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Abstrakt 

Sprchové chlazení horkých povrchů se v metalurgickém průmyslu využívá při kontinuálním 

odlévání, válcování za tepla či při tepelném zpracování. Při sprchovém chlazení v metalurgickém 

průmyslu je voda rozprašována na chlazený povrch tryskami, přičemž dochází k rozpadu proudu 

vody na kapky. Sprchové chlazení horkých povrchů lze charakterizovat jako nucenou konvekci za 

přítomnosti varu. Tento fyzikálně komplikovaný děj je ovlivňován mnoha faktory, jako jsou 

příměsi a nečistoty ve vodě, teplota vody, průtok vody, velikost kapek, dopadová rychlost kapek, 

teplota povrchu, drsnost povrchu či přítomnost oxidů (okují) na chlazeném povrchu. Dominantní 

faktor, který ovlivňuje přenos tepla při sprchovém chlazení je průtok vody na jednotku plochy 

chlazeného povrchu. Ostatní faktory mají menší avšak též významný vliv. Tato práce se zabývá 

vlivem teploty vody, drsnosti povrchu a přítomnosti oxidů na intenzitu sprchového chlazení. Tyto 

faktory jsou studovány za pomocí laboratorních experimentů, při nichž je horký ocelový povrch 

chlazen vodním sprejem. Vliv vrstvy oxidů na chlazeném povrchu je též studován za pomocí 

numerické simulace. Získané experimentální výsledky jsou vysvětleny na základě teorie a 

zobecněny za pomocí matematických metod. 

 

Klíčová slova 

Sprchové chlazení, součinitel přestupu tepla, hustota tepelného toku, Leidenfrostova teplota, 

teplota vody, drsnost povrchu, okuje, oxidy 

 

Summary 

Spray cooling of hot surfaces is used in the metallurgical industry during continuous casting, 

hot rolling or heat treatment. The water is sprayed on the cooled surface by the nozzle which 

transforms the water stream to droplets. The spray cooling of hot surfaces can be characterized as 

forced convection with the presence of the boiling. This physically complicated process is 

influenced by many factors, such as impurities and contaminants in the water, water temperature, 

water flow rate, droplet size, droplet impact velocity, surface temperature, surface roughness or the 

presence of oxides (scales) on the cooled surface. The dominant factor that affects the heat transfer 

during the spray cooling is the water impingement density. Other factors have a smaller but also 

significant effect. This doctoral thesis deals with the influence of the water temperature, surface 

roughness and the presence of oxides on the intensity of the spray cooling. These factors are 

investigated by laboratory experiments in which the hot steel surface is spray cooled. Effect of the 

oxide layer is also investigated by the numerical simulation. The experimental results are 

theoretically explained and generalized using mathematical methods. 
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VYMEZENÍ CÍLŮ DIZERTAČNÍ PRÁCE 

Cílem této dizertační práce je v souladu se závěry státní doktorské zkoušky studium faktorů 

ovlivňujících přenos tepla při sprchovém chlazení horkých povrchů a to konkrétně vliv teploty 

vody, drsnosti povrchu a přítomnost oxidů na povrchu. Důraz je přitom kladen na objasnění a 

zevšeobecnění získaných výsledků. 
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ÚVOD 

Sprchové chlazení horkých povrchů se vyskytuje v mnoha průmyslových odvětvích, jako je 

metalurgický průmysl, jaderný průmysl či chlazení elektroniky.  

Tato práce se zaměřuje na aplikaci v metalurgickém průmyslu, kde se sprchové chlazení 

využívá při kontinuálním odlévání, válcování za tepla a při tepelném zpracování. Při sprchovém 

chlazení je voda rozprašována na chlazený povrch tryskami. Tryska je zařízení určené pro 

ovládání směru nebo charakteristik proudění tekutiny, která vystupuje z uzavřené komory nebo 

potrubí. U většiny trysek dochází k rozpadu proudu kapaliny na kapky. Při sprchovém chlazení 

horkých povrchů dochází k nucené konvekci s fázovou přeměnou. Jak již bylo několika autory 

ukázáno, pro tento děj platí podobná závislost hustoty tepelného toku na teplotě povrchu, jako při 

varu vnořením tělesa do kapaliny, avšak dosahované hodnoty hustoty tepelného toku jsou výrazně 

vyšší a tvar křivky varu (závislost hustoty tepelného toku na teplotě povrchu) zásadně závisí na 

parametrech sprchového chlazení.  

Křivka varu svým tvarem vymezuje různé režimy varu a to blánový, přechodný a bublinový. 

Tyto jednotlivé režimy varu jsou z fyzikálního hlediska odlišné a je tak nutné při popisu 

sprchového chlazení k nim přistupovat odděleně. Jako významné body na křivce varu lze označit 

Leidenfrostovu teplotu a teplotu při které nastává kritická hustota tepelného toku a k nim 

příslušející hustoty tepelného toku. Při těchto teplotách dochází k výrazným změnám v chlazení, 

což se projevuje výraznými nárůsty či poklesy v hustotě tepelného toku.  

