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ABSTRAKT 

In-line tepelné zpracování oceli je součástí technologického procesu, který využívá fázových 

a strukturních přeměn k dosažení požadovaných mechanických vlastností. Tepelné zpracování vývalků 

nabízí, jak snížení nákladů na výrobu ocelových profilů (částečné nahrazení legování), tak i možnost 

výroby nových druhů ocelí. Například v automobilovém průmyslu jsou neustále vyšší nároky 

na bezpečnost pasažérů a výrazným způsobem k této bezpečnosti přispívá používání moderních ocelí. 

Jednou z nich je ocel nazývaná TRIP, při její výrobě se využívá právě tepelného zpracování. V literatuře 

je tepelné zpracování popisováno velmi často, avšak autoři se ve většině případů zabývají tím, jakým 

teplotním režimem musí daná ocel projít, aby bylo dosaženo požadovaných mechanických vlastností. 

Ovšem jen malá hrstka příspěvků se zabývá tím, jak tyto teplotní režimy technicky zajistit a dodržet, 

a které parametry chlazení je potřeba uvažovat při návrhu chladicích sekcí.  

V této práci byl, experimentálním způsobem, zkoumán vliv osmi parametrů na výslednou intenzitu 

chlazení (hodnotu součinitele přestupu tepla). Byly to: gravitace (orientace chlazeného povrchu), tlak 

chladiva, množství chladiva dopadajícího na povrch (průtok), rychlost pojezdu (válcování), konfigurace 

trysek, typ trysky (kuželové, ploché), teplota chladiva a kvalita povrchu (přítomnost oxidů a různá 

drsnost povrchu). Všechny tyto zmíněné parametry ovlivňují velikost součinitele přestupu tepla. 

Na základě získaných znalostí v rámci této práce byl vytvořen návrh chladicí sekce, tak aby chlazení 

dodrželo požadované teplotní režimy. 

 

ABSTRACT 

In-line heat treatment is a part of technological process uses a phase and structure changes to obtain 

required mechanical properties. Heat treatment of rolled products offers a reduction of steel making 

costs and a creation of new steel products. For example the TRIP steel is a part of modern steels which 

is used in the automobile industry for higher safety of passengers. The heat treatment is often described 

in the literature. But the authors are often focused on the method how to get the required structure 

and mechanical properties for different metallic materials. Nevertheless just few articles are focused 

on the technical observing of temperature regimes and which parameter is necessary to consider during 

designing the cooling section. 

Eight parameters were tested by the experimental way to examine their influence on the cooling 

intensity. They were: gravity (orientation of the cooled surface), coolant pressure, amount of coolant 

spraying on the surface (the flow rate), rolling velocity, nozzle configuration, kind of nozzles (full cone 

or flat fan nozzle), coolant temperature and the surface quality (surface roughness and scales). All these 

parameters have an influence the heat transfer coefficient. Based on knowledge gained in this work was 

created the cooling section, which comply with the required cooling temperature regimes. 
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1. ÚVOD A CÍLE PRÁCE 

Každý funkční výrobek má řadu sledovaných charakteristických vlastností. U ocelových vývalků 

to je například kvalita povrchu, mez pevnosti, tvrdost atd. Pro dosažení neustále se zvyšujících nároků 

na mechanické vlastnosti se již dříve začalo používat legování, tj. metalurgický postup, při kterém 

se před odléváním přidávají do oceli další prvky za účelem dosažení lepších mechanických vlastností. 

Vzhledem k ekonomické náročnosti tohoto postupu a obecně výrobě oceli se hledají jiné metody, 

jak zajistit narůstající požadavky na kvalitu vyráběného sortimentu a zároveň snížit výrobní náklady. 

Jednou z cest je in-line tepelné zpracování, které nabízí možnost výroby nových druhů moderních ocelí 

a snížení nákladů na výrobu oceli. In-line se nazývá proto, že tepelné zpracování je součástí 

technologického procesu, kdy je válcovaný sortiment zchlazen přímo po výběhu z válcovací stolice, 

a tudíž není nutný další ohřev materiálu (po vychladnutí po vyválcování). Hlavní důraz je kladen 

na zajištění požadovaných teplotních režimů a rozložení chlazení. Intenzita ostřiku v daném místě 

má vliv na mechanické vlastnosti výsledného produktu [1]. Například při velmi intenzivním ostřiku 

vzniká tvrdá martenzitická struktura – tvrdost 650 HB. Důležitým parametrem je tedy rychlost chlazení 

udávaná ve stupních Celsia za sekundu (derivace teploty podle času) a celkový režim teplotních změn. 

Požadovaný způsob chlazení je závislý na druhu vývalku. Válcovaný sortiment jako kolejnice, trubky, 

profily nebo plechy vyžadují odlišné chlazení. Například hlava kolejnice je chlazena s vyšší intenzitou 

než její pata, u tenkých plechů je nutné, aby bylo chlazení po šířce homogenní apod. Vlivem 

nevhodných lokálních teplot nesmí dojít k deformacím vývalku, které jsou pro odběratele nepřípustné. 

Na konferenci Metal 2012 bylo několik příspěvků, v jejichž názvu se objevilo slovní spojení „heat 

treatment“. Všechny tyto příspěvky se věnovaly tomu, jakými teplotními režimy dosáhnout 

u nejrůznějších kovových materiálů požadované struktury a požadovaných mechanických vlastností. 

Žádný z těchto příspěvků se však nevěnoval tomu, jak technicky zajistit dosažení požadovaných 

teplotních režimů řízeným chlazením. Cílem této práce tedy není popsání závislosti dosažených 

mechanických vlastností materiálu na režimu chlazení. Cílem práce je nalezení technických možností, 

ale i limitů pro konstrukci chladících sekcí tak, aby byly splněny požadavky metalurgů na režim 

tepelného zpracování. Proto se v této práci nebudeme zabývat podrobnějšími detaily materiálových 

vlastností a struktur, ale metodami, jak realizovat požadované teplotní režimy, jak zajistit ve správný čas 

požadovanou intenzitu chlazení (teplotní pokles), která je ovlivnitelná mnoha parametry. Některé z nich, 

jako například tlak chladiva nebo množství chladiva dopadajícího na jednotku plochy, jsou studovány 

velmi často a v literatuře je k nim možno najít desítky odkazů, avšak jiné parametry jsou 

buď v literatuře téměř opomíjeny, nebo jsou publikovány výsledky poskytující zcela rozporuplné 

informace (4.1). Cílem práce je poskytnout experimentálně podložené výsledky, které objasňují vliv 

parametrů chlazení v těchto málo popsaných oblastech. 

Obsah práce je stručně shrnut v následujícím textu. 

V druhé kapitole jsou vysvětleny základní pojmy, které se v textu vyskytují. 
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Ve třetí kapitole je uveden příklad částečné náhrady drahého legování. Pomocí in-line tepelného 

zpracování byla vyrobena ocel s lepšími mechanickými vlastnostmi než u běžně legovaných ocelí. Tato 

kapitola slouží jako motivační příklad k využívání in-line tepelného zpracování. 

Čtvrtá kapitola obsahuje literární studii parametrů, které mají vliv na velikost součinitele přestupu tepla 

(HTC). 

V páté kapitole jsou popsány experimentální zařízení, na kterých byly experimenty prováděny. 

Vzhledem k tomu, že se procedura experimentů opakuje a mění se jen parametry jako například 

tloušťka zkušebního vzorku, tlak vody nebo počáteční teplota, je tato procedura v této kapitole popsána 

pouze jednou. Nadále je zde zmíněna nově vyvinutá metodika měření teplot na tenkých vzorcích 

(pleších), kde už není možné využití plášťových termočlánků. Ty byly nahrazeny termočlánkovým 

vedením, jehož nespornou výhodou je to, že jednotlivé drátky termočlánkového vedení jsou přivařeny 

k povrchu a odpadá tak tepelný odpor mezi pláštěm termočlánku a experimentálním vzorkem. 

V šesté kapitole jsou popsány metody výpočtu okrajových podmínek a způsob vyhodnocování 

vypočtených dat. 

Sedmá kapitola je klíčová. Je zde uvedena rozsáhlá experimentální studie parametrů (v rámci této 

práce), které mají, či nemají vliv na přestup tepla. Některé z nich jsou jen zřídka popsány v dostupné 

literatuře. Znalosti získané z těchto experimentů jsou využívány při proceduře návrhu každé chladicí 

sekce. 

V osmé kapitole je uveden postup simulace chlazení. V laboratorních podmínkách je nejdříve zjištěna 

intenzita chlazení na jednom druhu materiálu a stejné tloušťce (například 25 mm) a potom je za pomoci 

počítačové simulace zjišťován teplotní profil po tloušťce daného materiálu o různých tloušťkách.  

V deváté kapitole je uveden jeden názorný příklad návrhu chladicí sekce a simulace chlazení rozdílných 

tlouštěk plechů při různých válcovacích rychlostech v této sekci.  

V samotném závěru této práce, v desáté kapitole, jsou zhodnoceny poznatky ze samotných měření. 
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2. TEORETICKÁ ČÁST 

2.1. Přenos tepla 

Přenos tepla se dělí na tři základní případy. Přenos tepla pomocí kondukce (vedení tepla), pomocí 

konvekce (proudění) a pomocí radiace (záření) [2].  

Při kondukci (přenos tepla vedením) předávají částice látky s vyšší střední kinetickou energií 

(prostřednictvím srážek) část své pohybové energie částicím látky v oblasti s nižší střední kinetickou 

energií [3].  

Konvekce (proudění) je dalším typem přenosu tepla, který se skládá ze dvou mechanismů. Prvním 

mechanismem je kondukce (vedení tepla viz výše) a druhým typem je advekce (objemový pohyb 

tekutin). V našem případě je přenos tepla konvekcí mezi povrchem experimentální desky a chladicí 

vodou za předpokladu, že teplota vody a zkušebního vzorku je odlišná. Přestup tepla konvekcí je popsán 

matematickou formulí, ve které je hustota tepelného toku rovna násobku součinitele přestupu tepla 

(HTC) s rozdílem teploty povrchu a teploty chladicího média (rovnice 3 v kapitole 4.2). Součinitel 

přestupu tepla je závislý na skupině parametrů popisovaných a studovaných níže. Pokud je v textu 

zmínka o intenzitě chlazení, vždy je tím myšlena velikost součinitele přestupu tepla. 

Radiace je fyzikální proces, kdy látka vyzařuje (emituje) do prostoru svoji tepelnou energii, při různých 

teplotách látky a okolí. Je závislá na teplotě a vlastnostech povrchu [4]. V našem případě to znamená 

tepelnou ztrátu během experimentu, kdy chlazený profil zrovna neprojíždí chladicí sekcí. U 25 mm 

tlustých desek není ztráta teploty povrchu tolik zásadní díky vedení tepla uvnitř materiálu. Ovšem při 

použití vzorků z tenkých plechů je ztráta teploty povrchu vlivem záření až 15 °Cs
-1

. 

2.2. Leidenfrostův jev  

Leidenfrostův jev je velmi důležitý při studiu přestupu tepla při sprchovém chlazení. K tomuto jevu 

dochází při velkém rozdílu teplot chladícího média (v našem případě budeme uvažovat pouze vodu) 

a horkého povrchu [5]. Těsně před dopadem na tento povrch se vodní kapičky stíhají velmi rychle 

odpařovat. Vytváří tak parní vrstvu mezi dopadající kapkou a povrchem, která izoluje vodu od povrchu. 

Díky téměř žádným adhezním silám a povrchovému napětí dochází k tomu, že kapička „plave“ po parní 

vrstvě, a proto nesmáčí povrch [6]. Se snižováním teploty povrchu se snižuje i tloušťka vrstvy izolující 

páry, až dojde k jejímu proražení a přímému dopadu jednotlivých kapek na horký povrch [7]. Této 

povrchové teplotě říkáme Liedenfrostova teplota (Obr. 1). 
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Obr. 1 Leidenfrostova teplota 

2.3. Biotovo číslo  

Biotovo číslo svojí bezrozměrnou hodnotou charakterizuje závislost mezi teplotním polem tuhého tělesa 

a podmínkami přestupu tepla na jeho povrchu. [8] 

   
     

 
  (1)  

Kde Bi je Biotovo číslo, HTC je součinitel přestupu tepla [Wm
-2

K
-1

], λ je tepelná vodivost [Wm
-1

K
-1

] 

a L je poměr mezi objemem tělesa V [m
3
] a plochou S [m

2
] kolmou k tepelnému toku.  

  
 

 
 (2)  

Pokud je Biotovo číslo menší než 0,1, je vnitřní tepelný odpor materiálu zanedbatelný. Energetická 

bilance je potom dána podmínkou, že změna vnitřní energie v čase odpovídá ztrátám tepla konvekcí [9]. 

Vyšší chladící intenzita či tloušťka materiálu zvyšuje Biotovo číslo a dává tak potenciál ke vzniku 

tepelného gradientu po tloušťce materiálu. Při překročení Leidenfrostovy teploty dochází k nárůstu 

součinitele přestupu tepla a tudíž i k nárůstu Biotova čísla [10]. Také tepelná vodivost se mění 

s klesající teplotou. Kvůli těmto měnícím se podmínkám je nutné precizně nastavit podmínky chlazení. 

2.4. Termoelektrický jev 

Termoelektrický jev je obecně jev, při kterém dochází k přeměně tepelné energie na elektrickou 

energii [11]. Pro zjištění teploty pomocí termočlánků se využívá právě tohoto jevu. Termočlánek 

se skládá ze dvou drátků (chemické složení drátků je závislé na typu termočlánků), které jsou na obou 

koncích spojeny k sobě. Při zahřátí jednoho spoje dochází vlivem teplotní diference ke vzniku různých 

elektrických potenciálů mezi těmito konci. Jejich rozdíl je elektrické napětí v řádech desítek milivoltů, 

které s určitou frekvencí zaznamenává datalogger (Obr. 2) [12]. Společně s časem a polohou vzorku 

jsou takto zaznamenaná data vložena do počítače a následně vyhodnocena. 



- 7 - 

 

   

Obr. 2 datalogger HT800  

Počítač převede změřené hodnoty napětí na odpovídající teploty v místě měření. Ty jsou následně 

za pomoci numerických metod přepočítány na povrchové teploty. Z tohoto teplotního pole je pak 

vypočítán tepelný tok a součinitel přestupu tepla (kapitola 6). 

2.5. Drsnost povrchu Ra 

V následujícím textu je několikrát zmíněn pojem drsnost povrchu. V každém případě se jedná 

o parametr Ra [µm], který je definován jako aritmetický průměr ze všech naměřených absolutních 

hodnot pořadnic v rozsahu základní délky [13]. Tento parametr je v praxi nejvíce využívaný. Na Obr. 3 

je zobrazen výsledek měření drsnosti povrchu 25 mm tlusté austenitické oceli, která byla použita 

v rámci této práce jako zkušební vzorek. Naměřená drsnost povrchu byla Ra = 4,6 µm. 

 

Obr. 3 Příklad změřené drsnosti povrchu – válcovaný povrch za tepla, Ra = 4,6 µm 

2.6. Okuje 

Okuje jsou oxidy železa, které vznikají na povrchu kovových slitin železa. Existují tři druhy oxidů 

železa: wustit (FeO), hematit (Fe2O3) a magnetit (Fe3O4). Oxidy železa na ocelovém povrchu mají 

vrstevnatý charakter, jeho vrstvy jsou složeny ze všech výše zmíněných oxidů. Záleží na množství 

kyslíku, které je během oxidace dodáno a teplotě, při které vznikají [14]. 

Oxidy, vzniklé při válcování plechů a pásů, je možné rozdělit také podle místa vzniku. Primární okuje 

vznikají v peci během ohřevu materiálu před válcováním. Množství ale i přilnavost primárních okují 

je možno ovlivnit pecní atmosférou, ve které může být různý obsah kyslíku [15]. Vzniku sekundárních 

okují se vyhnout nedá. Tyto okuje vznikají během válcování, kdy se rozvalek pohybuje na valníku mezi 

přípravným a hotovním pořadím. Oxidace zde trvá typicky 60 sekund a na běžné uhlíkové oceli 
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vzniknou oxidy, jejichž tloušťky jsou v desítkách mikrometrů. Přítomnost oxidů na povrchu provalku je 

nežádoucí, protože negativně ovlivňují kvalitu válcovaného povrchu. Také představují tepelnou bariéru 

mezi válcem a provalkem a mohou mít negativní vliv na životnost válců [16]. Třetím případem jsou 

terciální okuje, jimiž se v této práci nebudeme vůbec zabývat. 

Odstraňování oxidů z povrchu válcovaného materiálu je možné provádět hydraulicky či chemicky. 

Hydraulicky jsou okuje odstraňovány za pomoci vysokotlakého ostřiku, kdy dojde k odstranění okuje 

jak tepelným šokem mezi oxidem a materiálem, tak i impaktním tlakem v dopadové oblasti [17]. 

