau prin  

presgaritura de aspiraţie; 
 aerul din pompă şi din conducta de aspiraţie nu este complet evacuat;  
 ventilul de reţinere al sorbului nu închide etanş,din cauza impurităţilor sau  

deformării tijei de conducere a lichidului în rezervorul de aspiraţie; 
 ventilul de reţinere al sorbului nu se deschide suficient;Sita sorbului este  

înfundată; 
 înălţimea de aspiraţie este prea mare. 

 
Metode de remediere:  
 

 se completează lichidul care lipseşte,căutând să se elimine bulele de aer. 
 cu ajutorul unei lumânări aprinse se determină după devierea flăcării,punctul de  

pătrundere a aerului şi se etanşează bine legătura respectivă sau presgarnitura de  
aspiraţie 

 se deschid robinetele de aerisire şi se umple pompa cu lichid 
  se curăţă ventilul de reţinere al sorbului demontându-l respectiv se repară  

ventilul  
 se curăţă sita de impurităţi  
 se introduce sorbul în lichid,aşezându-l  la o adâncime suficientă pentru a  

asigura aspiraţia în orice condiţii 
 se montează pompa la înălţimea de aspiraţie admisibilă. 

 
B. POMPA NECESITĂ LA PORNIRE O PUTERE MAI MARE DECAT CEA 

NORMALĂ 
Cauze: 

 Vana de refulare nu este închisă 
  Rotoarele sunt montate greşit 
  Dispozitivul de echilibrare nu funcţionează 
 Inelele de etanşare sunt gripate 
 Presgarniturile sunt strânse prea mult  

 
Metode de remediere: 

  Se închide vana de refulare,deschizand-o treptat pe măsură ce pompa îşi  
măreşte turaţia. 

 Se demontează pompa şi se aşază rotoarele în poziţia normal 
  Se verifică dispozitivul de echilibrare,înlocuind inelul la nevoie 
 Se demontează pompa şi se rectifică inelele de etanşare 
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 Se slăbeşte strângerea presgarniturilor 
 
        C. POMPA SE ÎNCĂLZEŞTE 
         
Cauze:  
 

 Vana de refulare este închisă 
  Presgarniturile sunt strânse prea mult 
 Nu funcţionează dispozitivul de răcire  

 
Metode de remediere:  
 

 Se deschide vana de refulare 
 Se slăbeşte strângerea presgarniturilor, respectiv se înlocuiesc inelele garniturii 
 Se controlează robinetul şi conductele de legătură ale dispozitivului de răcire.  

 
D. SE PRODUC SCÂNTEI LA INELELE COLECTOARE ALE MOTORULUI 

ELECTRIC 
Cauze:  

 Inelele sunt murdare  
 
Metode de remediere:  
 

  Se curăţă şi se şlefuiesc inelele 
 

E. POMPA  VIBREAZĂ  ŞI  PRODUCE  ZGOMOTE  
 
Cauze: 

 Fundaţia slabă      
 Şuruburile de fundaţie nu sunt stranse  
 Conductele nu sunt bine fixate 
 Centrarea pompei fata de motor nu este 

buna  
 Pungi de aer in conducta de aspiratie  

 
Metode de remediere:  
 

 Se consolidează fundaţia  
 Se strâng şuruburile  
 Se consolidează conductele  
 Se aliniază grupul şi se înlocuieşte garnitura cuplajului  
 Se evacuează aerul,respectiv se înlatură defectele de montare a conductei de 

 aspiraţie  
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MANEVRE DE DEMONTARE 
 
După oprire, pompa se demontează, începând cu deşurubarea piuliţelor de la flanşele de 
legătură cu conductele de aspiraţie şi refulare care se desprindde pompă. Se decuplează 
pompa de motorul  electric, prin deşurubarea piuliţelor de la cuplajul elastic şi se scot piuliţele 
de fixare pe fundaţie.  
După efectuarea acestor operaţii, pompa se scoate de pe fundaţie cu ajutorul instalaţiilor de 
ridicat. 
 
EXPLOATAREA  POMPELOR 
 
1.Pornirea: 

 se curăţă de impurităţi arborele şi lagărele pompei; 
 se învârteşte cu mâna echipamentul mobil (alimentarea cu energie electrică fiind  

întreruptă); 
 se verifică sensul de rotaţie prin porniri foarte scurte; 
 se controlează starea de curăţenie a filtrului şi a conductei de aspiraţie; 
 se amorsează pompa prin umplere cu lichid; 
 se închide robinetul de pe conducta de refulare, iar cel de pe conducta de  

aspiraţie se va deschide; 
 se porneşte electromotorul şi după o scurtă perioadă de funcţionare cu robinetul  

închis, timp în care presiunea de pe refulare creşte la valoarea dorită de transport, se  
va deschide încet şi continuu robinetul de pe refulare menţinând presiunea constantă; 

 se reglează debitul pompei centrifuge prin deschiderea şi închiderea robinetului  
de pe refulare; 
 robinetul de aspiraţie nu trebuie utilizat pentru reglarea debitului deoarece  

favorizează apariţia vibraţiilor şi a fenomenului de cavitaţie. 
 
