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ПЕРЕДМОВА 
 

В основі курсу лежить вивчення теплових та деяких супутніх 
їм процесів, таких як горіння палива, теплообмін, рух газів, техно-
логічні режими, а також методи їх розрахунку та загальні принци-
пи конструювання високотемпературних установок. 

Високотемпературною установкою називають технологічні аг-
регати або установки, призначені для отримання з вихідних мате-
ріалів продуктів з певними фізико-механічними властивостями, 
необхідними для його подальшої обробки або у вигляді кінцевого 
продукту шляхом його теплової обробки. Високотемпературні 
установки – це складне обладнання, в якому процес генерації теп-
лоти органічно пов’язаний з процесами передачі теплоти в зону 
технологічного процесу. 

У металургії та машинобудуванні, при виробництві будівель-
них матеріалів та в багатьох інших галузях промисловості одним з 
основних видів обладнання є печі-агрегати, в яких здійснюється 
теплова обробка різних матеріалів. У багатьох галузях виробницт-
ва якість роботи печей визначає якість готової продукції. Печі є 
досить енергомістким обладнанням, які споживають значну кіль-
кість твердого (коксу), газоподібного та рідкого палива, а також 
електроенергії. Їх функціонування залежить від умов спалювання 
палива, газодинаміки продуктів згорання, масообміну, фізико-
хімічних перетворень та інших процесів, кінцевий результат яких 
визначається у теплообміні з виробами, що термічно оброблюють-
ся. Інтенсифікація теплообміну при дотриманні технологічних 
умов, мінімальній витраті палива та інших енергоносіїв досягаєть-
ся створенням оптимальних теплових режимів. Вивчення особли-
востей теплообміну та теплових режимів при обробці різних мате-
ріалів дозволяє не лише забезпечити високоефективну експлуата-
цію промислових печей, але й отримати економічні проектні рі-
шення. Вміння розраховувати процес теплообміну та керувати те-
пловими режимами – важливий елемент в теоретичній підготовці 
інженерів-теплотехніків, теплоенергетиків. 

При вивченні дисципліни студенти повинні чітко уявляти всі 
процеси, які пов’язані з процесом теплообміну, знати характерис-
тики різних видів печей, вміти оптимально вибирати режим тепло-
вої обробки матеріалу, який повинен задовольняти теплотехнічні 
та технологічні вимоги.  
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