Faktory, které ovlivňují přenos tepla při sprchovém chlazení horkých povrchů, lze rozdělit do 

dvou skupin. První skupinu tvoří faktory, které souvisejí s vlastnostmi chladicí kapaliny. Do této 

skupiny lze zařadit množství dopadající vody, teplotu vody, různé příměsi a nečistoty ve vodě, 

velikost kapek a jejich dopadové rychlosti. Do druhé skupiny patří faktory související s 

materiálem, který je chlazen. Mezi tyto faktory lze zařadit teplotu chlazeného povrchu, kvalitu 

povrchu (drsnost), přítomnost oxidů (okuje) na povrchu a typ materiálu. Dominantní faktor, který 

ovlivňuje přenos tepla při sprchovém chlazení je množství dopadající vody na jednotku povrchu. 

Při chlazení povrchů s teplotou výrazně vyšší než je teplota varu vody hraje významnou roli též 

teplota chlazeného povrchu, jejíž vliv je primárně spojen s nástupem a průběhem jednotlivých 

režimů varu. Ostatní faktory ovlivňující sprchové chlazení mají menší avšak ne nezanedbatelný 

vliv. 

Sprchové chlazení horkých povrchů je z fyzikálního hlediska značně složitý děj, který dosud 

nebyl dostatečně teoreticky popsán a neexistuje matematický model, který by dokázal přesně 

predikovat součinitel přestupu tepla v závislosti na teplotě povrchu či významné body na křivce 

varu.  

Pro zajištění požadovaných teplotních režimů při chlazení v metalurgickém průmyslu je nutné 

znát intenzitu chlazení různých ostřiků a to jak je ovlivňována různými faktory. To lze zjistit za 

pomocí rozsáhlých a nákladných experimentálních studií, které však budou platit jen pro 

proměřované trysky a jejich konfigurace. Vysvětlení působení jednotlivých faktorů a zobecnění 

experimentálních výsledků je tak žádoucí. 

Cílem této práce je studium faktorů ovlivňujících sprchové chlazení horkých povrchů a to 

konkrétně vliv teploty vody, drsnosti povrchu a přítomnosti oxidů na povrchu. Důraz je přitom 

kladen na zevšeobecnění výsledků. Každému z těchto tří faktorů je věnována samostatná kapitola, 

přičemž těmto kapitolám předchází úvodní kapitola zavádějící základní pojmy a poskytující 

přehled současného stavu poznání. Dále je zařazena kapitola popisující experimentální měření a 
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postup vyhodnocování získaných výsledků. Všechny zkoumané faktory jsou studovány 

experimentálně, přičemž u vlivu vrstvy oxidů je též provedena zjednodušená numerická simulace. 

Na základě existující teorie a experimentálních výsledků je snaha o vysvětlení vlivu daného 

faktoru a získání zobecnění výsledků v podobě vztahů sloužících pro přibližnou predikci. 
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1  SPRCHOVÉ CHLAZENÍ 

1.1 PŘENOS TEPLA PŘI SPRCHOVÉM CHLAZENÍ 

V metalurgickém průmyslu dosahuje teplota chlazeného povrchu často až teploty 1200 °C. 

Dochází tak k přenosu tepla z horkého povrchu do okolí (chladicí kapaliny) pomocí konvekce, 

varu a zářením (Obr. 1). V chlazeném materiálu je teplo přenášeno vedením. Tato podkapitola je 

věnována základnímu popisu těchto dějů a též jsou definovány fyzikální veličiny a podobnostní 

čísla potřebná dále v textu. 

 

 
Obr. 1: Základní mechanismy přenosu tepla: vedení, konvekce a  záření.  

1.1.1 Vedení, konvekce a záření 

Vedení 

Vedení tepla lze charakterizovat jako přenos energie od částic s vyšší energií k částicím s nižší 

energií. Tyto částice mohou být molekuly (u kapalin a plynů) nebo atomy (u tuhých látek). Čím 

vyšší teplotu má částice, tím vyšší má energii. U plynů nebo kapalin lze pozorovat náhodný pohyb 

molekul z oblastí s vyšší energií do oblastí s nižší energií. Tento náhodný pohyb s předáváním 

energie se nazývá difúze energie, a proto se také vedení tepla často označuje jako proces tepelné 

difúze. V tuhých látkách se vedení tepla uskutečňuje pohybem atomů ve formě vlnového pohybu 

krystalické mřížky (v nevodičích) a u látek dobře vodivých přistupuje k tomuto mechanizmu ještě 

postupný pohyb volných elektronů [1]. Vedení tepla, popisuje Fourierův zákon:  

�̇� = −𝜆𝛻𝑇,   (1.1) 

kde  �̇� [𝑊𝑚−2] je hustota tepelného toku,  λ [𝑊𝑚−1𝐾−1] je součinitel tepelné vodivosti a ∇T je 

teplotní gradient. 

Při uvažování homogenního materiálu bez vnitřního pohybu a teplotního pole 𝑇(𝑥, 𝑦, 𝑧), které 

je vyjádřeno pomocí kartézské soustavy souřadnic, lze rovnici vedení tepla v tělese vyjádřit jako 

[2]: 

𝜕

𝜕𝑥
(𝜆

𝜕𝑇

𝜕𝑥
) +  

𝜕

𝜕𝑦
(𝜆

𝜕𝑇

𝜕𝑦
)  +  

𝜕

𝜕𝑧
(𝜆

𝜕𝑇

𝜕𝑧
) + �̇� =  𝜌𝑐𝑝

𝜕𝑇

𝜕𝑡
,   (1.2) 
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kde 𝜌 [𝑘𝑔 𝑚−3] je hustota materiálu, 𝑐𝑝[ J kg−1𝐾−1] je měrná tepelná kapacita materiálu při 

konstantním tlaku,  �̇� [𝐽 𝑚−3]  je generované teplo v materiálu, 𝑡 [𝑠] je čas a  𝑇  je teplota. Pro 

získání konkrétního řešení rovnice (1.2) je nutno znát počáteční podmínku tj. teplotní pole před 

začátkem chlazení (v čase t = 0 ) a dvě okrajové podmínky pro každou souřadnici. 

