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1. SÜNİ İQLİMLƏNDİRMƏ SİSTEMLƏRİ.

İsti su təchizatı sistemləri haqqında ümumi məlumat. Yerli isti su
təchizatı. Mərkəzləşdirilmiş isti su təchizatı sistemləri. İsti su təchizatı
sistemlərinin avadanlıqları.

İsti su təchizatı sistemində istiliyin

akkumulyasiyası.
İsti su təchizatı sistemlərində istifadə olunan cihazlar, borular və
armaturlar.
növləri.

İsti su təchizatı sistemlərində istifadə olunan qızdırıcıların

İsti su təchizatı sistemlərindəki avadanlıqların və qurğuların

quraşdırılması.
İsti su təchizatı sistemlərinin hesabatı. İsti suyun sərfinin təyini. İsti
su təchizatı sistemlərində verici kəmərlərin hidravlik hesabatı. İsti su
təchizatı sistemində dövretdirmə rejiminin və dövretdirici kəmərlərin
hidrvlik hesabatı.
İstilik məntəqələri.

Yerli istilik məntəqələri.

Mərkəzi istilik

məntəqələri. Sənaye müəssisələrinin mərkəzi istilik məntəqələri. Nəzarət
paylayıcı məntəqələr.

İstilik məntəqələrinin avadanlıqları.

İstilik

məntəqələrinin avtomatlaşdırılması.
İstilik şəbəkələrinin sxemləri. Radial və dairəvi istilik şəbəkələri. İki
pilləli istilik şəbəkələri.
İstilik yüklərinin tənzimlənməsi.
növləri.

Tənzimlənmənin vəzifələri və

Kəmiyyət – keyfiyyət tənzimlənmələri.

Qapalı sistemlərin

isitmə yükünə görə mərkəzi keyfiyyət tənzimlənmələri. Bircinsli istilik

yüklərinin mərkəzi tənzimlənməsi. İsitmə sistemi üçün temperatur , istilik
və su sərfi qrafikləri. Ventilyasiya sistemi üçün temperatur , istilik və su
sərfi qrafikləri. Qapalı sistemlərdə isitmə və isti su təchizatı yüklərinin
cəminə görə mərkəzi keyfiyyət tənzimlənməsi. Yüksəldilmiş temperatur
qrafikinin qurulması. İsti su təchizatı üçün temperatur , istilik və su sərfi
qrafiklərinin qurulması. Qapalı sistemlərdə isti su qızdırıcılarının istilik
şəbəkəsinə paralele sxemlə qoşulması .
Açıq istilik təchizatı sistemləri üçün temperatur, istilik və su sərfləri
qrafiklərinin qurulması. Açıq istilik təchizatı sistemlərində isitmə yükünə
görə mərkəzi keyfiyyət tənzimlənməsi. Açıq istilik təchizatı sistemlərində
isitmə

və isti su təchizatı yüklərinin cəminə görə mərkəzi keyfiyyət

tənzimlənməsi.
İstilik şəbəkələrinin hidravliki hesabatı.

İstilik şəbəkələrinin

hidravliki hesabatının əsas vəzifələri və hesabat asılılıqları.
şəbəkələrinin
xüsusiyyətləri.

hidravlik

hesabatının

aparılması

Buxar istilik təchizatı sistemlərində

Kondensat xəttlərinin hidravlik hesabatı.

qaydası

İsti su
və

əsas

hidravlik hesabat.

Peyzometrik qrafik, onun

üzərində aparılan yoxlamalar və xüsusi halların yaranması zamanı görülən
tədbirlər.
Nasosların seçilməsi. Şəbəkə nasoslarının seçilməsi. Bəsləyici
nasosların seçilməsi.
İstilik

şəbəkələrinin

xarakteristikası.

hidravlik

rejimləri.

Sistemin

hidravlik

İstilik şəbəkəsinin hidravliki rejiminin hesablanması.

İstilik şəbəkəsi sisteminin hidravliki dayanıqlığı.

İstilik şəbəkələrində

təzyiqin tənzimlənməsi. İstilik şəbəkələrində axının bölüşdürülməsi.
İstilik şəbəkələrinin elementləri və avadanlıqları. İstilik şəbəkələrində
istifadə olunnan borular.

İstilik təchizatı sistemlərində istifadə olunan

armaturlar. İstilik təchizatı sistemlərində istifadə edilən dayaqlar. İstilik
təchizatı sistemlərində istifadə edilən kompenratorlar.

Boruların

quraşdırılması.
İstilik şəbəkələrinin çəkilişi.

İstilik şəbəkələrinin çəkiliş növləri.