2.Oprirea:  

 se închide robinetul de refulare;                      
 se opreşte motorul; 
 se închide robinetul de pe aspiraţie. 

 
3.Supravegherea funcţionării: 
 

 temperatura lagărelor trebuie să fie sub 60oC; 
 sistemul de răcire trebuie să funcţioneze corect; 
 se controlează periodic nivelul uleiului; 
 aparatele de măsură nu trebuie să vibreze, să fie murdare, să aibă sticla spartă  

sau să nu revină acul la zero când nu este în funcţiune pompa; 
 se verifică organele de transmisie a mişcării: arbori, cuplaje, curele de  

transmisie. 
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FIŞA PENTRU LUCRUL ÎN ECHIPĂ 
 

(în pereche sau în grup de 3-4 elevi) 
Modulul (unitatea de competenţă)  
Numele elevului _________________________ 
Numele maistrului instructor  _________________________ 

   Această fişă stabileşte sarcinile membrilor grupului de lucru, precum şi modul de organizare  a activităţii 

  
 

Care este sarcina voastră comună? (ex. obiectivele pe care vi s-a spus că trebuie să le 
îndepliniţi)  
 
 
Cu cine vei lucra?  
 
 
Ce anume trebuie 
făcut?  

Cine va face acest lucru? De ce fel de materiale, echipamente, 
instrumente şi sprijin va fi nevoie din 
partea celorlalţi? 

 
 
 
 

  

Ce anume vei face tu? 
 
Organizarea activităţii: 
 
Data/Ora începerii: 
 
Data/Ora finalizării: 
 
Cât de mult va dura îndeplinirea sarcinii? 
 

Unde vei lucra? 

Confirm faptul că elevii au avut discuţii privind sarcina de mai sus şi: 
 s-au asigurat că au  înţeles obiectivele 
 au  stabilit ceea ce trebuie făcut 
 au  sugerat modalităţi prin care pot ajuta la îndeplinirea sarcinii    
 s-au asigurat că au înţeles cu claritate responsabilităţile care le revin şi modul de 

organizare a activităţii 
 
Martor/evaluator (semnătura):                                                                 Data:  
(ex.: profesor, tutore de practică) 
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Exemplu:   JURNAL DE PRACTICĂ 
 
 

Elev: 
Perioada:  
Locaţie (Agent economic şi departament): 
Modul: 
Tema: 
Sarcina de lucru: 
 
În jurnalul de practică, elevul va completa următoarele informaţii: 
 

1. Care sunt principalele activităţi relevante pentru modulul de practică ,pe care le-aţi 
observat sau le-aţi desfăşurat? 

 
 

 
 
 
 
 
 

2. Ce lucruri noi aţi învăţat? 
 

 
 

 
 

 
3. Care au fost evenimentele sau lucrurile care v-au plăcut? Motivaţi.  
 

 
 

 
 

 
4. Ce lucruri/ evenimente  nu v-au plăcut? Motivaţi. 
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           LISTA TEMELOR CARE VOR TREBUI PARCURSE  
          PE DURATA STAGIULUI DE PREGĂTIRE PRACTICĂ 
 
 
 

 
 
    Temele care vor trebui să fie parcurse pe durata stagiului de   

  pregătire practică pentru utilizarea cât mai eficientă a  
 instrumentelor de lucru prezentate anterior, precum şi corelarea  
  acestora se regăsesc în tabelul de mai jos.  

 
  

Numărul de ore care vor fi alocate fiecărei teme rămâne la latitudinea coordonatorului 
de practică/tutorelui, în funcţie de condiţiile reale existente la locul de desfăşurare a instruirii 
practice şi în acord cu necesităţile şi disponibilităţile agentului economic partener. 
 
 
Nr. 
crt. 