Typy okrajových podmínek vztažených pro  x = 0: 

 prvního druhu (Dirichletova) předepisuje teplotu T𝑠  na hranici (povrchu): 

𝑇(0, 𝑡) = 𝑇𝑠 (1.3) 

 druhého druhu (Neumannova) předepisuje na hranici hustotu tepelného toku �̇�  

−𝜆
𝜕𝑇

𝜕𝑥
|

𝑥=0
= �̇� (1.4) 

 třetího druhu (Newtonova) předepisuje na hranici součin součinitele přestupu tepla 

(𝛼 [𝑊𝑚−2𝐾−1]) a rozdílu okolní (𝑇∞) a povrchové teploty (𝑇(0, 𝑡)): 

−𝜆
𝜕𝑇

𝜕𝑥
|

𝑥=0
= 𝛼(𝑇∞ − 𝑇(0, 𝑡)). (1.5) 

Konvekce 

Konvekce se skládá ze dvou mechanismů. Základní mechanismus je náhodný pohyb molekul – 

difuze. Druhým mechanizmem je objemový, makroskopický pohyb tekutiny – advekce. 

Nejtypičtější je přenos tepla konvekcí mezi proudící tekutinou a nějakým omezujícím povrchem. 

Konvekce může být klasifikována podle povahy proudění: 

 Nucená 

 Přirozená (volná) 

 Kombinovaná (Bude-li rychlost proudění nízká a teplota např. horizontálního povrchu 

oproti teplotě tekutiny vysoká, vzniká velká vztlaková síla a dojde k sekundárnímu 

proudění kolmému na hlavní směr proudění. Toto sekundární proudění výrazně ovlivňuje 

konvekci.) 

Existují i konvektivní procesy, při nichž dochází i k přenosu latentního tepla. To jsou procesy 

spojené s fázovou přeměnou - var a kondenzace [1]. K těmto procesům patří i sprchové chlazení 

horkých povrchů, které je v rámci této práce studováno. 

Bez ohledu na povahu konvekce platí pro přenášenou hustotu tepelného toku vztah nazývaný 

Newtonův ochlazovací zákon: 

�̇� = 𝛼(𝑇𝑠 − 𝑇∞),  (1.6) 

kde 𝛼  je součinitel přestupu tepla zahrnující všechny parametry ovlivňují konvekci. 𝑇𝑠 je teplota 

povrchu obtékaného tělesa a T∞ je teplota tekutiny v dostatečné vzdálenosti od povrchu. 

Záření 

Z každého povrchu, který má konečnou teplotu, je emitována energie. Tomuto procesu říkáme 

tepelné záření. Zatímco přenos tepla vedením a konvekcí vyžaduje přítomnost hmotné látky, 

záření je proces, který může probíhat i v absolutním vakuu. Maximální hustota tepelného toku, 

která může být z povrchu absolutně černého tělesa (ideální zářič, který vyzařuje maximální 

možnou energii (𝐸 [𝐽]) emitována, je dána Stefan - Boltzmannovým  zákonem:  
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�̇� ≡ 𝐸 = 𝜎𝑇𝑠
4, (1.7) 

kde 𝜎 = 5,67 ∙ 10−8 [𝑊𝑚−2𝐾−4]   je Stefan - Boltzmannova konstanta a 𝑇𝑠  je teplota povrchu. 

Pro každý reálný povrch platí: 𝐸 = 휀𝜎𝑇𝑠
4, kde 휀 je poměrná zářivost (emisivita), která je v rozmezí 

0 ≤ 휀 ≤ 1 a říká nám, jak efektivní je záření z povrchu v porovnání s ideálním zářičem - absolutně 

černým tělesem. V případě vyzařování z malého povrchu zcela obklopeného velkým povrchem lze 

vyjádřit obdobu Newtonova ochlazovacího zákona zavedením ekvivalentního součinitele přestupu 

tepla zářením 𝛼𝑧 [1]: 

 𝛼𝑧 = 휀𝜎(𝑇𝑠 + 𝑇∞)(𝑇𝑠
2 + 𝑇∞

2 ). (1.8) 

1.1.2 Var 

Varem označujeme děj, při kterém na rozhraní kapaliny a pevné látky dochází k vypařování [2]. 

K varu kapaliny dochází, jestliže teplota povrchu pevné látky Ts přesáhne teplotu saturace Tsat 

dané kapaliny při daném tlaku. Při saturovaném varu je teplo přenášeno z povrchu pevné látky do 

kapaliny a odpovídající tvar Newtonova zákona je 

�̇� = 𝛼(𝑇𝑠 − 𝑇𝑠𝑎𝑡) = 𝛼∆𝑇𝑒,                                                        (1.9) 

kde výraz ∆𝑇𝑒 ≡ (𝑇𝑠 − 𝑇𝑠𝑎𝑡) označuje teplotu přehřátí povrchu. 