Chemickým způsobem je v tomto případě myšleno moření – ponoření studeného vývalku do mořicí 

kyseliny či louhu. Moření ovšem není možné provádět za tepla a není to způsob šetrný k životnímu 

prostředí. Obecně je proces odstranění okují velmi složitý a více informací o odokujování je možné 

nalézt v [18]. 
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3. CHLAZENÍ JAKO ALTERNATIVA K LEGOVÁNÍ 

Pro splnění zvýšených požadavků na pevnost a mikrostrukturu vysoko pevnostních ocelí (HSS – High 

Strength Steel) se používá legování. Výsledkem je legovaná ocel, u které je možné dosáhnout podstatně 

vyšších mechanických vlastností. Vzhledem k narůstajícím nárokům na bezpečnost a ekonomiku, 

zejména v automobilovém průmyslu, se začal hledat nový způsob výroby materiálů s ještě lepšími 

mechanickými vlastnostmi. Nalezeným způsobem bylo in-line tepelné zpracování, které umožňuje 

vyrábět nové druhy moderních ocelí (AHSS – Advance-High Strength Steel). Příkladem oceli vyrobené 

pomocí tepelného zpracování je ocel TRIP (Transformation-Induced Plasticity, Obr. 4) [19]. Jedná 

se o nízko legovanou ocel, která je po vyválcování tepelně zpracovávána a pro její speciální 

charakteristické vlastnosti je využívána právě v automobilovém průmyslu [20]. Patří do skupiny vysoce 

pevnostních ocelí, jejichž mikrostruktura je složena z bainitu, feritu a zbytkového austenitu. 

Při deformaci karoserie auta se zbytkový austenit mění na tvrdý martenzit, čímž je dosaženo zvýšené 

pevnosti při dobré tažnosti [21]. Oproti martenzitickým a dvojfázovým ocelím (MS a DP na Obr. 4) 

dosahuje ocel TRIP i při vysokých mezích kluzu až dvakrát vyšší tažnosti. 

 

Obr. 4 Tažnost HSS a AHSS ocelí, zpracováno podle [19] 

3.1. Výroba oceli TRIP [21] 

Společnosti SMS Siemag AG, Německo a SMS Siemag LLC, USA, společně s Technickou univerzitou 

v Coloradu, USA, částečně nahradili náročné legování řízeným chlazením ihned po výběhu z válcovací 

tratě. Jejich produktem je plech o tloušťce 2 mm při rychlosti válcování 9 ms
-1

. Na této trati bylo 

nainstalováno tzv. kompaktní chlazení (tlakový rozstřik vody). Ke srovnání účinnosti chlazení byl 

vybrán případ chlazení v sedmdesáti sedmi palcové válcovně v Clevelandu, kde bylo použito laminární 

chlazení (chlazení pomocí laminárních proudů, tlak vody 0,28 bar). Na Obr. 5 je schéma použité 

chladící sekce. Plech je po vyválcování chlazen nejprve z teploty 850 °C na přibližnou teplotu 700 °C. 

Kompaktní chlazení ochladí plech o 150 °C za 0,3 sekundy – asi o 380 °Cs
-1

 rychleji než laminární 

chlazení. Tato časová úspora má i ekonomické hledisko. Takto navržený úsek chladicí sekce 
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je o 9 metrů kratší než v případě laminárního chlazení. Po ochlazení se vývalek ponechá 1 až 3 sekundy 

bez ostřiku, a to kvůli transformaci z austenitu na ferit. Během průjezdu druhou částí chladicí sekce 

se vývalek ochladí o dalších 300 °C a následně se vytvoří bainitická struktura. Během tohoto celého 

procesu vznikne vícefázová struktura – asi 50 % feritu, 35 % bainitu a méně než 15 % zbytkového 

austenitu. Pro dosažení struktury TRIP oceli je důležité zachovat výše popsaný režim chlazení, při němž 

je celkový průtok vody 220 m
3
h

-1
 na jednotkovou plochu (m

2
). Celková délka nově navrženého 

kompaktního chladicího zařízení po výběhu ze stolice je 57 m, což je o 34 m méně než v případě použití 

laminárního chlazení. Součinitel přestupu tepla byl pro laminární chlazení 2500 Wm
-2

K
-1

 

a pro kompaktní chlazení byl 4000 Wm
2
K

-1
. 

 

Obr. 5 Schéma chladícího úseku po válcování pásové oceli při výrobě TRIP oceli, převzato 

z [21] 

3.2. Shrnutí kapitoly 

Vzhledem k neustále narůstajícím požadavkům na mechanické vlastnosti materiálů (hlavně 

v automobilovém průmyslu) se hledají nové způsoby výroby nových moderních ocelí. In-line tepelné 

zpracování je důležitou součástí výroby těchto ocelí (TRIP ocel, dvojfázové (DP) oceli atd.)  

Pomocí řízeného chlazení vývalku po výběhu z válcovací stolice je možné dosáhnout požadovaných 

struktur a mechanických vlastností, což přináší různé ekonomické výhody. Například výrobci 

automobilů používají tenčí plechy s vyššími mechanickými vlastnostmi (pevnost apod.), čímž dochází 

ke snížení hmotnosti jednotlivých komponent. 

Pomocí in-line tepelného zpracování bylo dosaženo možnosti výroby nového druhu oceli zvané TRIP 

ocel. Při tomto procesu bylo laminární chlazení nahrazeno kompaktním (turbulentním) chlazením a tím 

došlo ke zkrácení chladicí sekce o 34 m, což značně snižuje náklady na výrobu oceli (kratší chladicí 

úsek, kratší válcovací hala atd.) [21].  
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4. SOUČASNÝ STAV PROBLEMATIKY 

V oboru tepelného zpracování ocelových profilů je spolupráce soukromých společností s univerzitami 

běžnou praxí. Většinou se jedná o výzkum pro konkrétní zařízení či společnost, který je publikován 

spíše pro účely reklamní než vědecké. Často pak nejsou uvedeny dostatečné informace o způsobu 

provádění experimentů, nebo jsou výsledky výzkumu diskutabilní (viz kapitola 4.2). Obecně nelze 

jednotlivé výsledky výzkumů porovnávat mezi sebou, a proto se jimi budeme zabývat v této kapitole 

odděleně.  

Návrh chladicích sekcí je obtížný zejména z důvodu výrazné závislosti součinitele přestupu tepla 

na povrchové teplotě. Na Obr. 6 je zobrazena typická závislost součinitele přestupu tepla na povrchové 

teplotě. Tvar této křivky navíc závisí na celé řadě parametrů, jakými jsou například průtok vody, 

tlak vody, umístění a typ trysek, teplota vody, kvalita povrchu atd. [22]. Znalost těchto závislostí je 

základní podmínkou pro správný návrh chladicí sekce. V následujících podkapitolách jsou tyto 

poznatky, o jednotlivých parametrech ovlivňujících intenzitu chlazení, shrnuty. 

 

Obr. 6 Typická závislost součinitele přestupu tepla (HTC) na povrchové teplotě 

4.1. Vliv gravitace na intenzitu chlazení 

V této podkapitole je obsaženo studium vlivu gravitace na intenzitu chlazení v horizontálním směru. 

Vlastnosti, jako odraz vody od povrchu, stékání vody po povrchu, jsou ovlivněny gravitací a mají vliv 

na přestup tepla [23]. Například při intenzivním ostřiku shora dolů se voda bude částečně od povrchu 

odrážet a částečně vytvářet stékající vrstvu. Tato vrstva bude určitě vyšší než v případě chlazení 

ze zdola nahoru. Jako příklad studie těchto vlivů je možné uvést výzkum v Carnegie institute 

of technology, Pittsburgh, USA. Zde se vědci zabývali chlazením povrchu z nerezové oceli o tloušťce 

25 mm ve vertikálním i horizontálním směru. Experiment byl proveden v několika krocích. Nejprve 

byl zkušební vzorek dán do pece a ohřát na počáteční teplotu 900 °C. Následně byl vzorek převezen 

do požadované polohy pod stříkající trysku. Data (teploty) byla měřena s frekvencí 10 – 20 Hz. Celkový 

potřebný čas na ochlazení zkušebního vzorku do teplot kolem 100 °C trval asi 3 – 5 min. Vzdálenost 

mezi tryskou a povrchem vzorku byla 152 mm [24]. 
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Obr. 7 Závislost tepelného toku na povrchové teplotě, pro různé množství dopadající vody 

a směr ostřiku, převzato z [24] 

 Popis parametrů experimentů z Obr. 7, vliv gravitace na intenzitu chlazení Tab. 1

Experiment Orientace ostřiku Průtok 

[ls
-1

m
-2

] 

G1 Vertikální - chlazení ze shora dolů 6,4  

G2 Vertikální - chlazení ze zdola nahoru 6,4 

G3 Horizontální – boční chlazení 1,8 

G4 Horizontální – boční chlazení 5,2 

Výsledky potvrdily, že zásadní vliv na intenzitu chlazení má v první řadě množství dopadající vody 

na povrch. Čím více vody tím vyšší intenzita chlazení. Tato závislost však není lineární. Druhým 

parametrem zkoumání byl vliv směru ostřiku – gravitace. Ukázalo se, že vertikální chlazení ze shora 

dolů dosahuje vyšších tepelných toků, než vertikální chlazení ze zdola nahoru. Ovšem celkový rozdíl 

tepelného toku je nižší než deset procent. 

4.2. Vliv teploty vody na přestup tepla 

Vliv teploty chladícího média na tepelný tok je patrný z rovnice (3), která popisuje přestup tepla 

prouděním.  

           ), (3) 

kde q je hustota tepelného toku [Wm
-2

], HTC je součinitel přestupu tepla [Wm
-2

K
-1

], Ts je teplota 

chlazeného povrchu [°C], Tw je teplota chladícího média [°C] [25]. Pokud budeme uvažovat konstantní 

velikost součinitele přestupu tepla a konstantní teplotu chlazeného povrchu, lze hustotu tepelného toku 

na chlazeném povrchu vyjádřit v závislosti na teplotě chladícího média. Pro velikost součinitele 

přestupu tepla HTC = 2000 Wm
-2

K
-1

 při teplotě chlazeného povrchu Ts = 800 °C je tato závislost 

zobrazena na Obr. 8. 



- 13 - 

 

 

Obr. 8 Teoretická hodnota hustoty tepelného toku v závislosti na změně teploty chladícího 

média. Hodnoty jsou vypočítány pro HTC = 2000 Wm
-2

K
-1

 a Ts = 800 °C.  

Tento graf (Obr. 8) platí pouze v případě, kdy je součinitel přestupu tepla HTC konstantní, tedy není 

závislý na povrchové teplotě Ts a teplotě média Tw, jak je tomu ve skutečnosti. Vliv teploty vody, jak 

ho chápeme v této kapitole, není triviální závislost v Obr. 8. Mnohem podstatnější, a v literatuře málo 

zmiňované, je zjištění, jak teplota chladiva ovlivní závislost součinitele přestupu tepla na teplotě 

chlazeného povrchu. Tedy jak ovlivní křivku z Obr. 6. 

Vliv teploty chladícího média na přestup tepla byl zkoumán na University of British Columbia 

v Kanadě [26]. Pro měření byly použity 7 mm tenké desky z uhlíkové oceli osazené šestnácti 

plášťovými termočlánky o průměru 1,6 mm. Polovina termočlánků byla zasunuta 1 mm pod povrch. 

Druhá polovina byla k povrchu přivařena. Tato zkušební deska byla po ohřátí v peci na teplotu 900 °C 

umístěna pod kuželovou trysku a následně vystavena ostřiku vodou. Výsledky experimentů jsou 

zobrazeny na Obr. 9. Podle těchto výsledků existuje hranice (pro teplotu vody) mezi 50 a 70 °C, 

do které je chlazení velmi účinné. Výsledný tepelný tok pro teplotu vody Tw = 50 °C dosahuje 

v průměru výrazně vyšších hodnot než tepelný tok pro teplotu vody 70 °C. Na druhé straně však není 

tepelný tok příliš rozdílný pro teplotu vody 50 °C a 40 °C (Obr. 9 vlevo). Podobné výsledky ukázal 

i graf závislosti součinitele přestupu tepla na povrchové teplotě. Obr. 9 potvrzuje, že pokud je teplota 

vody nižší než 50 °C, potom teplota vody nemá příliš vysoký vliv na přestup tepla. 

V závěru článku autoři uvádí, že analýza vlivu teploty vody na přestup tepla ukázala, že přestup tepla 

je ovlivněn hlavně teplotou vody, mírně ovlivněn jakostí povrchu a nejméně ovlivněn vodním průtokem 

[26]. V kapitole 7.3 je experimentálně ověřeno, že průtok má zásadní vliv na velikost součinitele 

přestupu tepla. I přesto jsou výsledky publikované v [26] velmi zajímavé a poukazují na vliv teploty 

vody na intenzitu sprchového chlazení při vysokých teplotách. 
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Obr. 9 Hustota tepelného toku v závislosti na povrchové Ts teplotě a teplotě vody Tw, 

převzato z [26] (vlevo) a závislost součinitele přestupu tepla HTC na povrchové 

teplotě, zpracováno podle [26] (vpravo)  

4.3. Vliv typu chladicí kapaliny na přestup tepla 

V běžném provozu se pro chlazení při válcování používá voda. V Laboratoři přenosu tepla a proudění, 

VUT v Brně, byl zkoumán v rámci evropského projektu EWRCOOL rozdíl při chlazení mezi běžnou 

vodou a jinými tekutinami [27]. Experimenty byly prováděny staticky na speciálně navrženém 

experimentálním zařízení pro tyto účely chlazení (Obr. 10). Zkušební vzorek (nerezová deska 

80x80x25mm) byl ohřát v peci na startovací teplotu 250 °C – pod Leidenfrostovou teplotou. Tento 

vzorek byl osazen čtyřmi teplotními čidly běžně používanými v této laboratoři. V každém čidle byl 

zabudován plášťový termočlánek typu K. Po ohřátí na požadovanou teplotu, najel vzorek pod trysku a 

po odsunutí krytu byl vystaven chlazení. Pro tyto účely byla použita tryska s plným kuželovým 

paprskem (5 bar – 18 lmin
-1

) upevněná 150 mm nad povrchem vzorku. Teploty na termočláncích byly 

zaznamenány do data-loggeru, z něhož byla potom data načtena do počítače a pomocí numerických 

metod vyhodnocena. Jako srovnávací parametr intenzity chlazení sloužil součinitel přestupu tepla.  

 

Obr. 10 Experimentální zařízení (vlevo), převzato z [27] 
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Jako chladící tekutina byla použita čistá voda, voda s příměsí lubrikantu a voda s příměsí solí 

(CaCl 2H2O + MgSO4 7H2O). Po každém experimentu byly odebrány vzorky chladící tekutiny 

na následnou chemickou analýzu. V Tab. 2 jsou přehledně uvedeny parametry pro jednotlivé 

experimenty. 

 Tabulka experimentů, zjišťování vlivu typu chladicí kapaliny na intenzitu chlazení Tab. 2

Experiment Tlak 

[bar] 

Chladící tekutina 

Pw1 1 čistá voda 

Pw3 3 čistá voda 

Pw5 5 čistá voda 

Pw7 7 čistá voda 

Pw10 10 čistá voda 

RM01 5 voda + 0.1% lubrikantu 

RM2 5 voda + 1% lubrikantu 

RM5 5 voda + 5% lubrikantu 

RM10 5 voda + 10% lubrikantu 

RM20 5 voda + 20% lubrikantu 

RM50 5 voda + 50% lubrikantu 

TH1655 5 voda s příměsí soli – tvrdost vody 16,55 mmol l
-1

 

TH3010 5 voda s příměsí soli – tvrdost vody 30,10 mmol l
-1

 

 

Obr. 11 Vliv chladicí kapaliny a tlaku vody na výsledný součinitel přestupu tepla (HTC). 

Modrá barva je pro čistou vodu, červená barva je pro vodu s příměsí soli, zelená barva 

je pro vodu smíchanou s lubrikantem. Experimenty označené - a,b,c - jsou opakovaná 

jednotlivá měření při stejných podmínkách pro zjištění jejich opakovatelnosti. Převzato 

z [27]. 

Experimenty s čistou vodou prokázaly velký vliv tlaku na intenzitu chlazení. Opakováním pokusu 

pro 5 bar byla prokázána opakovatelnost a stálost experimentálního postupu. Vliv tvrdosti vody na 

velikost součinitele přestupu tepla je nižší než samotný vliv tlaku. Nejvyšší pokles nastal pro tvrdost 

vody 30,10 mmol l
-1

, a to 5%. Při zvýšení tvrdosti vody chladící intenzita klesne přibližně o jednotky 

procent. Pro chlazení s příměsí lubrikantu bylo zjištěno, že při stejném tlaku se s rostoucí koncentrací 

lubrikantu snižuje efektivita chlazení. Zajímavým zjištěním je fakt, že největší relativní pokles 
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součinitele přestupu tepla nastal při kontaminaci nízkými koncentracemi. Příměsi 0,1-1% lubrikantu 

způsobilo pokles průměrné hodnoty součinitele přestupu tepla o 7 – 17%, zatímco například 20% podíl 

lubrikantu pouze o 22 – 27%. Při maximálním 50% obsahu lubrikantu došlo k poklesu až na hodnotu 

64% součinitele přestupu tepla čisté vody při tlaku 5 bar. 

4.4. Vliv kvality povrchu na přestup tepla  

Kvalitou povrchu se v tomto případě rozumí pouze drsnost a způsob opracování před experimentem. 

Vznik okují není brán v úvahu. V roce 2005 byl Laboratoří přenosu tepla a proudění, VUT Brno, 

publikován článek o vlivu kvality povrchu na intenzitu chlazení při vysokoteplotních aplikacích [28]. 

Na speciálně vyvinutém zařízení pro zjišťování chladících charakteristik trysek užívaných během 

kontinuálního odlévání byla umístěna deska z nerezové oceli o tloušťce 25 mm a na ní byly vytvořeny 

čtyři typy povrchů – originální po vyválcování, leštěný, jemně broušený a hrubě broušený (Obr. 12). 