                                      Tema 

 1 Identificarea  echipamentelor din circuitele centralelor aferente turbinei. 

 2 
Identificarea subansamblurilor constructive în schema structurală a circuitului 
apei de răcire 

 3  Precizarea manevrelor de punere în funcţiune a echipamentelor CTE 

 4 
 Simularea executării manevrelor de punere în funcţiune a echipamentelor 
CTE 

 5 Citirea şi înregistrarea parametrilor de funcţionare. 

 6 
Recunoaşterea subansamblurilor constructive în schema structurala a 
instalaţiilor circuitului de preîncălzire regenerativă 

 7 Urmărirea funcţionării şi a stării tehnice a echipamentelor circuitelor. 

 8 Identificarea cauzelor incidentelor în exploatare. 

 9 
Descrierea etapelor lucrărilor de întreţinere curentă a echipamentelor 
circuitelor. 

10 Efectuarea lucrărilor de întreţinere curentă a echipamentelor CTE 

11 
Recunoaşterea subansamblurilor constructive în schema structurală a 
circuitului de termoficare 
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EXEMPLE  DE METODE DE EVALUARE 
 
     METODA CUBULUI 
       

Activitatea poate fi una de evaluare a cunoştinţelor  
despre Circuitul apei de răcire şi poate conţine  
următoarele componente : 

 schema de principiu a circuitului 
 sisteme de alimentare cu apă de răcire 
 sursele de apă de răcire 
 instalaţii de răcire 
 pompe de apă de răcire 
 norme de tehnica securităţii muncii la exploatarea echipamentelor                         

Aceiaşi temă va fi analizată de toate echipele pentru ca în final să se poată compara 
rezultatele.  
Activitatea se poate desfăşura şi sub forma unui concurs între echipele de lucru 
Profesorul va fi moderatorul şi arbitrul activităţii   
 

Etapele metodei sunt următoarele: 
Se formează 6 grupe de câte 3-4 elevi; 
Se alege un lider care să controleze derularea acţiunii; 
Se împart activităţile între membrii grupului; 
Fiecare grup primeşte o foaie de hârtie de formă  
Pătrată ce va constitui în final o “faţă” a cubului 
Pe foaia de hârtie primită  va fi scrisă cerinţa de lucru 
 a fiecărei grupe şi anume:                        
                                                                                                   

         Circuitul apei de răcire 
    ,,faţa” – 1: schema de principiu a circuitului 
    ,,faţa” – 2: sisteme de alimentare cu apă de răcire 
    ,,faţa” – 3: sursele de apă de răcire 
    ,,faţa” – 4: instalaţii de răcire(turnuri de răcire cu tiraj natural şi cu tiraj forţat) 
    “faţa” – 5: pompe de apă de răcire 
    ,,faţa” – 6: norme de tehnica securităţii muncii la exploatarea echipamentelor 
 
Liderul coordonează şi verifică desfăşurarea acţiunii 
- elevii analizează modalităţile de rezolvare a sarcinii de lucru 
- profesorul monitorizează activitatea grupelor,stimulează cooperarea,asigură implicarea 
tuturor elevilor,descoperă punctele tari şi slabe ale elevilor,pentru a le oferi sprijinul 
-după expirarea timpului,profesorul reaminteşte subiectul activităţii,apoi cere 
reprezentanţilor care coordonează  grupa, să prezinte rezolvarea sarcinii de lucru 
- au loc discuţii cu privire la modul de rezolvare corectă a sarcinii de lucru,elevii notează 
OBSERVAŢIE: După rezolvarea sarcinii se construieşte cubul desfăşurat care va arăta ca în 
desenul de mai sus 

1 

2 

4 

6 

5 3 
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           Exemplu: MINIPROIECT 

 
Competenţa : Supraveghează lucrări de întreţinere a echipamentelor  
                      centralelor termoelectrice 

 
A.  Numele si prenumele elevului: 
B.  Calificare:  
C. Tema proiectului: Monitorizarea lucrărilor de întreţinere a echipamentelor 

centralelor termoelectrice 
D. Contextul de realizare: în timpul stagiului de instruire practică aferent acestui modul; 
E. Sarcini:  

1. identificarea echipamentelor care urmează să fie întreţinute 
2. definirea acţiunilor de întreţinere relevante 
3. repartizarea acţiunilor 
4. pregătirea programul de întreţinere 
5. consultarea documentaţiei de întreţinere 
6. demararea acţiunilor 
7. asigurarea că acţiunile au fost derulate in conformitate cu documentaţia tehnică şi într-

un mod adecvat 
8. completarea documentelor de evidenţă a lucrărilor de întreţinere 
9. aplicarea N.T.S.M. 

F. Întocmirea portofoliului de practică: 
- fişe individuale de observaţie în care elevul să urmărească diferite aspecte ale 
procesului tehnologic 
- documentaţii tehnice accesibile elevului 
- fişe de lucru 
- fişe de evaluare concepute de maistru pentru această activitate 

G. Etape: 
 documentare 
 întocmire documentaţiei specifice proiectului 
 întocmirea portofoliului de practică 
 evaluare finală 

H. Resurse 
- fişe de lucru 
- fişe de evaluare 
- fişe tehnologice de reparaţii 
- fişe de documentare 
- manuale, tabele, standarde, cărţi tehnice 
- scule, dispozitive, verificatoare 
I. Evaluare: 

 autoevaluare pe parcurs 
 evaluare finală 
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 Exemplu : PLAN  DE  DEZVOLTARE  PERSONALĂ 
Obiectivele acestei activităţi vă vor ajuta: 

 Să evaluaţi ceea ce aţi învăţat; 
 Să evaluaţi ce trebuie să învăţaţi mai departe şi cum să urmăriţi acea învăţare; 
 Să implementaţi ce aţi învăţat în sarcina dvs. de dezvoltare. 