Var se vyznačuje tvorbou bublin, jejich růstem a následným oddělením od povrchu. Velikost 

bublin a rychlost jejich tvorby závisí na velikosti přehřátí povrchu nad teplotu saturace, drsnosti 

povrchu a na termo-fyzikálních vlastnostech kapaliny [3]. Dynamika tvorby bublin významně 

ovlivňuje pohyb kapaliny v blízkosti povrchu tělesa a má tak zásadní vliv na součinitel přestupu 

tepla.  

Přenos tepla varem může nastat při rozdílných podmínkách. V případě, že pohyb kapaliny není 

ovlivněn vnějšími prostředky, dochází k pohybu kapaliny jen v důsledku přirozené konvekce a 

promícháváním v důsledku růstu a oddělování bublin od povrchu. V opačném případě pohyb 

kapaliny je též ovlivněn vnějšími prostředky. Var můžeme dále klasifikovat jako saturovaný a 

podchlazený. Při podchlazeném varu je teplota okolní kapaliny pod teplotou saturace díky čemuž 

bubliny vytvořené na povrchu mohou kondenzovat uvnitř kapaliny. V případě saturovaného varu 

je teplota kapaliny na teplotě saturace a bubliny jsou vztlakovou silou hnány až k volnému 

povrchu, kde následně opouštějí kapalinu.  

Mezi první autory, kteří se zabývali systematicky experimentálně varem, patřili Jakob [4], Fritz 

[5], Linke [6], Bosnjakovic [7] a Nukiyama [8]. Bylo zjištěno, že se zvyšující se hustotou 

tepelného toku mezi povrchem a kapalinou dochází k nárůstu tvorby bublin. To je způsobeno tím, 

že se zvyšujícím se přehřátím povrchu se mohou tvořit bubliny v čím dál menších puklinách či 

nerovnostech na povrchu. Růst bublin je omezen vzájemným silovým působením na rozhraní 

bubliny a kapaliny. Proto, aby mohla vzniknout bublina o daném poloměru 𝑅 [𝑚], je třeba 

dosáhnout daného rozdílu mezi tlakem páry uvnitř bubliny 𝑝𝑣[𝑃𝑎] a tlakem okolní kapaliny 

𝑝𝑓[𝑃𝑎]. Silové působení na rozhraní bubliny a kapaliny je popsáno Laplaceovou rovnicí:  

𝑝𝑣 −  𝑝𝑓 =
2𝜎

𝑅
,                                                                                         (1.10) 

kde  σ [N m
-1

] je povrchové napětí dané kapaliny. Z rovnice je zřejmé, že se snižujícím se 

poloměrem bublin narůstá rozdíl mezi tlakem páry uvnitř bubliny a tlakem okolní kapaliny. 

S využitím  Clausius - Clapeyronovi rovnice: 
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(
𝑑𝑝

𝑑𝑇
)

𝑠𝑎𝑡
=

ℎ𝑓𝑣

𝑇𝑠𝑎𝑡(𝑣𝑣 − 𝑣𝑓)
                                                                      (1.11) 

a za předpokladu, že se pára chová jako ideální plyn a měrný objem páry 𝑣𝑣  [m
3
kg

-1
] je značně 

větší než měrný objem kapaliny 𝑣𝑓 [m
3
kg

-1
], se integrací rovnice (1.11) a dosazením do rovnice 

(1.10) získá závislost poloměru bubliny na teplotě přehřátí páry [9]: 

𝑅 =
2𝜎

ℎ𝑓𝑣 𝜌𝑣 

𝑇𝑠𝑎𝑡

𝑇𝑠 − 𝑇𝑠𝑎𝑡 
,                                                                 (1.12) 

kde ℎ𝑓𝑣  [J kg
-1

] je měrné skupenské teplo vypařování a 𝜌𝑣  [kg m
-3

] je hustota páry. Nárůst v počtu 

bublin v důsledku zvýšení teploty povrchu vede k zintenzivnění promíchávání kapaliny poblíž 

horkého povrchu. Transport hmoty v bublinách ve formě páry zintenzivňuje přenos tepla, a proto 

se součinitel přestupu tepla zvyšuje se zvyšující se tvorbou bublin. To trvá až do okamžiku, kdy 

přehřátí povrchu je dostatečně vysoké a hustota tepelného toku dosáhne jisté kritické mezní 

hodnoty. Další zvýšení teploty povrchu vede k poklesu hustoty tepelného toku mezi povrchem a 

kapalinou. To je způsobeno částečným pokrýváním povrchu parní vrstvou, která slouží jako 

izolant. Pokrytí povrchu parní vrstvou je tím vyšší, čím je vyšší teplota povrchu. První, kdo tento 

jev popsal, byl Nukiyama [8], podle něhož je pojmenováno znázornění závislosti hustoty 

tepelného toku na přehřátí povrchu (Nukiyamiho křivka). Ukázka Nukiyamiho křivky nebo též 

křivky varu je na Obr. 2. 

 
Obr. 2: Nukiyamiho křivka varu pro var ve velkém objemu [3]  

Na této křivce se nacházejí čtyři oblasti s rozdílným režimem varu a mezi nimi jsou tři přechodové 

body. Tyto oblasti jsou [2]: 

A. Přirozená konvekce: Tento režim nastává, jestliže ∆𝑇𝑒 ≤ 5. Pohyb kapaliny je způsoben 

pouze přirozenou konvekcí. Nedochází k tvoření bublin na povrchu. Přenos tepla v této 

oblasti se dá popsat rovnicí pro přirozenou konvekci či v případě vnějšího silového 

působení rovnicí pro nucenou konvekci. 