İstilik şəbəkələrinin kanallı çəkilişi. İstilik şəbəkələrinin kanalsız çəkilişi.
Yeraltı çəkilişdəki parilyon və kameralar.

Yerüstü çəkiliş.

İstilik

şəbəkələrinin maneələrdən keçməsi. İstilik şəbəkəsinin trassası və profili.
İstilik izoliyasiyası. İstilik izolə materiallarının təyinatı və onlara
qoyulan tələblər.

İstilik izoyyasiyasının quruluşu.

İstilik izolə

materiallarının qalınlığının təyini.
İstilik mənbələrinin növləri

İstilik təchizatı sistemlərində istifadə

edilən istilik mənbələri. İstilik generasiya qurğuları. İEM- lər haqqında
məlumat. Şəbəkə su qızdırıcıları.
Deaerasiya

qurğusu.

Deaeratorlar

haqqında

ümumi

məlumat.

Vakuum tipli deaeratorlar. Atmosfer tipli və yüksək təzyiqli deaeratorlar.
İstilik təchizatı sistemlərinin xarakteristikası və istismarının təşkili.
İstilik təchizatı sisteminin işə buraxılması. İstilik təchizatı sistemlərinin
sazlanması. İstilik təchizatı sistemlərində qəza profilaktikası və aradan

qaldırılması. İsti su təchizatı və istilik şəbəkələrinin korroziyadan
mühafizəsi. İstilik təchizatı sistemləri üçün su hazırlığı.
Havalandırma sistemləri. Hava kanalları haqqında. Soyutma yükünün
hüsablanması.

İsitmə

yükünün

hüsablanması.

Mərkəzi

kondisoner

sistemləri(AHU). Çiller və soyutma qüllələri. Üfləyicilər.

2. İSTİLİK KÜTLƏ MÜBADİLƏSİ NƏZƏRİYYƏSİ

Düz və əks axınlı buxarlandırıcıların prinsipial sxemləri. Buxarlandırıcı
aparatların konstruksiyaları.

İstilikdaşıyıcıları və onların növləri. Distillə

qurğuları haqqında ümumi məlumat.
Buxarlandırıcı ikinci buxarın seperasiyası. Bölməli və boru boruda tipli
istilik daşıyıcıları. Səthli istilikdəyişdirici aparatların istilik hesabatı. Orta
temperatur basqısı və istilik ötürmə əmsalının təyini. Periodik işləyən
rekuperativ və qaynadıcı istilik mübadilə aparatları haqqında ümumi
məlumat.
Regeneratorların növləri və onların sxemləri. Regeneratorlarda istilik
mübadiləsi.

Regeneratorların istilik hesabının hazırlanması. Qaynayan

təbəqəli istilik mübadilə aparatları. İstilikdaşıyıcı qarışan aparatların
konstruktiv növləri. Konstruksiyasına görə qarışdırıcı tipli istilik daşıyıcıların
növləri.
Məhlulun fiziki sabitlərinin konsentrasiyadan asılılığı. Buxarlandırıcı
aparatların və qurğuların təsnifatı. Buxarlandırıcılarda ikinci buxarın

seperasiyası. Fasiləsiz işləyən rektifikasiya qurğusunda buxar sərfinin təyini
və istilik balansı. Çoxpilləli fasiləsiz işləyən buxarlandırıcı qurğularının
prinsipal sxemləri, qızdırıcı buxarın sərfi və ekstra buxar anlayışı.
Düz axınlı, əks axınlı və paralel axınlı buxarlandırıcı qurğuların
quruluşu.

Retrifikasiya qurğularında gedən proseslərin t-x diaqraminda

təsviri. Buxarlandırıcı aparatların istilik balansının təyini. Distillasiya və
retrifikasiya prosesləri haqqında ümumi məlumat. Binar qarışığın əsas fizikikimyəvi xassələri.
Buxarlandırma

prоsеsi,

buxarlandırıcı

aparatlar

və

qurğular.

Buxarlandırıcı aparatların və qurğuların təsnifatı. İzafi təzyiqdə, atmоsfеr və
vakuum şəraitində işlədilən buxarlandırıcı aparatlar. İzafi təzyiqdə, atmоsfеr
və vakuum şəraitində işlədilən buxarlandırıcı aparatlar.

Buxarlandırıcı

aparatların quruluşları. Çоxpilləli fasiləsiz işləyən buxarlandırıcı qurğuların
prinsipial sxеmləri. Distilyasiya və rеktifikasiya qurğuları. Buxarlandırıcıda
ümumi tеmpеratur dеprеssiyası.
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