Tato deska byla osazena osmnácti plášťovými termočlánky o průměru 1,5 mm. Každý z nich byl usazen 

do díry 2 mm pod povrchem. Pro tyto experimenty byla použita tryska s plochým paprskem 

ze vzdálenosti 125 mm.  

Směr pohybu 1m/min
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Obr. 12 Schéma testované desky a rozložení různě upravených povrchů, bílé díry značí 

umístění termočlánků, zpracováno podle [28] 

 

Obr. 13 Fotky z elektronového mikroskopu – válcovaný povrch (vlevo) leštěný povrch (vpravo)  



- 17 - 

 

Po ohřátí experimentální desky v peci na počáteční teplotu 1000 °C se vozík s tryskou pohyboval 

pod deskou v obou směrech (tam a zpět). V prvním směru (od originálního povrchu k hrubě 

broušenému povrchu) se pohyboval rychlostí 1 mmin
-1

 a voda dopadala na povrch (deflektor 

byl otevřen). Při zpětném pohybu byla tryska zakrytá deflektorem a pohybovala se dvojnásobnou 

rychlostí proto, aby se zkrátil čas, při kterém deska chladne. Podpovrchové teploty byly zaznamenány 

data-loggerem a načteny do počítače, kde byly následně matematicky zpracovány a vyhodnoceny. 

Ve vysokoteplotní oblasti, nad Leidenfrostovou teplotou, byl rozdíl součinitelů přestupu tepla mezi 

originálním válcovaným povrchem a ostatními povrchy nižší než 20%. Rozdíl mezi velikostmi 

součinitelů přestupu tepla zjištěných na různých strojně opracovaných površích byl nižší než 6% (Obr. 

14). Drsnost povrchu ovlivňuje přestup tepla vytvářením mikroskopických trhlin (1–10 µm), 

které vytváří parní jádra. To by vysvětlovalo zvýšení intenzity chlazení pro případ strojně upravených 

povrchů, jejichž drsnost byla zpravidla 0.5 – 6 µm. U válcovaných povrchů bývá drsnot kolem 45 µm, 

takže výsledná průměrná intenzita chlazení je nižší, právě kvůli efektu vzniku parních jader 

v mikrotrhlinách (Obr. 13 – rozdíl mezi vyválcovaným a leštěným povrchem). Obr. 15 ukazuje závislost 

Leidenfrostovy teploty na kvalitě povrchu. Je evidentní, že čím je povrch hrubší, tím vyšší 

je Leidenfrostova teplota. Ovšem celková změna je nižší než deset procent.  

 

Obr. 14 Závislost součinitele přestupu tepla (HTC) na typu povrchu a pozici pod tryskou, 

zpracováno podle [28] 
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Obr. 15 Závislost Leidenfrostovy teploty na typu chlazeného povrchu, zpracováno podle [28] 

4.5. Shrnutí kapitoly 

V rámci rozboru dostupné literatury byly zkoumány parametry, které by mohly mít vliv na intenzitu 

chlazení: směr ostřiku, teplota vody, druh chladicí kapaliny a kvalita povrchu chlazeného sortimentu. 

Pro zjištění vlivu gravitace (směr ostřiku) byla provedena řada experimentů chlazení desky ze shora 

dolů a ze zdola nahoru. Ukázalo se, že chlazení ze shora dolů vykazuje mírně vyšší tepelné toky 

než v případě chlazení ze zdola [24]. Vliv gravitace na směr ostřiku ve vertikálním směru není vyšší 

než deset procent. 

Výsledky z experimentálních měření uvedených v [26] ukázaly, že teplota vody ovlivňuje proces 

chlazení (závislost součinitele přestupu tepla na povrchové teplotě). Bylo zjištěno, že existuje hranice, 

přibližně 60 °C, při které dochází ke kritické změně v chování přestupu tepla. Rozdíl mezi tepelnými 

toky pro teplotu vody 40 a 50 °C není tak vysoký jako pro vodu o teplotě mezi 50 a 70 °C. Chladící 

intenzita pro teplotu vody 70 °C je přibližně pětkrát nižší než pro teplotu vody 50 °C (Obr. 9). Ovšem 

v závěru uvádí autoři, že přestup tepla je hlavně ovlivněn teplotou vody, mírně ovlivněn jakostí povrchu 

a nejméně ovlivněn vodním průtokem. S tímto závěrem nelze obecně souhlasit, protože průtok vody 

má zásadní vliv na velikost součinitele přestupu tepla (kapitola 7.2). 

Pro studium vlivu typu chladicí kapaliny na součinitele přestupu tepla byly použity tři druhy kapalin, 

čistá voda, voda s různou tvrdostí a voda s příměsí lubrikantu. Tvrdost vody nemá velký vliv na přestup 

tepla. Součinitel přestupu tepla byl pouze o 5% nižší pro vodu s tvrdostí 30,10  mmol l
-1

. S rostoucí 

tvrdostí vody klesá intenzita chlazení. Voda s příměsí lubrikantu dosahuje za stejných podmínek nižšího 

součinitele přenosu tepla než čistá voda. Pro příměsi 0,1 – 1% lubrikantu ve vodě je pokles intenzity 

chlazení nejvyšší – o 7 až 17%. Zatímco například 20% příměsi způsobilo změnu 22 až 27% [27]. 

V dizertační práci bude použita pro chlazení voda s tvrdostí zhruba 2,5 mmol l
-1

, protože soli nemají 

zásadní vliv na přestup tepla a ocelářské společnosti čistí vodu odlučovači oleje. 

Při zjišťování vlivu kvality povrchu byla změna součinitele přestupu tepla vyšší než 20%. Ovšem mezi 

strojně opracovanými povrchy byl rozdíl v intenzitě chlazení pouze 6% [28]. Tento parametr bude opět 

brán do úvahy v rámci zkoumání parametrů ovlivňujících přenos tepla. 
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5. EXPERIMENTÁLNÍ ZAŘÍZENÍ A POPIS PRŮBĚHU 

EXPERIMENTŮ 

Při laboratorních testech je nutné se co nejvíce přiblížit k reálným chladicím podmínkám 

v průmyslových aplikacích. Proto byla vyvinuta Laboratoří přenosu tepla a proudění zařízení 

pro zjišťování možností chladicích systémů používaných při sekundárním chlazení během kontinuálního 

odlévání (5.2) a při chlazení vývalků po vyválcování (5.1). 

Pro simulaci chlazení tenkých plechů byly použity okrajové podmínky, které byly získány z měření 

na 25 mm tlusté austenitické desce (dle ČSN EN 10095 1.4828). Získané výsledky ze simulace bylo 

nutné experimentálně ověřit. Proto byla vyvinuta nová metoda měření na tenkých pleších. Běžně 

používané plášťové termočlánky byly nahrazeny termočlánkovým vedením. Z tohoto důvodu 

je v kapitole 5.3 a 5.4 zmiňován způsob měření teploty a měření spolehlivosti termočlánkového vedení. 

5.1. Experimentální zařízení – lineární stand 

Základ lineárního standu (Obr. 16) tvoří šest metrů dlouhý rám, který je otočný dle své vlastní osy. 

Na tomto rámu je umístěný vozík s testovacím vzorkem (např. ocelová deska, nerezový plech atd.), 

jež projíždí chladicí sekcí. Testovací vzorek je dle potřeby osazen teplotními čidly. Snímané teploty jsou 

zaznamenávány data-loggerem během měření s frekvencí až 320 Hz. 

 

Obr. 16 Lineární stand 

Procedura experimentu začíná ohřevem testovacího vzorku na požadovanou počáteční teplotu. K tomuto 

ohřevu slouží elektrická pec, která je umístěna pod rámem standu a do níž je vnořen testovací vzorek. 

Při dosažení počáteční teploty je nejprve zapnuto čerpadlo, které čerpá vodu do chladicího systému. 

Po nastavení požadovaného tlaku vody je zapnuto záznamové zařízení (data-logger), pec je následně 

odsunuta stranou a rám s testovacím vzorkem je otočen okolo své osy do požadované pozice (dolní 

pozice - chlazení ze spodu, horní pozice – chlazení ze shora, boční pozice – chlazení ze strany). Pohyb 

vzorku skrze chladicí sekci je řízen počítačem. Testovaný vzorek projíždí opakovaně chladicí sekcí, 

až dojde ke zchlazení jeho povrchu na požadovanou teplotu. Následně je vypnut pojezd vozíku a 

čerpadlo dodávající vodu do chladicího systému. Zaznamenaná data z data-loggeru jsou stažena 
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do počítače a následně za pomocí numerických metod vyhodnocena. Typický výsledek je zobrazen 

na Obr. 6. Je to závislost součinitele přestupu tepla na povrchové teplotě. Tato závislost je nejčastěji 

používána jako okrajová podmínka do dalších výpočtových modelů (například pro modely tepelného 

zpracování plechů atd.). 

5.2. Experimentální zařízení vyvinuté pro studium přenosu tepla za 

vysokých teplot 

Toto experimentální zařízení se skládá ze zvedacího zařízení, na kterém je umístěn zkušební vzorek, 

dále z lineárního pohybového zařízení s tryskou a elektrické pece (Obr. 17 vlevo). Zkušební vzorek 

je vyroben z nerezové austenitické oceli o tloušťce 25 mm. Do něj jsou vyvrtány díry, v nichž 

je zapuštěno 18 plášťových termočlánků ve dvou řadách (Obr. 17 vpravo nahoře). Vzdálenosti mezi 

povrchem desky a jednotlivými termočlánky jsou přesně změřeny úchylkoměrem a pohybují se okolo 

2 mm. 

Experiment začíná ohřevem testovací desky v elektrické peci na počáteční teplotu (1230 °C). 

Před dosažením této teploty je zapnuto vodní čerpadlo a nastaven tlak vody dle zadaných parametrů. 

Ve chvíli, kdy je vše připraveno, je zapnuto záznamové zařízení a experimentální deska je zvednuta na 

testovací pozici. Topení je následně odsunuto na stranu a přikryto krycím plechem, který jej chrání 

před odraženou vodou. Lineární zařízení, na němž je připevněna tryska, se následně, zvolenou rychlostí, 

pohybuje pod deskou. Mezi tryskou a povrchem testované desky je umístěn pneumaticky poháněný 

deflektor, který při zavřeném stavu odráží vodu mimo prostor povrchu desky. Při pohybu trysky vpřed 

je deflektor otevřený a voda tak stříká na povrch. Při vratném pohybu do základní polohy je deflektor 

zavřený, kvůli regeneraci teplotního pole na povrchu desky. (Obr. 17 vpravo dole). Ve chvíli, kdy 

je teplota povrchu nižší než 500 °C, je experiment zastaven a data zaznamenaná data-loggerem jsou 

uložena do počítače. Za pomocí matematických metod jsou naměřená data následně zpracována 

a vyhodnocena. 
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Obr. 17 Lineární zařízení pro měření trysek používaných při kontinuálním odlévání 

5.3. Způsob zjišťování povrchové teploty 

Existuje několik způsobů, jak měřit přímou metodou povrchovou teplotu. Mohli bychom je rozdělit 

na kontaktní a bezkontaktní. Klasický bezkontaktní způsob měření je snímání infračerveného záření, 

čehož využívají termokamery, pyrometry atd. Avšak jejich přesnost je závislá na parametrech, 

které nebývají vždy po celou dobu experimentu konstantní a také přesně určitelné. Jedním z nich 

je například emisivita povrchu, která se mění v závislosti na jakosti povrchu a může se měnit i s teplotou 

povrchu. Dále je měření ovlivněno vznikem parního mraku během průchodu chladicí sekcí nemluvě 

o překážkách jakými může být i chladící kolektor atd. Kontaktní měření by se tedy mohlo zdát 

být lepším způsobem pro měření teplot, avšak také není rozhodně ideálním. Termočlánky svojí 

přítomností jednoznačně ovlivňují proudění v jejich blízkém okolí. Dalším parametrem je jejich kontakt 

s povrchem. Není totiž možné zaručit, že se v místě styku mezi povrchem a termočlánkem nevytvoří 

oxidická vrstva, která způsobí chybu v měření. Z tohoto vyplývá, že není možno tímto způsobem změřit 

přesné povrchové teploty, jaké jsou například na plechu při průchodu chladící sekcí. 

V Laboratoři přenosu tepla a proudění se používá nepřímá metoda, kdy je teplota změřena termočlánky 

typu K v určité hloubce pod povrchem. Tyto termočlánky se skládají ze dvou tenkých drátků, které jsou 

na obou koncích spojeny. Každý drát je vyrobený z různého materiálu (nikl-chrom a nikl-hliník). Kolem 

nich je plášť, který je chrání před poškozením [29]. Při měření teploty tímto způsobem se využívá 

tzv. termoelektrického jevu (2.4). Vzhledem k vysokým chladícím intenzitám, je při všech měřeních 

(i při měření přestupu tepla na tenkých pleších) Biotovo číslo (2.3) větší než 0,1, což znamená, 
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že po tloušťce materiálu vzniká teplotní gradient a naměřené teploty jsou rozdílné od povrchových 

teplot. Je tedy nutné další matematické zpracování naměřených dat. 

5.4. Měření spolehlivosti nových teplotních čidel 

Pro měření teplot na tenkém plechu byla v rámci dizertační práce vyvinuta nová metoda měření. 

Běžně používané plášťové termočlánky byly nahrazeny termočlánkovým vedením, protože 

se nepodařilo přivařit plášť termočlánku k povrchu tenkého plechu tak, aby nedošlo k jeho deformaci. 

Drátky termočlánkového vedení totiž nejsou na konci spojeny v kuličku, jak tomu je v případě 

plášťového termočlánku, a nejsou chráněny pláštěm. Je tedy možné přivařit je k povrchu každý zvlášť 

a tímto přivařením se také vzájemně elektricky spojí. Deformace, která vznikne při jejich přivařování 

k povrchu, neovlivní jejich funkčnost. Další výhodou použití termočlánkového vedení je přímý kontakt 

s povrchem tenkého plechu. Odpadá tak vliv přechodového odporu mezi materiálem a termočlánkem. 

Funkčnost a správnost měření přivařených termočlánků bylo nutné ověřit. Na tento pokus byl využit 

plech o tloušťce 1,5 mm, na který bylo přivařeno termočlánkové vedení a přiložen plášťový 

termočlánek (Obr. 18). Plášťový termočlánek byl dotlačen plíškem k povrchu plechu, tak aby plíšek 

nepřišel do kontaktu s termočlánkovým vedením. Takovýmto způsobem byly vytvořeny dva plechy 

kvůli ověření správnosti měření. 

 

Obr. 18 Přivařené drátky od termočlánkového vedení (bílo-zelený) a mezi nimi umístěný 

plášťový termočlánek (šedý). 

Tyto plechy byly vloženy do pece a zahřáty až na teplotu 1100 °C. Každých 100 °C byla odečtena 

naměřená teplota pro jednotlivé termočlánky. Hodnoty těchto teplot jsou uvedeny v Tab. 3. 
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 Tabulka naměřených hodnot, měření spolehlivosti termočlánků Tab. 3

Tpec plech 1 plech 2 

  Tplašťový Tvedení Odchylka Tplašťový Tvedení Odchylka 

[°C] [°C] [°C] [%] [°C] [°C] [%] 

200 182.5 182.7 0.11 185.4 184.8 0.32 

300 287 288 0.35 291 292 0.34 

400 393 395 0.51 398 401 0.75 

500 498 502 0.80 506 509 0.59 

600 599 603 0.66 603 607 0.66 

700 701 705 0.57 703 708 0.71 

800 799 806 0.87 801 806 0.62 

900 893 898 0.56 896 902 0.67 

1000 986 993 0.70 996 989 0.71 

1100 1086 1107 1.90 1087 1100 1.18 

 

Z Tab. 3 je zřejmé, že největší naměřená odchylka je u všech případů nižší než dvě procenta.  

Tímto postupem bylo ověřeno, že metoda měření funguje pro ustálené teplotní stavy. Nadále je potřeba 

zjistit jakou teplotu vůbec toto termočlánkové vedení měří. V tomto případě bylo teplotní pole mezi 

oběma konci drátků termočlánku homogenní. Pro zjištění případu s nehomogenním teplotním polem byl 

proveden další experiment. Jeden konec drátků termočlánku byl přivařen na jednu stranu asi 500 mm 

dlouhého plechu a druhý konec byl přivařen na druhou stranu plechu (levý konec plechu a pravý konec 

plechu). Levý konec plechu byl ohřátý na teplotu zhruba 450 °C a na druhém konci (pravém) byla 

naměřena pokojová teplota. V tomto případě je teplotní pole mezi oběma drátky značně, nehomogenní, 

protože teplota na obou koncích je rozdílná asi o 430 °C. Teplotní záznam je možné vidět na Obr. 19. 

Teplotní záznam T1 označuje naměřenou teplotu na konci plechu, který byl ohřátý na teplotu 450 °C. 

Teplotní záznam T2 representuje teplotní vývoj na kraji plechu, který byl umístěn v pokojové teplotě. 

