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1. Injectarea de aditivi în focar pentru reducerea emisiei de oxizi de sulf. 

2. Procedeul cvasiuscat pentru controlul secundar al emisiilor de oxizi de sulf ale cazanelor energetice. 

3. Sisteme de reducere catalitica selectiva (SCR) pentru controlul emisiilor de oxizi de azot: principiul metodei; tipuri 

de instalaţii SCR; managementul catalizatorului. 

4. Sisteme SNCR pentru controlul emisiei de NOx a cazanelor energetice: principiul metodei; schema instalaţiei 

SNCR cu uree. 

5. Curenți de suprasarcină. Caracteristici timp-curent. 

6. Rezistenţa de contact. 

7. Parametrii și caracteristicile siguranțelor fuzibile. 

8. Metode de reglare automata a tensiunii în SE. 

9. Principii de realizare a instalatiilor de protectii (una sau doua dintre tipurile de protectii). 

10. Parametrii electrici ai transformatoarelor cu două înfășurări. 

11. Reglarea tensiunii prin compensarea puterii reactive.  

12. Calculul puterii unei turbine cu abur cu prize, cu si fara supraincalzire intermediara. 

13. Determinarea necesarului de caldura pentru incalzire rezidentiala si industriala Qi, Qpt. 

14. Scheme de principiu pentru centralele de termoficare. 

15. Eficienta termoficarii. Comparatii pe baza ciclurilor Carnot si Rankine; indicele de termoficare. 

16. Regimuri de functionare pentru turbinele de termoficare. 

17. Transformatoare de abur si instalatii de reducere – racire. 

18. Acumulatoare de caldura. 

19. Caracteristicile nodului de racord ca sursă echivalentă: puterea disponibilă, puterea de scurtcircuit, frecvenţa 

defectelor şi repartiţia lor în funcţie de distanţa electrică faţă de nod. 

20. Calitatea tensiunii pe durata regimului tranzitoriu de pornire a acţionărilor electrice cu MAS. 
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