B. Bublinový var: Jedná se o proces dvoufázové (kapalina a pára) přirozené konvekce  či v 

případě vnějšího silového působení nucené konvekce, při kterém dochází k  tvorbě bublin, 

jejich růstu a následnému oddělení od horkého povrchu. Se zvyšující se povrchovou 

          

P 

Ts -Tsat [°C] 

DNB 

TL 

ONB 
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teplotou se stává více zárodků bublin aktivních, což má za následek nárůst tvorby bublin. 

Zvýšená tvorba bublin způsobuje, že dochází k vzájemnému ovlivňování bublin, jejich 

kontaktům a prorůstání navzájem. Dochází k tvorbě parních sloupců. V průběhu tohoto 

režimu dosáhne součinitel přestupu tepla své maximální hodnoty. Tento bod je na křivce 

varu (Obr. 2) označen písmenem P a nastává při nižší povrchové teplotě, než při které 

dosáhne maxima hustota tepelného toku. Zvýšení povrchové teploty nad teplotu při 

maximálním součiniteli přestupu tepla vede k jeho poklesu. 

C. Přechodný var: Jedná se o přechodový režim mezi bublinovým varem a blánovým varem. 

Tvorba bublin je tak rapidní, že se začíná tvořit parní vrstva na povrchu. Na libovolném 

místě povrchu se podmínky mohou měnit mezi blánovým a bublinovým varem. Procento 

pokrytí povrchu parní vrstvou se zvětšuje s rostoucím ∆𝑇𝑒. Jelikož součinitel tepelné 

vodivosti páry je mnohem nižší než kapaliny, součinitel přestupu tepla a hustota tepelného 

toku se snižují s rostoucím ∆𝑇𝑒. 

D. Blánový var: Je charakteristický stabilní parní vrstvou, která je zformována mezi horkým 

povrchem a kapalinou. Nedochází tak k smáčení povrchu kapalinou. Bubliny se netvoří na 

horkém povrchu, ale na rozhraní mezi parní vrstvou a kapalinou. Přenos tepla mezi horkým 

povrchem a kapalinou probíhá vedením a radiací přes parní vrstvu. S rostoucí povrchovou 

teplotou dochází k zintenzivnění přenosu tepla radiací a hustota tepelného toku mezi 

horkým povrchem a kapalinou narůstá se zvyšujícím se ∆𝑇𝑒. 

Na rozhraních mezi těmito čtyřmi režimy varu se nacházejí tři přechodové body. První z nich se 

nazývá počátek bublinového varu (ONB - onset of nucleate boiling) a označuje bod (povrchovou 

teplotu - TONB), ve kterém se začínají objevovat první bubliny na horkém povrchu. Druhým bodem 

je vrchol křivky hustoty tepelného toku, nacházející se mezi oblastmi bublinového a přechodného 

varu. Tento bod (DNB - departure of the nucleate boiling) označuje ukončení bublinového varu 

(povrchová teplota v tomto bodě se označuje TDNB). Hustota tepelného toku v tomto bodě dosahuje 

maxima a označuje se jako kritická hustota tepelného toku (�̇�𝐶𝐻𝐹, CHF – critical heat flux). 

Poslední přechodový bod se nachází na rozhraní mezi přechodným varem a blánovým. Hustota 

tepelného toku v tomto bodě křivky dosahuje svého minima (�̇�𝑚𝑖𝑛) a teplota, při které je tohoto 

minima dosaženo se nazývá Leidenfrostova teplota 𝑇𝐿. Někdy se tato teplota označuje též jako 

teplota smáčení povrchu. Leidenfrostova teplota značně závisí na povrchových podmínkách, jako 

je drsnost povrchu, vrstva oxidů na povrchu, tepelná vodivost materiálu, na kterém dochází ke 

smáčení a též závisí na průběhu chlazení a vlastnostech kapaliny [10]. Znázornění jednotlivých 

režimů varu je na Obr. 3. 

Ačkoliv definice jednotlivých režimů varu a přechodových bodů mezi nimi byla objevena pro 

var ve velkém objemu (vnoření tělesa do lázně), tyto režimy varu jsou též používané při 

sprchovém chlazení horkých povrchů [11-13]. Bylo ukázáno, že tvar křivky varu je podobný pro 

var ve velkém objemu a pro var při sprchovém chlazení, avšak hustota tepelného toku je v každém 

režimu varu mnohem vyšší pro sprchové chlazení než pro var ve velkém objemu [14 a 15] a tvar 

křivky varu značně závisí na vlastnostech sprchového chlazení. 

Existuje speciální typ varu, který nastává v případě velmi tenké vrstvy kapaliny dotýkající se 

pevného povrchu o nižší teplotě než je Leidenfrostova teplota. V tomto případě se netvoří téměř 

žádné parní bubliny v kapalině a vypařování kapaliny nastává na volném povrchu vrstvy kapaliny. 