Změřená teplota nehomogenního teplotního pole je vyjádřena teplotním záznamem T3. Hodnota tohoto 

záznamu je značně odlišná od těch dvou předchozích. Je tedy nutné oba konce termočlánků přivařovat 

co nejblíže k sobě tak, aby přesnost měření byla co nejvyšší. Na druhou stranu není doporučeno 

přivařovat konce termočlánků nejprve k sobě a potom na povrch. Mohlo by totiž během experimentu 

dojít k oddělení spojeného konce termočlánků od povrchu a změřená teplota by potom neodpovídala 

skutečnému stavu. Pokud však dojde k oddělení pouze jednoho drátku od povrchu, termočlánek ihned 

přestane měřit a je zřejmé, že jej nelze použít pro další zpracování či experimenty.  
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Obr. 19 Porovnání naměřených teplot, T1 – naměřená teplota na konci plechu, který byl 

umístěn v peci, T2 – změřená teplota na konci plechu, který byl mimo pec, T3 – 

změřená teplota mezi konci plechu 

5.5. Shrnutí kapitoly 

Většina experimentů (až na jeden), zmíněných v kapitole 7, byla prováděna na experimentálních 

zařízeních vyrobených za účelem simulace chlazení při kontinuálním odlévání a simulace chlazení 

při tepelném zpracování. V rámci provádění experimentálních měření v této doktorské práci byla 

vyvinuta nová metoda měření přestupu tepla na tenkých pleších. Plášťové termočlánky nebylo možné 

použít vzhledem k možnému porušení funkčnosti během přivařování termočlánku na povrch. Bylo 

použito termočlánkové vedení přímo přivařené na zadní stranu plechu tenké zkušební desky. Hlavní 

výhody tohoto řešení jsou: přivařením je termočlánkové vedení přímo v kontaktu s materiálem, 

deformace vzniklá při svařování nemá vliv na funkčnost termočlánku a termočlánkové vedení 

je lacinější než plášťové termočlánky. Nevýhodou je nízká tepelná kapacita zkušební desky a tím 

nutnost zaznamenávat a vyhodnocovat velmi dynamické děje. Funkčnost termočlánků byla ověřena 

na dvou typech experimentů. První z nich uvažoval homogenní teplotní pole mezi oběma přivařenými 

konci termočlánkových drátů a u druhého typu experimentů bylo teplotní pole mezi oběma konci 

nehomogenní. V případě homogenního pole byl teplotní rozdíl mezi plášťovým termočlánkem 

a termočlánkovým vedením nižší než 1,9 % (Tab. 3). V případě nehomogenního teplotního pole 

je naměřená teplota závislá na rozložení teplotního pole mezi konci termočlánků. Je tedy nutné 

je přivařovat co nejblíže k sobě. Přivaření termočlánků nejprve k sobě a až potom na povrch by se zdálo 

být řešením problému s nehomogenitou teplotního pole mezi přivařenými konci. Ovšem v případě 

oddělení k sobě přivařených konců od povrchu plechu nedojde k přerušení měření a změřená teplota 

neodpovídá skutečné teplotě na povrchu plechu.  
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6. INVERZNÍ VÝPOČTY A VYHODNOCOVÁNÍ VÝSLEDKŮ 

Výstupem z provedených experimentů jsou teploty změřené termočlánky zabudovanými pod povrchem 

tělesa. Pro zjištění okrajových podmínek (součinitel přestupu tepla, tepelný tok atd.) je nutné další 

matematické zpracování. Existuje však více způsobů jak je určit. Za předpokladu, že je celý systém 

(měřená deska) izolovaný, lze použít zákon zachování energie. Ovšem v běžné praxi není možné celý 

systém dokonale izolovat. Dalším způsobem je následující postup. Během chlazení je dodáváno 

do testovacího vzorku teplo, tak aby jeho teplota byla konstantní. Ze znalosti potřebného výkonu 

pro dodání tohoto tepla, teploty chladiva a teploty vzorku lze spočítat součinitel přestupu tepla. Třetím, 

nejvhodnějším způsobem je využití inverzní úlohy přenosu tepla. Je to obecný přístup sloužící k určení 

okrajových podmínek. V Laboratoři přenosu tepla se využívá Beckův sekvenční algoritmus, 

který je založen na posloupnosti odhadů časově proměnné okrajové podmínky [30]. 

Výpočty prováděné v rámci této práce byly prováděny na softwaru speciálně vyvinutém v Laboratoři 

přenosu tepla a proudění. Vývoj inverzních metod není předmětem této práce. Pro vyhodnocování 

experimentů byly použity standartní verifikované programy používané v laboratoři. Samotný popis 

tohoto programu přesahuje rámec této práce, proto je zde uveden jen stručný popis 1D inverzní úlohy. 

Podrobnější informace je možné získat v [31]. 

Po provedení výpočtů je nutné obdržené výsledky interpretovat (zobrazit do grafů, srovnávat jednotlivé 

experimenty atd.). Nejčastěji používaným zobrazováním výsledků je graf závislosti součinitele přestupu 

tepla na teplotě povrchu (Obr. 6). Toto vyhodnocování je prováděno pomocí programu Vyhodnocování 

linear 3D, vyvinutém v Laboratoři přenosu tepla a proudění. Po vyhodnocení dat může být dle cílů 

projektu provedena i simulace chlazení daného válcovaného materiálu. Díky této simulaci je možné 

predikovat vývoj teplotního pole v chlazeném sortimentu a navrhnout tak optimální chlazení, což přináší 

úspory jak v oblasti spotřeby vody, tak i nákladů na výrobu chladicí sekce. 

Způsob vyhodnocování popsaný v této kapitole se vztahuje pro data získaná během měření na lineárním 

standu (5.1). 

6.1. Beckův sekvenční algoritmus – jednorozměrná inverzní úloha 

Beckův sekvenční algoritmus využívá posloupnosti odhadů okrajové podmínky v několika dopředných 

časových krocích nt. Pro zjištění tepelného toku q
m
 v čase t

m
 je změřená teplota r-tým termočlánkem 

,
rT  

porovnána s vypočtenými teplotami 


sT , v časovém kroku κ v místě s, které se shoduje 

s umístěním r-tého termočlánku. Teploty 


sT jsou spočítány pomocí metody konečných diferencí. 

Potom je možné využít sumu kvadratických odchylek (SSE – sum of squares error, rovnice 4) [32]. 

  


 

 
t Tnm

m

n

rrs

sr TTSSE
1 1,

2,




  (4) 

Symbol nT reprezentuje počet termočlánků, m označuje aktuální časový krok a nt je počet dopředných 

časových kroků, jejichž použití vede ke stabilizaci výpočtu.  
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S využitím minimalizace (formule 5) dostáváme tepelný tok 
mq  v časovém kroku m (rovnice 6). 

 

  

 


 



 








t T

t T

nm

m

n

r

r

nm

m

n

rrs

rsr

mm

TT

qq

1 1

2

1 1,

,

1













 ,  (6) 

kde 





q

Tr
r




 ,  (7) 

 r je citlivostní koeficient. Udává citlivost r-tého termočlánku na změnu tepelného toku v čase κ. Tento 

citlivostní koeficient je fyzikálně vyjádřen jako nárůst teploty v místě termočlánku za jednotku 

tepelného toku na povrchu. Teplotní pole, které vstupuje do vzorce 6 jako 


sT , je v každém časovém 

kroku m určeno z posledního vypočteného tepelného toku q
m-1

 numerickým řešením rovnice vedení 

tepla. Parametr q
m-1

 je v něm Neumannovou okrajovou podmínkou (druhého druhu) vstupující 

do výpočtu. Tepelný tok q
m
 je konečným výsledkem v časovém kroku m. Součinitel přestupu tepla 

je okrajovou podmínkou třetího druhu (Newtonovou) a je na závěr každého časového kroku m spočítán 

pomocí zjištěného q
m 

(rovnice 8): 

2

1

00









mm

m
m

TT
T

q
HTC , (8) 

kde 
mT0  představuje teplotu povrchu vypočtenou v časovém kroku m a T  je teplota okolí [33]. 

Vypočtené HTC je později použito jako okrajová podmínka třetího druhu do modelů simulujících 

účinnost chladicích sekcí. Tato metoda je citlivá na chyby ve vstupních datech, a proto je výpočet 

stabilizován pomocí použití dat z dopředných kroků [34]. Vzdálenost termočlánku od chlazeného 

povrchu nesmí být příliš vysoká. S rostoucí vzdáleností termočlánku od povrchu se ztrácí informace 

o povrchových teplotních změnách z důvodu nižšího teplotního gradientu v hloubce než na povrchu. 

Malý teplotní rozdíl buď není zaznamenán termočlánkem, nebo je srovnatelný se šumem v měřených 

teplotách a inverzní úloha nekonverguje k žádnému výsledku [35]. 

6.2. Vyhodnocování v programu: Vyhodnocení linear 3D 

Naměřené teploty je nejdříve nutné vyfiltrovat, vzhledem k citlivosti inverzní úlohy na skokové změny 

způsobené zašuměním dat. K filtraci se využívá konvoluce s gausovským jádrem. Z vyfiltrovaných 

záznamů teplot jsou následně vypočteny okrajové podmínky (6.1), které jsou zapsány do textových 

souborů pro každé teplotní čidlo zvlášť. Teplotní čidla jsou zabudovaná po šířce vzorku (kolmo na směr 

pojezdu – válcování), tedy pokud je chlazení homogenní po šířce, je možné okrajové podmínky pro 

jednotlivá čidla zprůměrovat. Tím může být dosaženo přesnějších výsledků, neboť jsou použity 
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informace ze všech teplotních čidel. Nadále je nutné zvolit délku vyhodnocovacího úseku. Zpravidla 

to bývá délka o něco delší, než je délka chladicího úseku. Nadále je možné volit, jestli se bude 

vyhodnocovat průjezd chladicí sekce ve směru dopředu (kladný směr) nebo ve směru zpět (záporný 

směr), či v obou směrech. Vzhledem k tomu, že pojezd vozíku není symetrický vzhledem k ose chladicí 

sekce, je nutné při vyhodnocování v obou směrech provést korekci polohy záporného směru vůči 

kladnému směru. Posledním důležitým krokem nastavení programu je zvolení intervalu teploty povrchu, 

na kterém mají být data vyhodnocena. Nastavení programu Vyhodnocení linear 3D nabízí ještě další 

možnosti, kde se určuje stupeň vyhlazení vzniklých křivek či grafické prvky ulehčující orientaci 

v grafech. 

Výstupem z toho programu jsou jak grafy uložené v EMF formátu, tak i textové soubory obsahující data 

k jednotlivým obrázkům. Na Obr. 20 - Obr. 23 jsou ukázky obrázků vytvořených programem 

Vyhodnoceni linear 3D. Popisky os jsou uvedeny v anglickém jazyce.  

 

Obr. 20 Závislost součinitele přestupu tepla na poloze a povrchové teplotě 

HTC [W/m².K]

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

8000

9000

10000

11000

12000

13000

14000

15000

HTC [W/m².K]

37

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

8000

9000

10000

11000

11653



- 28 - 

 

Obr. 20 reprezentuje závislost součinitele přestupu tepla na pozici a povrchové teplotě. S touto 

okrajovou podmínkou se nadále pracuje při simulacích chladicích sekcí. Na tomto obrázku dole 

je zobrazen horní pohled a zelené křivky reprezentují vypočtené povrchové teploty (body ve kterých 

známe povrchovou teplotu). Ostatní zobrazená data mezi těmito čárami jsou získávána lineární 

interpolací. Data, v teplotní oblasti vyšší než počáteční teplota, jsou extrapolována z hodnot získaných 

během prvního průjezdu chladicí sekcí. 

 

Obr. 21 Závislost součinitele přestupu tepla (HTC) na čase pro jednotlivé teplotní senzory 

Dalším výstupem je závislost součinitele přestupu tepla na čase (Obr. 21) a vypočtené hodnoty 

povrchových teplot v závislosti na čase, pro jednotlivé senzory (Obr. 22). 

 

Obr. 22 Vypočtená závislost povrchové teploty na čase pro jednotlivé teplotní senzory 

Posledními vytvořenými dvěma grafy jsou závislost součinitele přestupu tepla na teplotě povrchu (Obr. 

23 nahoře) a na pozici (Obr. 23 dole). Zelená křivka na obrázku nahoře vznikla právě zprůměrováním 

vypočtených hodnot součinitele přestupu tepla pro jednotlivé senzory a zadaný interval polohy. Na 

obrázku vpravo je potom možno vidět hodnotu součinitele přestupu tepla při každém průjezdu skrz 

chladicí sekci.  

Obrázky uvedené v této podkapitole jsou ukázky výsledků z  experimentu F6 (Tab. 6). Vypočtená data 

je možno vyhodnocovat ze dvou směrů pohybu zvlášť nebo dohromady (pohyb vzorku skrz chladicí 

sekci). V tomto případě byla všechna čidla vyhodnocována, pouze z kladných průjezdů (pouze 
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z průjezdů v jednom směru). Délka úseku chlazení byla nastavena na hodnotu 3 m. Teplotní rozsah 

byl od 100 °C do 800 °C. Ačkoliv v tomto případě jsou data změřená od povrchové teploty 700 °C, 

je možné hodnoty součinitele přestupu tepla pro vyšší teploty extrapolovat neboť ve vysokoteplotní 

oblasti nad Leidenfrostovou teplotou je hodnota součinitele přestupu tepla téměř konstantní. 

 

 

Obr. 23 Závislost součinitele přestupu tepla na povrchové teplotě nahoře) a na pozici pro 

jednotlivé průjezdy chladicí sekcí (dole) 

6.3. Shrnutí kapitoly 

Naměřená data jsou nadále matematicky zpracovávána. Nejdříve je kvůli stabilitě inverzního výpočtu 

provedeno odstranění šumu pomocí konvoluce. Dále jsou pomocí inverzní úlohy spočítány okrajové 

podmínky prvního, druhého a třetího druhu. Tyto vypočtené informace je dále potřeba vyhodnotit 

a graficky zobrazit. K tomu slouží program nazývající se Vyhodnocení Linear 3D. 
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7. TECHNICKÉ MOŽNOSTI CHLADICÍCH SYSTÉMŮ 

Tato kapitola se zabývá různými způsoby sprchového chlazení a parametry, které ovlivňují hodnotu 

součinitele přestupu tepla. V našem případě se jedná o dva typy chlazení: sprchové chlazení vodou 

a vodo-vzdušné chlazení. Obě dvě chlazení mají své určité výhody a nevýhody. Chlazení vodou je 

účinnější, dosahuje vyšších hodnot součinitele přestupu tepla, než u ostatních způsobů chlazení. Používá 

se především v případech kdy je potřeba velmi rychle dosáhnout velkých teplotních poklesů [35]. Vodo-

vzdušná tryska funguje na principu přidání vzduchu do vodního paprsku. Přímo v těle trysky se pod 

tlakem smíchá voda se vzduchem a tato směs proudí do ústí trysky. Výsledkem je dopad jemnějších 

kapiček na povrch chlazeného materiálu. Výhodou vodo-vzdušných trysek je jejich regulovatelnost 

v širokém rozsahu chladicích intenzit. Uvádí se rozsah regulovatelnosti 1:15, zatímco při regulaci vodní 

trysky je možné dosáhnout rozsahu jen asi 1:5. Používá se především tam, kde není nutné dosáhnout 

obrovské intenzity chlazení (např. při kontinuálním odlévání oceli). 

7.1. Vliv gravitace na přestup tepla 

Pro zjištění vlivu gravitace na přestup tepla byly provedeny dva druhy experimentů. Jeden s orientací 

povrchu nahoru - chlazení ze shora a druhý s orientací povrchu dolů - chlazení ze zdola (Obr. 24). 

Tyto experimenty byly prováděny na experimentálním zařízení popsaném v kapitole 5.1. Jako testovací 

vzorek byl použit 1 mm tenký, nerezový plech. Tlak vody byl 3 bary a vzdálenost trysek od povrchu 

byla 300 mm. První orientace chlazeného povrchu plechu byla směrem nahoru a druhá směrem dolů. 

Srovnání těchto dvou případů je uvedeno v grafech na Obr. 25. Při tomto tlaku a vzdálenosti trysky 

od desky nebyl zjištěn zásadní vliv orientace povrchu na přestup tepla v oblasti pod Lidenfrostovou 

teplotou (Obr. 25 vlevo). Ve vysokoteplotní oblasti byl povrch plechu orientovaný nahoru chlazen 

s  vyšší intenzitou než povrch plechu orientovaný směrem dolů (Obr. 25 vpravo). 

 

Obr. 24 Ukázky z experimentů, chlazení shora (vlevo) a chlazení ze zdola (vpravo) 
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Obr. 25 Závislost součinitele přestupu tepla na teplotě povrchu a orientaci povrchu – modrá 

křivka pro povrch s orientací nahoru a červená křivka pro povrch s orientací dolů 

7.2. Vliv tlaku dopadající vody na přestup tepla 

Byly provedeny celkem tři druhy experimentů. U prvního z nich, byl tlak vody měřen těsně 

před vstupem do trysky a průtok byl konstantní. Tyto testy byly prováděny na testovacím zařízení 

vyvinutém za účelem simulace chlazení pracovních válců ve válcovnách (Obr. 25). Válec, osazený 

teplotními čidly, byl nejprve ohřát na počáteční teplotu 300 °C. Chladicí kolektor s kuželovými 

tryskami byl upevněn 160 mm od výběhové strany válce. Obvodová rychlost válce byla 2 ms
-1

. Tlaky 

byly nastaveny tak, aby pro různé velikosti trysek odpovídaly stejným průtokům. Tedy 2,5, 7 a 13 bar 

při průtoku 350 lmin
-1

m
-1

. Na Obr. 27 je zobrazen výsledek z výše popsaného prvního typu 

experimentu. Hodnoty součinitele přestupu tepla HTC jsou uvedené pro tlaky 2,5, 7 a 13 barů. Jsou 

to průměrné hodnoty součinitele přestupu tepla z oblasti ± 500 mm po obvodu válce a teplotního 

intervalu 300 - 100 °C. Z grafu výsledných hodnot vyplývá nelineární závislost součinitele přestupu 

tepla na tlaku vody. Pro 2,5 baru byla průměrná hodnota součinitele přestupu tepla 6961 Wm
-2

K
-1

. 

