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 знання основних законів технічної термодинаміки, які
розкривають сутність процесів передачі теплової енергії,

 застосування законів термодинаміки при розрахунках
температурних режимів в умовах пожежі, теплових
полів в елементах будівельних конструкцій і
вогнестійкості будівельних конструкцій,

 вміння проведення самостійних досліджень із
подальшим отриманням на їх основі відповідних
висновків, щодо запобігання виникнення пожеж і
вибухів,
 знання взаємозв’язку температурного поля в елементах
будівельних конструкцій із їх вогнестійкістю та
застосування чисельних методів розв’язку
теплотехнічних задач
Короткий зміст навчальної
програми:

Необхідні базові знання з
дисциплін (за потреби):

Методи і критерії
оцінювання:
Рекомендована література:

 основні закони технічної термодинаміки,
 фізична сутність передачі тепла теплопровідністю,
конвенцією і випромінюванням,
 процеси передачі тепла при пожежі, в технологічному
обладнанні і в пожежній та аварійно-рятувальній
техніці,
 методика розв’язання задач термогазодинаміки при
пожежі в приміщенні
 застосування законів теплообміну при розробці заходів
протипожежного захисту будівель і технологічного
обладнання
 Пожежна
профілактика
технологічних
процесів
виробництва,
 Теорія розвитку та припинення горіння,
 Будівельні конструкції та їх поведінка в умовах високих
температур
Поточний контроль, який здійснюється у формі усного
або письмового опитування, самостійні та контрольні
роботи, тестування, захист розрахункових робіт,
диференційний залік або екзамен.
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