Toto vypařování se nazývá „povrchový var“, kde povrch znamená rozhraní mezi kapalinou a 

okolním plynným prostředím (vzduch) a ne povrch chlazené pevné látky. Tento typ varu může 
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nastat v případě pokrytí povrchu velmi tenkou vrstvou kapaliny (proudění tenké vrstvy kapaliny 

po povrchu či velmi slabé sprchové chlazení). [3] 

 Povrchový var nastane v tenké vrstvě kapaliny v případě, že tloušťka kapalné vrstvy je menší 

než průměr bublin, které by se vytvořili za daných podmínek při bublinovém varu ve velkém 

objemu. Pro posouzení, zda nastane povrchový var, se využívá Lockhart - Martinelliho parametr 

pro turbulentní proudění páry a kapaliny (Xtt) [3]. Povrchový var nastane, jestliže  

1

Xtt
> 5.                                                                           (1.13) 

 
Obr. 3: Režimy varu při varu ve velkém objemu[9] 

 

1.1.3 Podobnostní čísla  

Pro určení součinitele přestupu tepla se používají kriteriální rovnice obsahující bezrozměrná 

(podobnostní) čísla. Pro popis nucené konvekce se využívá Reynoldsovo a Prandtlovo číslo 

(𝑁𝑢 = 𝑓(𝑅𝑒, 𝑃𝑟)). Přirozenou konvekci (volné proudění v důsledku vztlakových sil) popisuje 

Grashofovo a Prandtlovo číslo (𝑁𝑢 = 𝑓(𝐺𝑟, 𝑃𝑟)). Pro popis varu bez nucené konvekce 

bezrozměrnými čísly se v literatuře vyskytují kriteriální rovnice obsahující Jakobiho, Prandtlovo, 

Bondovo, bezrozměrné číslo varu a některá další čísla [2]. V případě nucené konvekce spojené 

s fázovou přeměnou (např. sprchové chlazení horkých povrchů) je situace složitější a dosud 

neexistuje dostatečně přesný teoretický popis tohoto děje zahrnující vyjádření součinitele přestupu 

tepla pomocí bezrozměrných čísel. 

Pro popis atomizace v tryskách a predikci velikosti kapek se využívá Weberovo číslo a 

Ohnesorgovo číslo. 

Dále budou definována některá bezrozměrná čísla, která se vyskytují dále v textu. K některým 

bezrozměrným číslům budou definovány též jejich modifikace pro sprchové chlazení. 

Nusseltovo číslo (Nu) 

charakterizuje závislost mezi intenzitou přestupu tepla a teplotním polem v mezní vrstvě proudu 

tekutiny. Průměrné Nussletovo číslo je definováno: 

𝑁𝑢 =
𝛼 𝐿

𝜆𝑓
,                                                                       (1.14) 

Přirozená konvekce 

Počátek bublinového 

varu 

Bublinový var  - malé 

hustoty tepelného toku 

Bublinový var  -  velké 

hustoty tepelného toku 

Kritická hustota tepelného toku 

Přechodný var 

Blánový var 
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kde 𝐿 [𝑚] je charakteristický rozměr a 𝜆𝑓 je součinitel tepelné vodivosti kapaliny při teplotě 

povrchového filmu, která pro účely výpočtů může být stanovena jako průměr mezi teplotou 

tekutiny a teplotou povrchu stěny. Pro sprchové chlazení se jako charakteristický rozměr často 

používá Sauterův střední průměr kapek (D32 [m]) a průměrné Nusseltovo číslo se pak označuje 

𝑁𝑢𝐷32
 (např. [16]). 

Reynoldsovo číslo (Re) 

dává do souvislosti setrvačné síly a viskózní síly (tedy odpor prostředí v důsledku vnitřního 

tření): 

𝑅𝑒 =     
𝑢 𝐿

𝜐
,                                                                   (1.15) 

kde 𝑢 [𝑚 𝑠−1] je rychlost proudění kapaliny a  𝜐 [𝑚2𝑠−1] je kinematická viskozita. Při sprchovém 

chlazení někteří autoři (např. [16]) používají místo rychlosti průměrný objemový tok kapaliny 

(celkový průtok vydělený dopadovou plochou) Q̇L [𝑚3𝑚−2𝑠−1] a nebo hustotu dopadající 

kapaliny ṁL [kg m−2s−1] a jako charakteristický rozměr Sauterův střední průměr kapek (D32): 

𝑅𝑒𝐷32
=

𝜌�̇�𝐿𝐷32

𝜇
=

�̇�𝐿𝐷32

𝜇
,                                             (1.16) 

kde μ [N s m−2] je dynamická viskozita kapaliny a ρ [𝑘𝑔 𝑚−3] je hustota kapaliny. 

Prandtlovo číslo (Pr) 

dává do souvislosti kinematickou a teplotní difuzivitu (podobnost rychlostních a teplotních 

polí): 

𝑃𝑟 =  
𝑐𝑝𝜇

𝜆
 .                                                                     (1.17) 

Grashofovo číslo (Gr) 

dává do souvislosti vztlakové síly a viskozitu: 

𝐺𝑟 =  
𝑔 𝛽(𝑇𝑠 − 𝑇∞)𝐿3

𝜐2
,                                               (1.18) 

kde 𝑔[m 𝑠−2] je gravitační zrychlení, 𝛽[𝐾−1] je objemová roztažnost kapaliny. 