Pro 7 bar byla vypočtená hodnota 10852 Wm
-2

K
-1

 a pro 13 barů byla velikost součinitele přestupu tepla 

rovna 12594 Wm
-2

K
-1 

(Obr. 27). 

 

Obr. 26 Testovací zařízení (vlevo) a ukázka z experimentu (vpravo) 
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Obr. 27 Vliv tlaku na součinitel přestupu tepla za konstantního průtoku (vlevo), ukázka 

z experimentu (vpravo) 

U druhého typu experimentů byl tlak opět měřen těsně před vstupem do trysky, ale zároveň 

se se zvyšujícím tlakem zvyšoval i průtok. Byly tedy použity dva stejné typy trysek. Prvním z nich byly 

trysky s plochým vodním paprskem a druhým kuželové trysky. Rozložení trysek je zobrazeno na Obr. 

28. Tyto experimenty byly prováděny na experimentálním zařízení popsaném v kapitole 5.1. Počáteční 

teplota ohřevu byla 750 °C. Jako testovací vzorek byla použita 25 mm tlustá nerezová austenitická 

deska, osazená po šířce pěti teplotními čidly. Nastavení parametrů je popsáno v Tab. 4. Během 

experimentů byla použita i kombinace obou typů trysek, kdy první řada byla osazená plochými tryskami 

632.884 (označení výrobce Lechler, Německo, www.lechler.de) a zbylých pět řad bylo osazeno 

kuželovými tryskami 460.884. 

 

Obr. 28 3D pohled na rozložení chladicího systému plochých a kuželových trysek 

 Parametry experimentů, vliv tlaku dopadající vody na intenzitu chlazení Tab. 4

Experiment 

 

Průtok na trysku 

[lmin
-1

] 

Tlak 

[bar] 

Použité trysky 

 

f7 22,6 4 Ploché – 632.884 

f5 30 7 Ploché – 632.884 

f8 42,3 14 Ploché – 632.884 

w2 13,2 4 Kuželové – 460.804  

w3 16,5 7 Kuželové – 460.804 

w4 21,78 14 Kuželové – 460.804 
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Se zvyšujícím se tlakem i průtokem roste i součinitel přestupu tepla (Obr. 29) jak pro kuželové, tak i pro 

trysky s plochým vodním paprskem. Tento růst je způsoben jak vyšším impaktním tlakem, tak i rapidní 

změnou množství dopadající vody na povrch. Pro kuželovou trysku došlo k zásadnímu posunutí 

Leidenfrostovi teploty asi o 180 °C.  

  

Obr. 29 Součinitel přestupu tepla v závislosti na povrchové teplotě pro trysky s plochým 

vodním paprskem (vlevo) a kuželové trysky (vpravo) 

 

Obr. 30 Součinitel přestupu tepla v závislosti na tlaku vody, povrchová teplota 700 °C 

Obr. 30 zobrazuje nelineární závislost součinitele přestupu tepla na tlaku, průtoku a typu použitých 

trysek. Hodnoty uvedené v tomto grafu jsou pro teplotní oblast nad 700 °C (nad Leidenfrsotovou 

teplotou). Ovšem v případě experimentu f8 bylo chlazení natolik intenzivní, že změřená data na celém 

teplotním intervalu jsou již z oblasti pod Leidenfrostovou teplotou. Nelze předpokládat, že by při teplotě 

povrchu 1000 °C byla pro stejné parametry, jak při experimentu f8, hodnota součinitele přestupu tepla 

rovna 6274 Wm
-2

K
-1

. Odhadovaná velikost součinitele přestupu tepla by se v tomto případě (experiment 

f8, teplota povrchu 1000 °C) pohybovala mezi hodnotami 2500 až 3000 Wm
-2

K
-1

. 

Ve třetím případě srovnání byla použita vysokotlaká tryska určená zejména pro odokujování, 

avšak do jejího vodního paprsku byl přidána ještě další energie ve formě pulzů (Obr. 31 vpravo). 

Tato energie je zanedbatelná ve srovnání s energií potřebnou pro dosažení potřebných tlaků 
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pro odokujování. Výhodou pulzů je to, že dopadající kapky vytváří při dopadu velmi krátké tlakové 

špičky, které jsou vyšší než 300 MPa. Tlak dopadající vody bez pulzů je v řádech 1 – 5 MPa [37]. 

Tento experiment byl také prováděn na zařízení popsaném v kapitole 5.1. Počáteční teplota použité 25 

mm tlusté austenitické desky byla 900 °C. Vzdálenost trysky od povrchu byla 40 mm a tlak měřený 

před vstupem vody do trysky byl 200 bar. Vozík s testovanou deskou se pohyboval rychlostí 1 ms
-1

 

ve dvou směrech. Ve směru dopředu byly pulzace vypnuty a ve zpětném směru byly pulzace zapnuty. 

Na Obr. 32 jsou zobrazeny výsledky z těchto měření. V případě zapnutých pulzací byl zjištěn 

víc než dvojnásobný nárůst tepelného toku (Obr. 32 vpravo). Tyto výsledky byly publikovány v [38]. 

 

Obr. 31 Ukázka z experimentu – vysokotlaká tryska stříkající na povrch (vlevo), paprsek 

proudu s vypnutými pulzacemi (uprostřed), paprsek proudu se zapnutými pulzacemi 

(vpravo) 

 

Obr. 32 Teplotní záznam chlazení vysokotlakou tryskou (vlevo), závislost tepelného toku 

v procentech na pozici desky (vozíku) pod tryskou 
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7.3. Vliv množství dopadající vody na přestup tepla 

Experimenty pro zjištění vlivu množství dopadající vody na přestup tepla byly prováděny na 

experimentálním zařízení popsaném v kapitole 5.1. Jako testovaný vzorek byla použita 25 mm tlustá 

austenitická deska osazená pěti teplotními čidly. Počáteční teplota vzorku byla 750 °C. Nastavení 

parametrů je popsáno v Tab. 5.  

 Tabulka experimentů, vliv množství dopadající vody na intenzitu chlazení Tab. 5

Experiment 

 

Množství dopadající vody na povrch 

[lmin
-1

m
-2

] 

Tlak vody 

[bar] 

Trysky 

w2 174 4 Kuželové – 460.804 

w8 327 4 Kombinace - 632.884 + 460.884 

w3 218 7 Kuželové – 460.804 

w9 413 7 Kombinace - 632.884 + 460.884 

w4 287 14 Kuželové – 460.804 

w14 559 14 Kombinace - 632.884 + 460.884 

f7 293 4 Ploché – 632.884 – rozteč 300 mm 

f13 586 4 Ploché – 632.884 – rozteč 150 mm 

f5 384 7 Ploché – 632.884 – rozteč 300 mm 

f11 769 7 Ploché – 632.884 – rozteč 150 mm 

f8 548 14 Ploché – 632.884 – rozteč 300 mm 

f15 422 2 Ploché – 632.884 – rozteč 150 mm 

 

V Obr. 33 jsou porovnány chladicí charakteristiky čtyř různých chladicích systémů pro různé tlaky vody 

v tryskách. První chladicí systém se skládá z šesti řad kuželových trysek, druhý je kombinace 

kuželových a plochých trysek, přičemž první řada je řada plochých trysek a ostatní trysky jsou kuželové 

(Obr. 40 vpravo), třetí chladicí systém se skládá z plochých trysek o rozteči řad 300 mm a čtvrtý 

z plochých trysek s roztečí 150 mm. Srovnání chladících charakteristik různých chladicích systémů není 

jednoduché, protože vliv na hodnoty součinitele přestupu tepla má nejen průtok dopadající vody, 

ale i typ použitých trysek a jejich uspořádání (kapitola 7.5 a 7.6). Pro lepší orientaci v grafech (Obr. 33) 

byla zvolena metoda srovnání pomocí použití různých typů čar a stejných barev (čili srovnáváme spolu 

například experimenty w2 a w8 – barva modrá, čára plná a přerušovaná). Při pohledu na stejné chladicí 

systémy, výsledky prokázaly vliv hustoty dopadající vody na velikost součinitele přestupu tepla. 

Se vzrůstajícím průtokem se zvyšuje i intenzita chlazení pro všechny tři konfigurace chlazení. Nejvyšší 

změna velikosti intenzity chlazení nastala pro trysky s plochým vodním paprskem a změnou rozteče 

řad z 300 mm na 150 mm (nad Leidenfrostovou teplotou). Tedy na povrch dopadalo dvojnásobné 

množství vody (tlak vody 7 bar). Konfigurace trysek s roztečí řad 150 mm chladila s 2,3 krát vyšší 

intenzitou než konfigurace s roztečí řad 300 mm (teplota povrchu 700 °C).  
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Obr. 33 Závislost součinitele přestupu tepla na množství vody dopadající na povrch – dva typy 

kuželových trysek s různými průtoky (vlevo), jeden typ trysky s roztečí řad trysek 300 

a 150 mm (vpravo) 

 

Obr. 34 Závislost součinitele přestupu tepla povrchové teplotě pro různé množství dopadající 

vody na jednotkovou plochu, povrchová teplota 700 °C, popisky nad hodnotami v grafu 

reprezentují množství dopadající vody na jednotkovou plochu 

Na Obr. 34 je srovnání závislosti součinitele přestupu tepla ve vysokoteplotní oblasti (700 °C). 

Je evidentní, že s rostoucím průtokem roste i součinitel přestupu tepla. Pro trysky s plochým vodním 

paprskem byl nárůst součinitele přestupu tepla velmi značný. Snížením rozteče řad na polovinu 

(z 300 mm na 150 mm) došlo ke zdvojnásobení hustoty dopadající vody na jednotkovou plochu 

a nárůstu součinitele přestupu tepla. Například při tlaku 4 bar došlo k nárůstu intenzity chlazení 

o 1593 Wm
-2

K
-1

. U experimentů w14 a f11 je opět chlazení natolik intenzivní, že změřená data jsou 

na celém teplotním intervalu pod Leidenfrostovou teplotou. U těchto dvou experimentů je možné 

srovnávat velikosti součinitele přestupu tepla až od 500 °C níže. 

0
2000
4000
6000
8000

10000
12000
14000
16000
18000

100 200 300 400 500 600 700

H
TC

 [
W

m
-2

K
-1

] 

Povrchová teplota [°C] 
w2 w3 w4

w8 w9 w14

0
2000
4000
6000
8000

10000
12000
14000
16000

100 200 300 400 500 600 700

H
TC

 [
W

m
-2

K
-1

] 

Povrchová teplota [°C] 

f7 f13 f5 f11

174 218 
287 

327 413 

559 

293 

384 

548 

422 

586 

769 

0
1000
2000
3000
4000
5000
6000
7000
8000
9000

10000

100 200 300 400 500 600 700 800

H
TC

 [
W

m
-2

K
-1

] 

Množství dopadající vody [lmin-1m-2] 

700 °C 

460.804

Kombinace trysek
632.884 a 460.884

632.884 - 300

632.884 - 150



- 37 - 

 

7.4. Vliv relativní rychlosti na přestup tepla 

Na experimentálním zařízení popsaném v kapitole 5.1 byly provedeny 2 druhy experimentů pro zjištění 

vlivu rychlosti pojezdu na přenos tepla. První z nich byl pro velké rychlosti a druhý z nich pro nižší 

rychlosti. V obou případech experimentů byla počáteční teplota ohřevu 750 °C, ale lišily se rozsahem 

rychlosti průjezdu chladicí sekcí a dalšími experimentálními podmínkami. V prvním případě byly 

rychlosti pojezdů 2 a 5 ms
-1

 a jako testovací vzorek byla použita 25 mm tlustá austenitická deska 

osazená pěti teplotními čidly. Experiment byl proveden pro dva typy trysek: ploché (experimenty 

označené f) a kuželové (experimenty označené w). Další informace o experimentu jsou uvedeny v Tab. 

6. 

 Popis experimentů během zjišťování vlivu rychlostí na přestup tepla Tab. 6

Experiment 

 

Rychlost pojezdu 

[ms
-1

] 

Tlak 

[bar] 

Tryska 

f5 2 7 Ploché – 632.884 

f6 5 7 Ploché – 632.884 

f7 2 4 Ploché – 632.884 

f9 5 4 Ploché – 632.884 

w3 2 7 Kuželové – 460.804 

w5 5 7 Kuželové – 460.804 

  

Obr. 35 Závislost HTC na povrchové teplotě pro různé rychlosti a konfigurace 

Ze srovnání dvojic experimentů (f5,f6); (f7,f9) a (w3,w5) lišících se rychlostí pojezdů vyplývá, 

že zvýšením rychlosti ze dvou na pět metrů za sekundu nedochází k zásadnímu ovlivnění velikosti 

součinitele přestupu tepla. Srovnané hodnoty se příliš nelišily pro ploché i kuželové trysky a různé 

tlaky. 

Na Obr. 37 je zobrazena závislost součinitele přestupu tepla na poloze a povrchové teplotě 

(vlevo experiment f5 - 2 ms
-1

 a vpravo experiment f6 - 5 ms
-1

). Ačkoliv je závislost součinitele přestupu 

tepla na povrchové teplotě téměř stejná pro tyto dva experimenty (Obr. 35), v závislosti na pozici se liší. 

Na Obr. 36 vlevo je díky nižší rychlosti pohybu vidět vliv jednotlivých řad trysek, kdežto pro rychlost 

5 ms
-1

 příliš zřetelné nejsou. Je to způsobeno právě různou rychlostí pojezdu. Při rychlejším pohybu 

povrchu pod tryskami dochází v dopadové oblasti k intenzivnějšímu vzájemnému ovlivňování 

a promíchávání jednotlivých vodních proudů a tím je intenzita chlazení více vyrovnaná bez výrazných 
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maxim v polohách pod osou trysky. Pomalu jedoucí vyválcovaný produkt se ochladí na kratší 

vzdálenosti, než rychle jedoucí produkt, ačkoliv hodnota součinitele přestupu tepla je stejná. 

 

Obr. 36 Závislost HTC na pozici pro rychlosti 2 m/s (vlevo) a 5 m/s (vpravo) – experiment f5 

a f6 

 

Obr. 37 Závislost HTC na pozici a povrchové teplotě pro rychlosti 2 m/s (vlevo) a 5 m/s 

(vpravo) – 3D pohled 

Ve druhém případě byl k měření použit 2 mm tenký plech vyrobený z nerezové oceli. Ze zadní strany 

plechu byly přivařeny termočlánky o průměru 0.22 mm. Byly použity trysky s plochým vodním 

paprskem s roztečí řad 300 mm a roztečí trysek v řadě 120 mm. Tlak byl 3 bar a průtok 256 lmin
-1

. 

Na Obr. 38 je zobrazeno srovnání tří experimentů, při nichž se měnily jen rychlosti pojezdu (0,42 ms
-1

, 

0,86 ms
-1

 a 1,7 ms
-1

). Ve vysokoteplotní oblasti byl rozdíl hodnot součinitele přestupu tepla 

pro rychlosti 0,42 a 1,7 ms
-1

 asi 20 Wm
-2

K
-1

, což je naprosto zanedbatelné. Změna Leidenfrostovy 

teploty nebyla vyšší než 10%. 
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Obr. 38 Závislost součinitele přestupu tepla na povrchové teplotě pro rychlosti 0,42, 0,86 

a 1,7 ms
-1

 

7.5. Vliv konfigurace trysek na přestup tepla 

Experimenty pro zjištění vlivu konfigurace trysek na přestup tepla byly prováděny na experimentálním 

zařízení popsaném v kapitole 5.1. Počáteční teplota ohřevu byla 750 °C. Jako testovací vzorek byla 

použita 25 mm tlustá austenitická deska osazená po šířce pěti teplotními čidly. Pro srovnání byly 

použity pouze trysky s plochým vodním paprskem (632.884). Proměnnými parametry byly sklon trysek 

a rozteč řad.  