Vă rugăm să completaţi următoarele tabele: 

Tipuri de activităţi de învăţare: Ce am învăţat 

Cât de sigur vă simţiţi de următoarele 
domenii: 

Nesigur Sigur Foarte 
sigur 

Cunoştinţele dvs. despre diferite tipuri de 
activităţi de învăţare. 

   

Cunoştinţele dvs. despre importanţa de a 
varia tipul activităţii de învăţare. 

   

Cunoştinţele dvs. despre diferite moduri 
de organizare a activităţilor de învăţare. 

   

Tipuri de activităţi de învăţare: Domenii pentru dezvoltare mai departe 

Completaţi următoarea grilă pentru fiecare element pe care l-aţi marcat ca “Nesigur”  
 
Element Ce este necesar să faceţi pentru a 

dezvolta acest domeniu? 
 
 
 

 Cum veţi dezvolta acest domeniu? 
 
 
 

 
 

Când veţi dezvolta acest domeniu? 
 
 
 

Tipuri de activităţi de învăţare: Să aplicăm ce am învăţat 

Completaţi următoarea grilă pentru domeniile pe care le-aţi marcat ca “Sigur”. 
Ce domenii din prima grilă veţi avansa în sarcina de dezvoltare a materialelor 
dvs.? 
 
 
 
 
Cum veţi avansa acele domenii în sarcina dvs. de dezvoltare? 
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Care este sprijinul de care veţi avea nevoie pentru a avansa în acele domenii? 
 
 
 
 
 
 
Care sunt criteriile dvs. de reuşită; cum veţi şti că aţi reuşit să avansaţi în acele 
domenii? 
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MODELE  DE  REZOLVARE  
 
 
 
 
 
 
 

 
Fişa de observaţie nr.2  ANALIZARE CIRCUITE C.T.E 

 
 

 
Număr grupă 

 
 

Componenţa elevi: 
- 
- 
- 
- 

Denumirea 
circuitului/instalaţiei 

Cazan în „π” cu circulaţie naturală 

Rolul lui în funcţionarea centralei 
termoelectrice 

Produce abur supraîncălzit (viu) 

Preîncălzitor aer 

Economizor 

Tambur 

Ţevi descendente 

Focar 

Sistem fierbător (vaporizator) 

Supraîncălzitor 

Echipamente  situate 
pe circuitul respectiv 
(componenţa lui) – se 
vor consemna în 
ordinea reală a 
parcurgerii lor 

Supraîncălzitor intermediar 
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                       Fişa de observaţie nr.5. 
 
  DEFECŢIUNI ALE SCHIMBĂTOARELOR DE CĂLDURĂ 
 
 
Nr. 
crt. Defecţiunea 

Corelare 

 
  I. 

Creşterea pierderii de presiune a lichidului din spaţiul intertubular 
peste limitele tehnologice admise. 

6,3 

    II. Lovituri de berbec. 7 

   III. Creşterea consumului de abur pentru asigurarea încălzirii 
aceluiaşi debit de lichid tehnologic. 

3 

IV. Scurgeri de lichid. 1 

V. La verificarea etanşeităţii spaţiului intratubular prin proba 
hidraulică, se constată scăderea presiunii. 

6,4,5 

VI. În urma analizei condensului la ieşirea din schimbător, acesta 
prezintă caracteristici diferite de cele prevăzute în tehnologie. 

4,5 

 
VII. 

Temperatura fluidului tehnologic este mai mare decât cea 
prevăzută de tehnologie, deşi debitele de abur şi fluid sunt 
corespunzătoare, ca şi temperaturile de admisie a aburului şi a 
fluidului tehnologic. 

6,4,5,9 

VIII. Temperatura izolaţiei termice a schimbătorului depăşeşte valoarea 
de 550 C. 

8 

 
Nr. 
crt. Remediere 

1. Strângerea şuruburilor. 

2. Înlocuirea garniturilor capacelor schimbătorului. 

3. Curăţirea interiorului conductelor. 

4. Înlocuirea conductelor sparte. 

5. Sudarea capetelor conductelor dezlipite din sudurile de prinder de plăcile 
tubulare. 

6. Verificarea aparaturii AMC. 

7. Închiderea admisiei aburului în schimbător şi redistribuirea prin deschiderea 
treptată a robinetului de admisie a aburului în schimbător. 

8. Repararea (înlocuirea) izolaţiei termice. 

9. Micşorarea debitului de abur. 
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