Weberovo číslo (We) 

používá se v mechanice tekutin v případě, že existuje rozhraní mezi dvěma tekutinami. Je to 

poměr mezi setrvačnými silami a povrchovými silami. Kromě dvoufázového proudění se též 

používá v případě formování kapek u sprejů: 

𝑊𝑒 =
𝜌𝑢2𝐿

𝜎
.                                                                   (1.19) 

V případě tvorby kapek u sprejů se používá ve tvaru [17]: 

𝑊𝑒𝑑0
=

𝜌𝑎𝑢𝑑0

2 𝑑0

𝜎
,                                                              (1.20) 

https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Povrchov%C3%BD_film&action=edit&redlink=1
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kde 𝑑0[𝑚] je průměr ústí trysky, 𝜌𝑎 je hustota vzduchu a 𝑢𝑑0
 je rychlost kapaliny opouštějící ústí 

trysky. 

V případě použití Weberova čísla pro popis přenosu tepla při sprchovém chlazení (např. [18]) se 

Weberovo číslo používá ve tvaru: 

𝑊𝑒𝑠 =
�̇�𝐿

2𝐷32

𝜌𝜎
.                                                                 (1.21) 

Ohnesorgovo číslo (Oh) 

dává do souvislosti viskózní síly se setrvačnými a povrchovými sílami. Často se používá pro 

popis disperze tekutin v plynech a pro spreje. Je definováno jako: 

𝑂ℎ =
𝜇

√𝜌𝜎𝐿
=

√𝑊𝑒

𝑅𝑒
.                                                  (1.22) 

Pro predikci velikosti kapek se jako charakteristický rozměr (L) používá velikost ústí trysky 𝑑0 a 

označuje se pak 𝑂ℎ𝑑0
. 

Jacobiho číslo (Ja) 

udává poměr mezi dostupným teplem a latentním teplem absorbovaným při skupenské změně 

z kapaliny na páru: 

𝐽𝑎 =
𝑐𝑝(𝑇𝑠 − 𝑇𝑠𝑎𝑡)

ℎ𝑓𝑣
  .                                                   (1.23) 

Bondovo číslo (Bo) 

udává poměr tíhových a povrchových sil v kapalině: 

𝐵𝑜 =
𝑔(𝜌𝑓 − 𝜌𝑣)𝐿2

𝜎
,                                                     (1.24) 

kde za charakteristický rozměr (L) se v případě varu požívá charakteristický průměr bubliny (2R). 

Číslo varu (Boiling number) (Bg) 

udává poměr hmotnostního toku generované páry na jednotkové ploše a hmotnostního toku 

kapaliny na jednotkové ploše [19]: 

𝐵𝑔 =
�̇�

�̇�ℎ𝑓𝑣
,                                                                   (1.25) 

kde �̇� [𝑘𝑔 𝑚−2𝑠−1] je hmotnostní tok kapaliny přes jednotkovou plochu. V případě sprchového 

chlazení se používá hustota dopadající kapaliny  �̇�𝐿[𝑘𝑔 𝑚−2𝑠−1]. 

Lockhart-Martinelliho parametr (X) 

je bezrozměrné číslo používající se při výpočtech dvoufázového proudění [20 a 21]. Vyjadřuje 

tlakovou ztrátu v důsledku tření proudící kapaliny. V případě turbulentního proudění kapaliny a 

turbulentního proudění páry se označuje Xtt: 
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𝑋𝑡𝑡 = (
�̇�𝑓

�̇�𝑣
)

0.9

(
𝜌𝑣

𝜌𝑓
)

0.5

(
𝜇𝑓

𝜇𝑣
)

0.1

,                                  (1.26) 

kde �̇�𝑓 je hmotnostní tok kapaliny a �̇�𝑣 je hmotnostní tok páry. Hmotnostní tok vzniklé páry lze 

vyjádřit jako: 

�̇�𝑣 =
�̇�

ℎ𝑓𝑣
                                                                        (1.27) 

a 

�̇�𝑓

�̇�𝑣
= 𝐵𝑔−1 .                                                                    (1.28) 

Hmotnostní poměr toku kapaliny a páry 
�̇�𝑓

�̇�𝑣
 se často nahrazuje vyjádřením za pomocí kvality páry 

𝑥 (0 < 𝑥 ≤ 1), kde:  

𝑥 =
�̇�𝑣

�̇�𝑡𝑜𝑡
 .                                                                     (1.29) 

�̇�𝑡𝑜𝑡 označuje celkový hmotnostní tok (pára + kapalina) a platí: 

�̇�𝑓

�̇�𝑣
=

1 −
�̇�𝑣

�̇�𝑡𝑜𝑡

�̇�𝑣

�̇�𝑡𝑜𝑡

=
1 − 𝑥

𝑥
 .                                         (1.30)  

 

1.2 TRYSKY 

Tryska je zařízení určené pro ovládání směru nebo charakteristik proudění tekutiny, která 

vystupuje z uzavřené komory nebo potrubí. U většiny trysek dochází k rozpadu proudu kapaliny 

na kapky. Toho je docíleno buď speciální geometrií trysky anebo použitím proudícího plynu. U 

dvou médiových trysek používajících kapalinu a plyn dochází k atomizaci při styku kapaliny 

s proudícím plynem. U trysek používajících jen kapalinu dochází k atomizaci tím, že stlačená 

kapalina je hnána přes speciálně tvarovanou komoru a ústí. To zvyšuje rychlost proudění kapaliny 

a ta se rozpadá na kapky. [22] 

Trysky lze rozdělit podle toho, zda k atomizaci používají jen kapalinu anebo kombinaci 

kapaliny a plynu. Mezi další charakteristiky trysek, podle kterých je lze rozdělit, patří tvar paprsku 

spreje, hmotnostní průtok (�̇�), úhel rozstřiku (𝜃𝑠), dopadový tlak (𝑝𝑖𝑚𝑝), velikost kapek a 

rozložení dopadající vody. 