  

Obr. 39 Závislost HTC na povrchové teplotě (vlevo) a HTC v závislosti na konfiguraci(vpravo), 

ve vysokoteplotní oblasti (700 °C), f1 – 632.884 - kolmo na desku – rozteč řad 300 

mm, f3 -  632.884 – natočení trysek 15°proti pohybu vzorku – rozteč řad 300 mm, f5 – 

632.884 – natočení trysek 30° proti pohybu vzorku rozteč řad 300 mm, f11 – 632.884 – 

natočení trysek 30° proti pohybu vzorku - rozteč řad 150 mm 

Experiment f5, jehož trysky byly natočené o 30° proti směru pohybu vzorku (Obr. 28 vlevo) vykázal 

nejnižší velikost součinitel přestupu tepla ve vysokoteplotní oblasti a to 1913 Wm
-2

K
-1

. Naopak 

snižováním sklonu trysek až do kolmého směru ostřiku na povrch plechu dochází k nárůstu součinitele 

přestupu tepla až o 1000 Wm
-2

K
-1

. Ovšem nejzásadnější změna nastala v případě dvojnásobného 

zhuštění trysek (snížení rozteče řad z 300 mm na 150 mm). V tomto případě došlo ke zvýšení intenzity 

chlazení až o 4900 Wm
-2

K
-1

 (teplotní oblast okolo 400 °C). Změny provedené v těchto experimentech 

neměly zásadní vliv na Leidenfrostovu teplotu. 
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7.6. Vliv typu trysky na přestup tepla 

Experimenty pro zjištění vlivu typu trysky na přestup tepla byly prováděny na experimentálním zařízení 

popsaném v kapitole 5.1. Počáteční teplota ohřevu byla 750 °C. Jako testovací vzorek byla použita 

25 mm tlustá austenitická deska osazená po šířce pěti teplotními čidly. Tlak vody byl 7 barů a rychlost 

pohybu desky pod tryskou byla 2 ms
-1

. Pro srovnání byly použity kuželové trysky, ploché trysky a jejich 

kombinace. Z Obr. 40 (vlevo) vyplývá, že kuželová tryska (experiment w3) chladí s vyšší intenzitou 

pod Leidenfrostovou teplotou než tryska s plochým vodním paprskem (expeirment f1) a má i nižší 

Leidenfrostův bod. Ovšem tryska s plochým vodním paprskem dosahuje vyšších součinitelů přestupu 

tepla ve vysokoteplotní oblasti a také vyšší Leidenfrostovu teplotu. Jako vhodné se tedy nabízí použití 

kombinace obou typů trysek (Obr. 40 experiment w9). Během tohoto experimentu byla použita řada 

trysek 632.884 s plochým vodním paprskem a 5 řad trysek 460.884 s kuželovým paprskem. 

Tato kuželová tryska má vyšší průtok než kuželová tryska použitá  během experimentu w3. Výsledkem 

bylo dosažení vyšší intenzity chlazení, než v případě použití pouze kuželových trysek a zvýšení 

Leidenfrostovy teploty o 100 °C. Ovšem ve vysokoteplotní oblasti nejlépe chladí systém složený pouze 

z trysek s plochým vodním paprskem (experiment f1). 

  

Obr. 40 Vliv použitých trysek na velikost součinitele přestupu tepla pro konstantní tlak 7 bar a 

konstantní rychlostí pojezdu 2 ms
-1

(vlevo), rozložení kombinace trysek během 

experimentu w9 (vpravo) 

7.7. Vliv teploty vody na přestup tepla 

V kapitole 4.2 je uveden příklad vlivu teploty vody dopadající na povrch na výslednou hodnotu 

součinitele přestupu tepla. Bylo zjištěno, že existuje hranice (teplota vody Tw = 60 °C), při které 

se součinitele přestupu tepla rapidně mění [26]. Pro ověření tohoto výzkumu byly provedeny 

experimenty s využitím zařízení popsaném v kapitole 5.2 (ukázky z experimentů jsou na Obr. 41). 

Povrch zkušební austenitické desky byl ostřikován dvojicí vodo-vzdušných trysek s úhlem rozstřiku 

0

2000

4000

6000

8000

10000

12000

14000

16000

100 200 300 400 500 600 700

H
TC

 [
W

m
-2

K
-1

] 

Teplota povrchu [°C] 

w3 w9 f1



- 41 - 

 

110°. Vzdálenost mezi nimi byla 430 mm. V Tab. 7 je uveden detailnější popis provedených 

experimentů. 

 

Obr. 41 Ukázky z experimentů, experiment T35, první průjezd (vlevo) a experiment T41, první 

průjezd (vpravo) 

 Popis provedených experimentů pro zjištění vlivu teploty vody na přestup tepla Tab. 7

Experiment 

Water 

Pressure 

 

[bar] 

Air 

Pressure 

 

[bar] 

Water Flow 

Rate 

 

[lmin
-1

] 

Water 

Temperature 

 [°C] 

Air Flow 

Rate 

 

[m
3
h

-1
] 

Spray 

Height 

 

[mm] 

Velocity 

 

[mmin
-1

] 

T35 2.1 1.6 4.5 20 8.1  239 1 

T36 2.1 1.6 4.5 30 8.1  239 1 

T37 2.1 1.6 4.5 40 8.1  239 1 

T38 2.1 1.6 4.5 50 8.1  239 1 

T39 2.1 1.6 4.5 60 8.1  239 1 

T40 2.1 1.6 4.5 70 8.1  239 1 

T41 2.1 1.6 4.5 80 8.1  239 1 

T29 3.6 1.9 8 20 6.3 239 1 

T43 3.6 1.9 8 40 6.3 239 1 

 

V Tab. 7 jsou uvedeny parametry nastavené během jednotlivých experimentů. Zobrazené výsledky 

v Obr. 42 - Obr. 44 jsou průměrnými hodnotami součinitele přestupu tepla (HTC) v dopadové oblasti 

okolí termočlánku od -150 mm do +150 mm ve směru pohybu trysky.  
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Obr. 42 Vliv teploty vody na velikost součinitele přestupu tepla 

Vliv teploty vody na velikost součinitele přestupu tepla se projevil hlavně v posunutí Leidenfrostovy 

teploty. Čím vyšší teplota vody, tím nižší Leidenfrostova teplota [39]. Rozdíl mezi Leidenfrostovou 

teplotou pro experimenty T35 a T41 je 150 °C. Tento jev nebyl pozorován v kapitole 4.2, protože pro 

teploty vody Tw = 40 °C a 50 °C byl ostřik natolik intenzivní, že vyhodnocené výsledky již byly 

pod Leidenfrostovou teplotou. 

 

Obr. 43 Vliv teploty vody na výslednou hodnotu součinitele přestupu tepla ve vysokoteplotní 

oblasti  

Detail vysokoteplotní oblasti zobrazené na Obr. 43 ukazuje velmi zajímavý jev, kdy teplejší voda chladí 

s vyšší intenzitou než studenější voda. Je to nejspíše dáno tím, že teplejší voda se před dopadem 

na povrch rychleji odpařuje a tudíž odebírá více tepla, než když dopadne kapka na povrch a vznikne 

tak parní vrstva. 

Na Obr. 42 je Leidenfrostova teplota téměř stejná pro teplotu vody 20 °C, 30 °C a 40 °C. Toto se ovšem 

nepotvrdilo v případě vyššího průtoku vody (experimenty T29 a T43). Překvapivě došlo k posunutí 

Leidenfrostovy teploty i pro teplotu vody 20 °C a 40 °C (Obr. 44). 
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Obr. 44 Vliv teploty vody na intenzitu chlazení – experiment T29 – 20 °C – modrá křivka 

a experiment T43 – 40 °C – zelená křivka 

Dále byly provedeny i experimenty pro trysky s plochým vodním paprskem a to na zařízení popsaném 

v kapitole 5.1. Plech z nerezové oceli o tloušťce 2 mm byl ohřát na počáteční teplotu 900°C. 

Trysky byly rozmístěny v pěti řadách 300 mm od sebe vzdálených. Rozteč jednotlivých trysek byla 

120 mm. Rychlost pojezdu se během těchto experimentů nelišila a byla nastavena na 0,8 ms
-1

. Teplota 

vody byla v průběhu každého experimentu konstantní. V prvním experimentu byla teplota vody 20 °C. 

Následně byla pro každý další experiment zvyšována o 20 °C až na hodnotu 80 °C (experimenty T20, 

T40, T60, T80). 

 

Obr. 45 Vliv teploty vody na výsledné HTC pro trysky s plochým vodním paprskem 

Výsledky (Obr. 45) opět potvrdily silnou závislost Leidenfrostovy teploty na teplotě chladicí vody. 

Pro 20 stupňovou vodu byla Leidenfrostova teplota nejvyšší a to 500 °C. Naopak zvýšením teploty vody 

o 60 °C se Leidenfrostova teplota posunula na hranici 330 °C. Pro teplotu vody 40 °C a 60 °C byla 

Leidenfrostova teplota téměř stejná. Ve vysokoteplotní oblasti chladila s nejvyšší intenzitou dvaceti 

stupňová voda. Rozdíl mezi ní a osmdesáti stupňovou vodou byl asi 110 Wm
-2

K
-1

, což je asi 20%. Opět 

pro teplotu vody 40 °C a 60 °C nebyl zjištěn zásadní rozdíl ve velikosti součinitele přestupu tepla. 

Výsledky studia vlivu teploty chladicí vody jsou shrnuty v [40] a [41]. 
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7.8. Vliv kvality povrchu na přestup tepla 

Kvalitou povrchu se v tomto případě myslí, oxidace a různá drsnost povrchu (profil povrchu). 

Vliv kvality povrchu na velikost součinitele přestupu tepla byl již dříve prokázán Laboratoří přenosu 

tepla a proudění. Zde byl zkoumán vliv drsnosti povrchu na velikost součinitele přestupu tepla (4.4) 

[28]. Při ověřování tohoto měření (v rámci této práce), byly použity dva různé druhy válcovaných 

produktů, austenitická deska o tloušťce 25 mm s drsností povrchu Ra = 4,6 µm, a plech o tloušťce 1 mm 

neopracovaný s drsností Ra = 0,294 µm, leštěný s drsností Ra = 0,167 µm a kartáčovaný plech 

s drsností Ra = 0,561 µm. Rozdíl v drsnosti povrchu mezi 25 mm deskou a 1 mm plechem je dán tím, 

že při válcování za studena, jsou pracovní válce speciálně leštěny. Mikroskopické snímky povrchů 

použitých plechů jsou zobrazeny na Obr. 46. 

  

 

Obr. 46 Tři druhy povrchů plechu – leštěný povrch (vlevo), kartáčovaný povrch (vprostřed) a 

válcovaný povrch (vpravo) 

Všechny experimenty uvedené v této kapitole byly provedeny na experimentálním zařízení popsaném 

v kapitole 5.1. Nejprve byly testovány tři různé povrchy 1 mm tenkého plechu (válcovaný, leštěný 

a kartáčovaný, Obr. 46). Plech byl ohřát v inertní atmosféře na počáteční teplotu 900 °C. Rychlost 

pojezdu vzorku byla 2 ms
-1

 a tlak vody byl 7 bar. Chladicí sekce se skládala z osmi řad kolektorů 

od sebe vzdálených 300 mm, na nichž byly umístěny trysky s plochým vodním paprskem s roztečí 120 

mm (Obr. 47).  

 

Obr. 47 Rozmístění trysek v chladicí sekci  

Nezanedbatelný vliv drsnosti povrchu na intenzitu chlazení nebyl potvrzen. Na Obr. 48 je zobrazena 

závislost součinitele přestupu tepla na teplotě povrchu pro tři druhy povrchů na tenkých pleších. 
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Červená křivka reprezentuje kartáčovaný povrch (Ra = 0,561 µm), modrá křivka reprezentuje klasický 

válcovaný povrch (Ra = 0,294 µm) a zelená křivka reprezentuje leštěný povrch (Ra = 0,167 µm). 

Jak ve vysokoteplotní oblasti, tak i pod Leidenfrostovou teplotou nebyl zjištěn zásadní vliv drsnosti 

povrchu na velikost součinitele přestupu tepla. Nejvyšší rozdíl mezi drsností povrchů byl mezi 

kartáčovaným a leštěným plechem a to 0,394 µm. Tento rozdíl drsnosti povrchu není tak vysoký, 

aby zásadním způsobem ovlivnil velikost součinitele přestupu tepla. Proto byly provedeny další testy 

s  25 mm tlustou austenitickou deskou, jejíž drsnost povrchu byla Ra = 4,6 µm. Rozdíl v drsnosti 

povrchu desky a plechu byl 4,306 µm. Postup experimentu byl stejný jako v případě měření na tenkých 

pleších. Výsledný graf závislosti součinitele přestupu tepla na teplotě povrchu je vyobrazen na Obr. 49. 

Na první pohled se zdá, že rozdíl v drsnosti povrchu, vyšší než čtyři mikrometry, ovlivnil výslednou 

intenzitu chlazení. Ovšem až během druhého typu experimentu, který byl zaměřen na vliv vrstvy okují 

na přestup tepla, bylo zjištěno, že není možné dokonale chránit povrch desky od vzniku okují a tudíž 

jejich vzniklá vrstva ovlivnila velikost součinitele přestupu tepla natolik, že nebylo možné prokázat vliv 

drsnosti povrchu. To stejné se nejspíše stalo i v případě experimentů provedených již dříve v Laboratoři 

přenosu tepla a proudění, kde byl popisován vliv různě opracovaných povrchů (4.4). I při použití inertní 

atmosféry v peci (argon nebo dusík) není možné zajistit v laboratorních podmínkách naprosto 

dokonalou ochranu povrchu před oxidací. Obecně na tenkém plechu vznikly jiné vrstvy okují, 

než na 25 mm tlusté desce. Je to dáno tím, že povrch desky je vystaven delším časům v peci 

při vysokých teplotách než povrch tenkého plechu a během měření vzniká i odlišná vrstva okují 

na povrchu desky než na tenkém plechu. 

  

Obr. 48 Vliv kvality povrchu na součinitel přestupu tepla (červená křivka – kartáčovaný 

povrch, modrá křivka – povrch vzniklý po válcování, zelená křivka – leštěný povrch)  
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Obr. 49 Závislost součinitele přestupu tepla na povrchové teplotě pro různé tloušťky 

austenitické oceli 

Jak už bylo uvedeno výše, druhým typem experimentů bylo objasnění vlivu přítomnosti oxidů 

na ostřikovaném povrchu na velikost součinitele přestupu tepla. Při prvním ohřevu (počáteční teplota 

800 °C) nebyla 25 mm tlustá testovací deska chráněna inertní atmosférou, aby na ní vznikla vrstva okují 

(na Obr. 50 je zobrazen povrch desky před experimentem bez přítomnosti oxidických vrstev). Vzniku 

okují během experimentu nelze obecně zabránit, protože při manipulaci s testovací deskou 

a při jednotlivých průjezdech chladicí sekcí je povrch vystaven působení vzduchu. 

 

Obr. 50 Testovací deska před experimenty - detailní pohled vpravo (tmavé oblasti představují 

zalévací hmotu, která stabilizuje oxidy při přípravě vzorku a světle šedý je povrch 

oceli)  

Výsledek prvního měření reprezentuje experiment O1 v grafu závislosti součinitele přestupu tepla 

na teplotě povrchu (Obr. 53). Po tomto experimentu byl odříznut jeden roh desky a následně byl 

na elektronovém mikroskopu zkoumán vznik vrstvy okují. Z pozorování vyplývá, že na povrchu vznikly 

oxidické vrstvy silné až 65 µm (Obr. 51). Před druhým experimentem byla deska očištěna nerezovým 

kartáčem a vyleštěna bez použití brusných past do leskle stříbrného povrchu. Záměrem bylo tímto 

kartáčováním a leštěním odstranit oxidickou vrstvu a dostat tak čistý povrch. Během dalších měření 

(OP2 – OP5) byla deska vždy při ohřevu chráněna inertní atmosférou a po každém experimentu byla 

vyleštěna do lesklé stříbrné barvy. Ovšem během dalšího zkoumání na elektronovém mikroskopu bylo 

zjištěno, že se nepodařilo dokonale odstranit vrstvy oxidů a došlo pouze k jejich vyleštění, takže 
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při vizuálním pozorování se zdálo, že je povrch čistý a kovově lesklý. Zjištěná vrstva oxidů byla 

až 31,4 µm (Obr. 52). 

 

Obr. 51 Oxidy železa na testovací desce neleštěný povrch – detailní pohled vpravo (tmavé 

oblasti představují zalévací hmotu, která stabilizuje oxidy při přípravě vzorku, světle 

šedý je povrch oceli a oxidy mají na snímku tmavší šedou barvu s patrnými 

nehomogenitami) 

 

Obr. 52 Oxidy železa na testovací desce leštěné bez použití leštících past či brusiva – detailní 

pohled vpravo (tmavé oblasti představují zalévací hmotu, která stabilizuje oxidy 

při přípravě vzorku, světle šedý je povrch oceli a oxidy mají na snímku tmavší šedou 

barvu s patrnými nehomogenitami) 

 

Obr. 53 Závislost součinitele přestupu tepla na povrchové teplotě, Před experimentem O1 byl 

před ohřevem povrch vzorku čistý. Před každým experimentem OP2 – OP5 byl povrch 

vzorku přeleštěn 
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Ze závislosti součinitele přestupu tepla na teplotě povrchu vyplývá, že velikost oxidické vrstvy 

ovlivňuje výslednou intenzitu chlazení. Mezi experimenty OP2 až OP5 byla deska vždy přeleštěna a tím 

došlo k homogenizaci oxidické vrstvy na povrchu. Tímto přeleštěním zároveň došlo i ke snížení vrstvy 

okují až o 30 µm. Tedy čím silnější vrstva oxidů, tím vyšší intenzita chlazení. Dosažení stejných 

tlouštěk oxidických vrstev při jednotlivých ohřevech je velmi obtížné. A také simulace přestupu tepla 

přes oxidické vrstvy je velmi náročná vzhledem k tomu, že existuje více druhů oxidů železa (FeO, 

Fe2O3 Fe3O4) a jejich přítomnost závisí na více parametrech: množství kyslíku v daném místě, teplotě 

povrchu, přítomnost legur, chemické složení oceli atd. 

Po této zkušenosti byly provedeny další experimenty na oxidované desce (Obr. 54 vpravo) s počáteční 

teplotou 400 °C a 900 °C. Následně byl povrch desky ponořen do mořící lázně. Na Obr. 54 vlevo 

je vidět odmořený povrch desky. 

;   

Obr. 54 Odmořený povrch -vlevo, v průměru 15 µm vrstva oxidů železa na povrchu – vpravo 

(tmavé oblasti představují zalévací hmotu, která stabilizuje oxidy při přípravě vzorku, 

šedý je povrch oceli a oxidy mají na snímku tmavší šedou barvu) 

Na odmořené desce byly nejprve provedeny experimenty s počáteční teplotou 400 °C, aby byly získány 

data pro podmínky bez oxidických vrstev. Tato teplota je dostatečně nízká na to, aby na povrchu 

nemohly vzniknout žádné okuje. Na Obr. 55 vlevo jsou porovnány experimenty, z nichž jeden byl 

proveden na desce s zokujeným povrchem (červená křivka) a druhý na odmořené desce (fialová křivka). 

Dále byly provedeny experimenty s počáteční teplotou 900 °C. I s použitím inertní atmosféry se zjevně 

nepodařilo dokonale uchránit povrch desky tak, aby na něm nevznikly žádné okuje. Při takto vysokých 

teplotách vznikne vždycky vrstva okují, protože během experimentu je povrch desky vystaven 

přítomnosti kyslíku. Experiment provedený na odmořené desce (zelená křivka) s okujemi byl porovnán 

s experimentem provedeným před mořením (červená křivka) a rozdíl mezi jednotlivými intenzitami 

chlazení byl minimální (Obr. 55 vpravo). 

15 µm 
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Obr. 55 Závislost součinitele přestupu tepla na teplotě povrchu 

7.9. Shrnutí kapitoly 

V této kapitole je popsáno studium parametrů, které přímo ovlivňují intenzitu chlazení. Pro srovnání 

byla ve většině případů použita závislost součinitele přestupu tepla na povrchové teplotě. Experimenty 

byly prováděny na třech zařízeních vyvinutých speciálně v Laboratoři přenosu tepla a proudění. 

Vzhledem k tomu, že se více experimentů provádí na dvou zařízeních, jsou popsány zvlášť v kapitole 5. 

Třetí zařízení se skládá z otočného válce osazeného teplotními čidly. Toto zařízení slouží ke studiu 

chlazení válcových povrchů za rotace. Zkoumanými parametry majícími vliv na přestup tepla byly: tlak, 

hustota dopadající vody, rychlost průjezdu chladicí sekcí, konfigurace trysek, typ trysky, teplota vody 

a kvalita povrchu.  

Prvním zkoumaným parametrem byl vliv gravitace na velikost součinitele přestupu tepla. Byly 

porovnány intenzity chlazení pro povrch orientovaný vzhůru a dolů. V oblasti pod Leidenfrostovou 

teplotou nebyl zjištěn zásadní vliv orientace povrchu na velikost součinitele přestupu tepla Obr. 25 

(vlevo). Ovšem ve vysokoteplotní oblasti byl povrch plechu orientovaný nahoru chlazen s vyšší 

intenzitou, než povrch plechu orientovaný směrem dolů (Obr. 25 vpravo). 

Při zjišťování vlivu tlaku vody na intenzitu chlazení byly provedeny celkem tři typy experimentů. 

Při prvním z nich byl tlak pro všechny experimenty různý za zachování konstantního průtoku. 

Výsledkem byla nelineární závislost součinitele přestupu tepla na tlaku (Obr. 27). Čím vyšší tlak, 

tím vyšší intenzita chlazení. Zvýšením tlaku z 2,5 bar na 13 bar bylo dosaženo téměř dvojnásobného 

zvýšení chladicí intenzity. Při těchto testech byla počáteční teplota 300 °C, tedy uvedené výsledky 

pochází z oblasti pod Leidenfrostovou teplotou. Během druhého typu experimentů byly zvyšovány 

společně tlaky, ale i průtoky. Tedy pro jednotlivá srovnání byla použita vždy stejná tryska. Opět 

se potvrdil nelineární růst součinitele přestupu tepla s rostoucím tlakem a průtokem (Obr. 29). Byl také 

zaznamenán posun Leidenfrostovy teploty směrem k vyšším teplotám pro rostoucí tlak a průtok. Třetí 

typ experimentů byl proveden s vysokotlakou tryskou, která se běžně používá při odkujování. Pomocí 

speciálního zařízení, byla do proudu vody stříkající z trysky přidaná ještě další energie ve formě pulzů 

(Obr. 31 vpravo). Tato energie je zanedbatelná ve srovnání s energií potřebnou pro dosažení potřebných 

tlaků pro odokujování. Výhodou pulzů je to, že dopadající kapky vytváří při dopadu velmi krátké 
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tlakové špičky, které jsou vyšší než 300 MPa. Tlak dopadající vody bez pulzů je v řádech 1 – 5 MPa 

[37]. Bylo zjištěno, že vysoké pulzy impaktního tlaku v dopadové oblasti zvyšuje intenzitu chlazení. 

Tato změna byla víc než dvojnásobná při zachování stejného průtoku a vstupního tlaku na trysce. 

Třetím zkoumaným parametrem bylo množství dopadající vody při konstantních tlacích. 

Jak pro kuželové tak pro ploché trysky se potvrdilo, že zvýšením průtoku dochází i ke zvýšení 

součinitele přestupu tepla (Obr. 33 a Obr. 34). Pro ploché trysky se v tomto případě ukázalo, že průtok 

ne příliš zásadně ovlivňuje Leidenfrostovu teplotu. Pro kuželové trysky toto nemůžeme tvrdit, 

protože byly srovnávány experimenty jen s kuželovými tryskami oproti experimentům s kombinací 

kuželových i plochých trysek. Tato kombinace ovlivňuje velikost Leidenfrostovy teploty i součinitel 

přestupu tepla. 

Změna rychlosti pohybu nemá zásadní vliv na výslednou intenzitu chlazení. Potvrdily to experimenty, 

které byly provedeny na 25 mm tlusté desce (Obr. 35) a na 2 mm tlustém plechu (Obr. 38). Pro malé 

rychlosti byla zjištěná změna Leidenfrostovy teploty nižší než 10%. Rozdíl velikosti součinitele 

přestupu tepla, ve vysokoteplotní oblasti, byl pro rychlosti pojezdu 0,42 a 1,7 ms
-1

 zanedbatelný. 

Ačkoliv je závislost součinitele přestupu tepla na povrchové teplotě pro různé rychlosti téměř stejná, 

v závislosti na pozici se liší. Na Obr. 36 vlevo jsou díky nižší rychlosti válcování vidět jednotlivé řady 

trysek, kdežto pro rychlost 5 ms
-1

 příliš zřetelné nejsou. Je to způsobeno právě různou rychlostí pojezdu. 

Pomalu jedoucí chlazený produkt se ochladí na kratší vzdálenosti než rychle jedoucí produkt, 

ačkoliv hodnota součinitele přestupu tepla je stejná. 

Během zjišťování vlivu konfigurace trysek byly zkoumány při stejných tlacích, průtocích a rychlostí 

pojezdu tyto parametry: natočení trysek proti směru pohybu od 0° do 30° a změna rozteče 

řad s jednotlivými tryskami. Úhly sklonu byly stanoveny na 0° (kolmo na testovací desku), 15° a 30° 

proti směru pohybu desky (Obr. 28 vlevo). Pro konstantní rozteč řad nejlépe chladily, ve vysokoteplotní 

oblasti, trysky, které stříkaly kolmo na desku (Obr. 39). Zvyšováním úhlu sklonu proti směru pohybu se 

snižovala intenzita chlazení a to až o 1000 Wm
-2

K
-1

. Ovšem nejzásadnější změna nastala v případě 

dvojnásobného zhuštění trysek (snížení rozteče řad z 300 mm na 150 mm). V tomto případě došlo 

k rapidnímu zvýšení intenzity chlazení až o 4900 Wm
-2

K
-1

 (teplota povrchu 400°C). Tato změna 

je ovlivněna i dvojnásobným množstvím dopadající vody na metr čtvereční. Změny provedené v těchto 

experimentech neměly zásadní vliv na Leidenfrostovu teplotu. 

Při přímém srovnání kuželových trysek s tryskami s plochým vodním paprskem bylo zjištěno, že 

pod Leidenfrostovou teplotou chladí kuželová tryska intenzivněji (Obr. 40). Ovšem Leidenfrostova 

teplota byla nižší než v případě trysek s plochým vodním paprskem. Tyto trysky vykazují i vyšší 

součinitel přestupu tepla ve vysokoteplotní oblasti. Jako výhodná se tedy jeví kombinace obou typů 

trysek, kdy došlo ke zvýšení jak Leidenfrostovy teploty, tak i intenzity chlazení. 

Vliv teploty vody na přestup tepla je dost zásadním jevem, který není často popisován v literatuře. 

Provedené experimenty ukázaly, že teplota vody zásadně ovlivňuje velikost součinitele přestupu tepla. 

Zásadní změna je v posunu Leidenfrostovy teploty k nižším teplotám pro vzrůstající teplotu vody. Tato 

změna byla až o 170 °C (Obr. 45). Během experimentů s vodo-vzdušnými tryskami se pro malé tlaky 



- 51 - 

 

ukázal zajímavý jev, kdy ve vysokoteplotní oblasti voda o teplotě osmdesát stupňů Celsia chladila 

s vyšší intenzitou než voda o teplotě dvacet stupňů Celsia (Obr. 43). Voda o teplotě dvacet, třicet 

a čtyřicet stupňů Celsia chladila se stejnou intenzitou (Obr. 42) a velikost Leidenfrostovy teploty byla 

také stejná. Tyto výsledky úzce souvisí s hustotou dopadající vody na jednotku plochy. Při zvýšení 

průtoku chladiva došlo i k rozdílu v Leidenfrostove teplotě pro teploty vody dvacet a čtyřicet stupňů. 

Tato změna byla 150 °C. 

V rámci zjišťování vlivu kvality povrchu na velikost součinitele přestupu tepla byly provedeny 

dva druhy experimentů. Prvním z nich byl vliv drsnosti povrchu na velikost součinitele přestupu tepla. 

Měření probíhala na 1 mm tenkých pleších, jejichž povrchy měli různou drsnost povrchu: válcovaný 

povrch Ra = 0,294 µm, leštěný povrch Ra = 0,167 µm a kartáčovaný povrch Ra = 0,561 µm. Při těchto 

testech bylo zjištěno, že rozdíl v drsnosti povrchu 0,394 µm nemá zásadní vliv na velikost součinitele 

přestupu tepla (Obr. 48). 

Druhým typem experimentů pro zjištění vlivu kvality povrchu na velikost součinitele přestupu tepla 

byla přítomnost oxidů na povrchu tělesa. Nejprve byl proveden experiment (O1) na čistém povrchu 

(počáteční teplota 800°C). Dále byly provedeny další čtyři experimenty, kdy před každým z nich 

byl povrch testovaného vzorku vyleštěn do lesklé barvy (Experimenty OP2-OP5). Tímto přeleštěním 

však nedošlo k odstranění oxidů z povrchu, nýbrž k jejich rozleštění po povrchu (Obr. 51 a Obr. 52), 

tloušťka oixidické vrstvy se tak snížila z 65 µm na 30 µm. Mezi prvním (O1) a ostatními experimenty 

byl zjištěn rozdíl v intenzitě chlazení. Povrch s vyšší vrstvou okují byl chlazen s 2,6 krát vyšší 

intenzitou (ve vysokoteplotní oblasti) než povrchy s nižší vrstvou okují (Obr. 53). Na tomto stejném 

vzorku byly nadále provedeny experimenty s počáteční teplotou 400°C a 900 °C. Oxidy z povrchu 

desky byly mořením odstraněny a experimenty byly opakovány. Pro experimenty s počáteční teplotou 

400 °C ukázaly výsledky zásadní vliv součinitele přestupu tepla. U experimentů s počáteční teplotou 

900 °C se nepodařilo uchránit povrch desky od nárůstu okují. Výsledná intenzita chlazení byla stejná 

jako v případě zokujené desky.  

Při navrhování chladicích sekcí je vždy nutné uvažovat vliv výše popsaných parametrů na intenzitu 

chlazení. Všechny tyto parametry byly uvažovány i při návrhu chladicí sekce v rámci této práce. 
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8. SIMULACE CHLAZENÍ 

Simulace zchlazení slouží k popsání vývoje teplotního pole po tloušťce materiálu. Intenzita chlazení 

je změřena na testovacím vzorku, který je vyroben z určitého materiálu (v našem případě austenitická 

ocel) o určité tloušťce (například 25mm, či 1,5 mm). Vypočtená okrajová podmínka je použita 

pro simulaci vývoje teplotního pole, po tloušťce materiálu, pro více druhů materiálů o různých 

tloušťkách. Využitím simulace se rapidně snižuje nutný počet experimentů pro navržení chladicí sekce. 

Nejprve je nutné vhodně upravit okrajovou podmínku vstupující do simulace. Protože chladicí sekce 

bývají zpravidla dlouhé i několik desítek metrů, není možné je postavit v laboratorních podmínkách. 

Z tohoto důvodu je postavena pouze část sekce (například 3 m) a za pomocí opakovaných průjezdů 

testovaného vzorku touto kratší sekcí je získána okrajová podmínka pro celé požadované teplotní pole 

(závislost součinitele přestupu tepla na teplotě povrchu). Příklad této okrajové podmínky, získané 

z měření, je zobrazen na Obr. 20 nahoře. Průběh součinitele přestupu tepla na poloze je možné rozdělit 

na dvě části. V první části je deska vystavena ostřiku prvních řad trysek, kdy dopad vody na povrch není 

ovlivněn předešlým chlazením (tzv. náběh chlazení, přibližná poloha 500 – 1500 mm). V druhé části 

je už velikost součinitele přestupu tepla téměř konstantní (Obr. 20 nahoře). Vypočtená okrajová 

podmínka je dále rozkopírována několikrát za sebe a to tak, že nejprve je použita její první část (náběh 

chlazení, poloha 500 až 1500 mm), a nadále je kopírována pouze její druhá část, kdy už je velikost 

součinitele přestupu tepla téměř konstantní (1500 mm až 11500 mm). Tímto způsobem je vytvořena 

okrajová podmínka pro chladicí sekci po celé její délce (11 m, Obr. 56). S jejím využitím je následně 

simulován, pomocí metody konečných diferencí, vývoj teplotního pole po tloušťce plechu (Obr. 57). 

V tomto případě byl simulovaný plech tlustý 1 mm.  

 

Obr. 56 Rozkopírovaná okrajová podmínka 
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Obr. 57 Vypočtené teplotní pole po tloušťce  plechu o síle 1 mm 

Okrajová podmínka z Obr. 20 byla zjištěna pomocí testovaného vzorku o tloušťce 25 mm. Pro ověření 

této simulace bylo provedeno měření na tenkém plechu o tloušťce 1,5 mm. Výsledky na Obr. 58 

potvrzují shodu dat získaných z numerického modelu a teplotních záznamů z reálného experimentu. 

 

 

Obr. 58 Porovnání teplotních záznamů z reálného experimentu a simulace s vypočtenou 

okrajovou podmínkou. 

8.1. Shrnutí kapitoly 

V laboratorních podmínkách je možné měřit intenzitu chlazení vždy jen pro omezenou délku chladicího 

úseku. Reálná chladicí zařízení mají ve většině případů délku podstatně větší s opakováním stejných 

řad trysek. Z tohoto důvodu je pro posouzení nebo návrh celého chladicího zařízení použít numerickou 

simulaci, jak bylo ukázáno v této kapitole. Numerický model provádějící simulaci byl ověřen s reálným 

experimentem.  
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9. NÁVRH CHLADICÍHO SYSTÉMU PRO IN-LINE 

TEPELNÉ ZPRACOVÁNÍ 

V předešlých kapitolách bylo popsáno vše potřebné k tomu, aby mohla být nasimulována chladicí sekce 

dle požadavků. Těmito požadavky zpravidla bývají teplotní poklesy (°Cs
-1

), které se mohou lišit 

v různých časových intervalech (například výroba moderních ocelí – kapitola 3).  

Při návrhu každé chladicí sekce je nejprve provedeno určité množství experimentů pro zjištění 

okrajových podmínek, které nadále vstupují do simulací chlazení velkých chladicích sekcí, na které není 

v laboratorních podmínkách prostor. Po návrhu chladicí sekce je za předpokladu znalosti okrajových 

podmínek možno využít simulaci pro zajištění optimálního chlazení. Což v reálných podmínkách 

například znamená, že při chlazení různě tenkých plechů není nutné chladit po celé délce chladicí sekce 

nebo v různých ročních obdobích je nutné chladit stejný válcovaný profil po různou dobu (vzdálenost) 

kvůli odlišné teplotě vody. V tomto případě bylo simulováno chlazení tenkých plechů (0.5 až 2.5 mm) 

při různých rychlostech průchodu chladicí sekcí. 

9.1. Měření dat pro zjištění okrajových podmínek 

Veškeré experimenty, které jsou použity v této kapitole, byly prováděny na zařízení zvaném lineární 

stand, které je popsáno v kapitole 5.1. Počáteční teplota byla 750 °C. Měřící deska byla vyrobena 

z austenitické oceli o tloušťce 25 mm a byla osazena pěti teplotními čidly po šířce desky (kvůli zjištění 

homogenity chlazení). Na Obr. 59 jsou zobrazeny teplotní záznamy experimentů s plochými 

a kuželovými tryskami, z nichž byla vypočítána okrajová podmínka - závislost součinitele přestupu 

tepla na povrchové teplotě a poloze (Obr. 60). 

 

Obr. 59 Teplotní záznam experimentů pro ploché trysky (vlevo) a kuželové trysky (vpravo) 
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Obr. 60 Závislost součinitele přestupu tepla na pozici a povrchové teplotě pro trysku s plochým 

vodním paprskem (vlevo) a pro trysku kuželovým vodním paprskem (vpravo) 

 

Obr. 61 Okrajová podmínka vstupující do simulace 

Vypočtená okrajová podmínka (Obr. 60) byla následně rozkopírována jedna po druhé za sebe (Obr. 61). 

Délka chladicí sekce byla zvolena na 11 metrů. Takto vytvořená okrajová podmínka nadále vstupuje 

do simulace.  

Na Obr. 62 je zobrazen výsledek simulace chlazení 1 mm tenkého plechu po tloušťce plechu, kde nula 

na vodorovné ose znamená střed plechu (simulace využívá symetrie, chlazení z obou stran) a hodnota 

0.5 označuje povrch plechu. V tomto případě je Biotovo číslo (2.3) větší než 0,1, tedy není možné 

zanedbávat tepelný gradient po tloušťce plechu. Teplotní křivka v závislosti na poloze plechu v chladicí 

sekci (Obr. 63) demonstruje svojí proměnnou tloušťkou rozdíly teplot po tloušťce plechu. Nejtlustší 

je v okamžiku, kdy nastává Leidenfrostův jev. Pro dosažení cílové teploty je v případě chlazení 1 mm 

tenkého plechu potřeba necelých sedm metrů dlouhá chladicí sekce.  
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Obr. 62 Vývoj teploty po tloušťce 1 mm tenkého plechu (simulace) pro plochou trysku (vlevo) 

a pro kuželovou trysku (vpravo) 

 

Obr. 63 Vývoj teploty uprostřed 1 mm tenkého plechu v závislosti na poloze pro plochou trysku 

(vlevo) a pro kuželovou trysku (vpravo) 

9.2. Návrh chladicí sekce 

Každá navržená chladicí sekce musí splňovat určité požadavky. V tomto případě byl hlavní požadavek 

na dosažení teplotních poklesů větších než 150 °C pro tloušťky plechů od 0,5 mm do 2,5 mm 

při rychlostech válcování od 3 ms
-1

 do 10 ms
-1

. Chladicí úsek nesměl být delší než 10 metrů. 

V návrhu chladicí sekce byla použita kombinace obou druhů trysek, jak trysky s plochým vodním 

paprskem tak kuželové trysky (Obr. 64). Takto navržená chladicí sekce zchladí plech o tloušťce 0,5 mm 

a rychlosti průjezdu chladicí sekcí 10 ms
-1

 za necelou jednu sekundu. Délka chladicí sekce by v tomto 

případě byla 8 metrů. Plech o tloušťce 1 mm a rychlosti válcování 7,5 ms
-1

 je zchlazen do jedné a půl 

vteřiny. Ovšem pro zchlazení 2,5 mm tenkého plechu a rychlosti válcování 3,5 ms
-1

 je nutná 9 m dlouhá 

chladicí sekce. V tomto případě dojde ke zchlazení plechu do tří sekund (Obr. 65 vlevo). Na Obr. 65 

vpravo je vypočítaná závislost rychlosti chlazení středu plechu na čase pro tyto tři případy chlazen. 
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Obr. 64 Navržená chladicí sekce s kombinací trysek s kuželovým a plochým vodním paprskem 

 

Obr. 65 Simulace průběhu teploty uprostřed plechu na čase (vlevo) a závislost rychlosti 

chlazení na čase (vpravo) při průjezdu navrženou chladicí sekcí 

9.3. Shrnutí kapitoly 

Pomocí znalostí uvedených v této práci je možné simulovat a navrhovat chladicí sekce dle zadaných 

požadavků. Každému takovémuto návrhu předchází rozsáhlá řada experimentů, ze kterých jsou 

následně získány okrajové podmínky třetího druhu (závislost součinitele přestupu tepla na povrchové 

teplotě a pozici), s jejichž pomocí je možné simulovat chlazení daných profilů. V tomto případě 

se jednalo o plechy tenké 0,5, 1 a 2,5 mm. Byla navržena z obou stran symetrická chladicí sekce 

skládající se z kombinace trysek s plochým a kuželovým vodním paprskem (Obr. 64), která dané plechy 

zchladí na požadované teploty do tří sekund (Obr. 65), přičemž nejvyšší rychlost chlazení (uprostřed 

plechu) byla dosažena pro 0,5 mm tenký plech při rychlosti válcování 10 ms
-1

 a to až 2600 °Cs
-1

.  
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10. ZÁVĚR 

In-line tepelné zpracování nabízí řadu výhod v pokrokové výrobě oceli. Ve spojení s metalurgickými 

znalostmi je možné vyrábět nové druhy ocelí, které dosahují lepších materiálových vlastností a jsou 

využívány v moderních technologiích (například využití oceli TRIP v automobilovém průmyslu). 

Výroba tohoto druhu oceli vyžaduje rozsáhlé znalosti z oblasti přenosu tepla. V dostupné literatuře 

se autoři často zabývají jakými teplotními režimy zajistit vznik požadované struktury a mechanických 

vlastností. Ovšem zřídka kdy je popisován způsob jak těchto teplotních režimů dosáhnout. V rámci této 

práce tedy bylo experimentálním způsobem zkoumáno osm parametrů, které ovlivňují velikost 

součinitele přestupu tepla. Byli jimi: vliv gravitace, vliv tlaku chladicí kapaliny, vliv průtoku, vliv 

rychlosti pojezdu (válcování), vliv konfigurace trysek, vliv typu trysky, vliv teploty chladiva a vliv 

kvality povrchu. 

Prvním zkoumaným parametrem byla gravitace (orientace chlazeného povrchu – chlazení ze shora, 

chlazení ze zdola). Ve vysokoteplotní oblasti (nad Leidenfrostovou teplotou) byl nahoru orientovaný 

povrch chlazen s mírně vyšší intenzitou než v případě chlazení ze zdola. V oblasti pod Leidenfrostovou 

teplotou nebyl zjištěn zásadní vliv gravitace na velikost součinitele přestupu tepla. 

Druhým zkoumaným parametrem byl tlak vody stříkající na chlazený povrch. Byly provedeny tři druhy 

experimentů. V prvním případě byl se zvyšujícím se tlakem vody průtok konstantní (byly použity 

tři různé velikosti trysek). Při zvýšení tlaku z 2,5 na 7 bar došlo k nárůstu součinitele přestupu tepla o 

57 % a při zvýšení tlaku ze 7 na 13 bar došlo k nárůstu pouze o 14 %.  Ve druhém případě 

se se zvyšujícím se tlakem zvyšoval i průtok vody a experimenty byly provedeny s tryskami s plochým 

a kuželovým vodním paprskem (výrobce Lechler). U trysek s plochým vodním paprskem došlo při 

zvýšení tlaku ze 4 na 7 bar k nárůstu velikosti součinitele přestupu tepla o 54% (ve vysokoteplotní 

oblasti - 700 °C). U kuželových trysek došlo při změně tlaku ze 4 bar na 7 bar ke zvýšení velikosti 

součinitele přestupu tepla o 37 % a při zvýšení tlaku ze 7 bar na 14 bar došlo ke zvýšení intenzity 

chlazení o 40%. Zároveň došlo k posunutí Leidenfrostovy teploty o 180 °C. Ve třetím případě byla 

použita ke chlazení vysokotlaká tryska, do jehož vodního paprsku byla vložena další energie ve formě 

pulzů (Obr. 31). Pulzy při dopadu vytváří velmi krátké tlakové špičky, vyšší než 300 MPa. Tlak 

dopadající vody bez pulzů na povrch je v řádech 1 – 5 MPa. Experimentální výzkum tohoto druhu 

chlazení prokázal, že vyšší impaktní tlak zvyšuje intenzitu chlazení. Tato změna byla více 

než dvojnásobná. 

Dalším zkoumaným parametrem byl vliv množství dopadající vody na chlazený povrch (plošná hustota 

dopadající vody). Pro tyto experimenty byly použity trysky s plochým a kuželovým vodním paprskem. 

Výsledky z měření s plochými vodními tryskami ukázaly, že při zvýšení průtoku z 293 lmin
-1

m
-2

 

na 384 lmin
-1

m
-2

 se zvýší intenzita chlazení až o 43%. Při snížení rozteče řad, na nichž jsou umístěny 

trysky, na polovinu (čili zdvojnásobení průtoku z 293 lmin
-1

m
-2

 na 586 lmin
-1

m
-2

) došlo ke změně 

velikosti součinitele přestupu tepla až o 130%. V případě chlazení s kuželovými tryskami se velikost 

součinitele přestupu tepla neměnila tak zásadně, jak v případě trysek s plochým vodním paprskem. 
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Ovšem došlo zde k posunu Leidenfrostovy teploty až o 200 °C při zvýšení průtoku ze 174 lmin
-1

m
-2

 

na 287 lmin
-1

m
-2

. 

Čtvrtým parametrem byla rychlost vzorku projíždějícího chladicí sekcí. Byly provedeny dva druhy 

experimentů. První druh experimentu byl pro vyšší rychlosti, 2 a 5 ms
-1

 a druhý byl pro nižší rychlosti, 

0,42, 0,86 a 1,7 ms
-1

. Při změně rychlosti z 2 na 5 ms
-1

 nedošlo k zásadní změně velikosti součinitele 

přestupu tepla a ani ke změně Leidenfrostovy teploty. Při změně rychlosti z 0,42 ms
-1

 na 1,7 ms
-1

 

nedošlo k zásadnímu nárůstu intenzity chlazení ve vysokoteplotní oblasti (teplota povrchu 700 °C). 

Změna Leidenfrostovy teploty byla nižší než 10%. Rychlost pojezdu vzorku skrze chladicí sekci však 

má vliv na vznik sekundárních okují, zvláště v laboratorních podmínkách. Při vyšších rychlostech 

je povrch vzorku (zvláště u tlustých zkušebních vzorků – 25 mm) déle vystaven na vzduchu při 

vysokých teplotách, než v případě nižších rychlostí a tím právě vznikají i různé tloušťky okují. 

Dalším zkoumaným parametrem byla konfigurace trysek. Tím je myšleno, natočení trysek proti směru 

pohybu a změna rozteče jednotlivých řad kolektorů, na kterých jsou trysky umístěny. Ve vysokoteplotní 

oblasti chladily nejintenzivněji trysky, které byly nasměrovány kolmo k povrchu. S nejnižší intenzitou 

naopak chladily trysky natočené o 30° proti směru pohybu testovacího vzorku. Tato změna byla až 

o 50% (1000 Wm
-2

K
-1

). Zásadní změna velikosti součinitele přestupu tepla nastala i pro případ 

dvojnásobného zhuštění trysek (snížením rozteče řad z 300 mm na 150 mm). V tomto případě došlo 

k rapidnímu zvýšení velikosti součinitele přestupu tepla o 120% (teplota povrchu 500 °C). 

V rámci zkoumání vlivu typu trysky na intenzitu chlazení byly zkoumány trysky s plochým, kuželovým 

vodním paprskem a jejich kombinace. Výsledky ukázaly, že tryska s plochým vodním paprskem chladí 

ve vysokoteplotní oblasti s dvakrát vyšší intenzitou a dosahuje i vyšší Leidenfrostovu teplotu 

(asi o 150 °C), než kuželová tryska. Avšak kuželová tryska naopak chladí s vyšší intenzitou v oblasti 

pod Leidenfrostovou teplotou. Pro návrh chladicích sekcí je tedy vhodné využít kombinaci obou trysek, 

kdy došlo, ve vysokoteplotní oblasti, ke zvýšení velikosti součinitele přestupu tepla o 500 Wm
-2

K
-1

 . 

Vliv teploty vody je dost zásadním jevem, který není často zmiňován v dostupné literatuře. 

V průmyslových podnicích bývá teplota chladiva v létě a v zimě rozdílná až o 30 °C. Tento rozdíl 

ovlivňuje velikost součinitele přestupu tepla a tudíž i celou intenzitu chlazení. Zásadní změna není ani 

tak ve velikosti gradientu teploty, jako v posunu Leidenfrostovy teploty. Změna teploty vody o 60 °C 

(z 80 °C na 20 °C) vyvolala posun v Leidenfrostově teplotě až o 170 °C. V případě použití vodo-

vzdušných trysek se projevil zajímavý jev, kdy osmdesáti stupňová voda chladila ve vysokoteplotní 

oblasti s vyšší intenzitou než dvaceti stupňová voda. Ovšem při téměř dvojnásobně zvýšeném průtoku 

už dvaceti stupňová voda chladila s vyšší intenzitou než čtyřiceti stupňová voda (ve vysokoteplotní 

oblasti). Čili vliv teploty vody na velikost součinitele tepla je závislý i na tlaku potažmo průtoku 

chladiva. 

Posledním zkoumaným parametrem byla kvalita povrchu. Kvalitou povrchu byla myšlena jak drsnost 

chlazeného povrchu, tak i přítomnost okují. V prvním případě (vliv drsnosti povrchu) byly pro měření 

použity tři druhy povrchů. První s drsností Ra = 0.561 µm, druhý s drsností Ra = 0,294 µm a třetí 

s drsností Ra = 0,167 µm. Při těchto testech bylo zjištěno, že rozdíl v drsnosti povrchu 0,394 µm nemá 
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zásadní vliv na velikost součinitele přestupu tepla. Během testu vlivu drsnosti povrchu mezi 

válcovaným plechem a 25 mm tlustou austenitickou deskou (Ra = 4,6 µm) se nepodařilo uchránit 

povrch desky, a tak rozdíl velikostí součinitelů přestupu tepla spíše ovlivnila přítomnost oxidů 

na povrchu, než různá drsnost povrchu. 

V rámci zjišťování vlivu okují na intenzitu chlazení bylo zjištěno, že oxidická vrstva na povrchu zvyšuje 

velikost součinitele přestupu tepla. Nejprve byly testy provedeny na vzorcích o různých tloušťkách 

(1 mm a 25 mm). U tlustších materiálů narůstají na povrchu vyšší vrstvy okují, protože jsou déle v peci 

během ohřevu a jejich zchlazení trvá podstatně déle než v případě tenkých plechů. Na 25 mm tlusté 

desce byla naměřena třikrát vyšší intenzita chlazení než na tenkém plechu (ve vysokoteplotní oblasti). 

V tomto případě došlo i ke změně Leidenfrostovy teploty o 150 °C. Dále byly provedeny experimenty 

pouze s 25 mm tlustou nerezovou deskou. Po prvním experimentu byla naměřena vrstva okují vysoká 

65 µm. Po tomto experimentu byla deska přeleštěna nerezovým kartáčem do leskle stříbrné barvy. 

Ovšem tímto přeleštěním nedošlo k odstranění oxidické vrstvy. Došlo pouze k jejímu snížení o 35 µm. 

Na této vyleštěné desce byl opět opakován experiment. Výsledky ukázaly, že výška oxidické vrstvy 

má vliv na velikost součinitele přestupu tepla. Při prvním experimentu byla velikost součinitele přestupu 

tepla 1321 Wm
-2

K
-1

. U druhého experimentu (vrstva oxidů - 30 µm) byla velikost součinitele přestupu 

tepla 500 Wm
-2

K
-1

 (2,6 krát nižší). Na základě zjištění, že oxidy nebyly přeleštěním odstraněny, byly 

na zokujené desce provedeny další experimenty s počáteční teplotou 400 °C a 900 °C. Následně byly 

okuje mořením odstraněny z povrchu desky a experimenty byly opakovány. Výsledky opět prokázaly 

vliv oxidů na velikost součinitele přestupu tepla, hlavně pro experimenty s počáteční teplotou 400 °C. 

U experimentů s počáteční teplotou 900 °C se nepodařilo uchránit povrch desky od nárůstu vrstev okují. 

Výsledná intenzita chlazení byla stejná jako v případě zokujené desky.  

Všemi parametry zmíněnými v této kapitole je nutné se zabývat pro každý případ výzkumu zvlášť. 

Na základě znalostí získaných zkoumáním vlivu výše uvedených parametrů na velikost součinitele 

přestupu tepla, bylo navrženo řešení chlazení tenkých plechů, a to v podobě chladicí sekce složené 

z kombinace trysek s kuželovým a plochým vodním paprskem, která 0,5, 1 a 2,5 mm tenké plechy 

ochladí na požadované teploty do tří sekund, přičemž nejvyšší rychlost chlazení byla dosažena 

pro 0,5 mm tenký plech při rychlosti válcování 10 ms
-1

 a to až 2600 °Cs
-1

 (v oblasti 

pod Leidenfrostovou teplotou).  
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SEZNAM POUŽITÝCH SYMBOLŮ 

Bi  – Biotovo číslo [-] 

HTC  – Součinitel přestupu tepla [Wm
-2

K
-1
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L  – Poměr mezi objemem tělesa a plochou [m] 

nt  – Počet dopředných časových kroků [-] 

nT  – Počet termočlánků [-] 

q  – Hustota tepelného toku [Wm
-2
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S  – Obsah plochy [m
2
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SSE  – Suma kvadratických odchylek (sum of squares errors) 

t  – Čas [s] 

T  – Teplota [°C] 

Ts  – Teplota povrchu [°C] 

Tw  – Teplota vody [°C] 

V  – Objem tělesa [m
3
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ζ  – Citlivostní koeficient 
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