Mezi nejčastěji používané tvary paprsku patří plný kuželový, dutý kuželový, plochý a válcový 

(Obr. 4). Kuželový a dutý kuželový tvar paprsku vzniká u vířivých trysek umístěním speciálně 

tvarovaného tělíska do komory trysky. To způsobí vznik víru a působením odstředivé síly dochází 

k vytvoření tenké vrstvy kapaliny, která se následně rozpadá na kapky. Plochého paprsku se 

získává tvarováním ústí trysky do písmene V anebo využitím tečného stříkání vody na zakřivený 

povrch deflektoru. 
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Obr. 4: Paprsky trysek a dopadové stopy čtyř nejčastěji se používajících trysek v průmyslu: (a) 

plný kuželový paprsek, (b) dutý kuželový paprsek, (c) plochý paprsek a (d) válcový paprsek [23]. 

Hmotnostní průtok kapaliny tryskou je závislý na velikosti trysky, jejím tvaru, kapalině 

protékající tryskou a tlakovým rozdílem mezi kapalinou v trysce a okolím. U dvoumédiových 

trysek jsou dva hmotnostní toky. Jeden pro kapalinu a druhý pro plyn.  

Podobně, úhel rozstřiku závisí na tvaru trysky, tlaku kapaliny a vlastností kapaliny.  

Dopadový tlak je ovlivněn velikostí kapek, tlakem kapaliny v trysce, průtokem kapaliny, 

velikostí dopadové oblasti a rychlostí plynu v případě dvoumédiových trysek. 

 Jako velikost kapek se většinou udává jistá průměrná hodnota. Nejčastěji se používá Sauterův 

střední průměr (SMD) označovaný D32, který bude definován dále v textu. Velikost kapek závisí na 

typu a velikosti trysky, průtoku kapaliny, tlaku kapaliny v trysce a tvaru dopadové stopy. Pro 

dvoumédiové trysky platí, že vyšší průtok kapaliny způsobí zvětšení kapek a vyšší průtok vzduchu 

má za následek zmenšení velikosti kapek.  

Rozložení dopadající kapaliny označuje množství kapaliny, které je distribuováno do 

jednotlivých podoblastí dopadové oblasti spreje. Rovnoměrné rozložení dopadové kapaliny je 

obtížné získat a tak v případě, že je vyžadováno rovnoměrné rozložení, je používáno více trysek a 

jejich vhodným rozmístěním se lze přiblížit k rovnoměrnému rozložení dopadající kapaliny. 

1.2.1 Charakteristiky trysek 

Rozložení velikosti kapek 

Pro měření velikosti kapek se používá fázová Dopplerovská anemometrie [24], což je optická 

metoda umožňující současné měření velikosti, rychlosti a času detekce jednotlivých částic.  

Běžně používané trysky neprodukují všechny kapky o stejné velikosti, ale velikosti kapek ve 

spreji jsou od několika mikrometrů až po stovky mikrometrů (Obr. 5).  Z tohoto důvodu je vhodné 

charakterizovat velikosti kapek spreje podle jejich rozdělení pravděpodobnosti. Spreje obsahují 

kapky mající konečnou maximální a minimální velikost (0 < 𝐷 < ∞). Pravděpodobnost toho, že 

nalezená kapka má průměr (D) v intervalu 〈𝐷 − ∆𝐷 2, 𝐷 + ∆𝐷 2⁄⁄ 〉  lze zjistit ze znalosti hustoty 

rozdělení pravděpodobnosti velikosti kapek (𝑓(𝐷)): 

𝑃[𝐷 − ∆𝐷 2⁄ ≤ 𝐷 ≤ 𝐷 + ∆𝐷 2⁄ ] = ∫ 𝑓(𝐷)𝑑𝐷,

𝐷+∆𝐷 2⁄

𝐷−∆𝐷 2⁄

                                             (1.31) 



17 

 

přičemž pro hustotu rozdělení pravděpodobnosti velikosti kapek platí: 

𝑓(𝐷) ≥ 0                                                                           (1.32) 

∫ 𝑓(𝐷)𝑑𝐷
∞

0

= 1.                                                                           (1.33) 

 
Obr. 5: Typický histogram velikosti kapek [27]. 

Častá rozdělení pravděpodobnosti velikosti kapek u sprejů jsou Logaritmicko-normální, 

Nukiyama–Tanasawa a Rosin–Rammler [25]. Literatura zabývající se spreji většinou reprezentuje 

rozdělení velikosti kapek pomocí jednoho čísla neboli reprezentativním průměrem kapek. Jedná se 

o náhradu konkrétního rozdělení kapek spreje (polydisperzní sprej) stejným počtem kapek o stejné 

reprezentativní velikosti (monodisperzní sprej). Reprezentativní průměry kapek byly 

standardizovány Mugelem a Evansem [26]: 

𝐷𝑝𝑞 = [
∫ 𝐷𝑝𝑓(𝐷)𝑑𝐷

∞

0

∫ 𝐷𝑞𝑓(𝐷)𝑑𝐷
∞

0

]

1
𝑝−𝑞

                                       (1.34) 

kde p a q jsou nezáporná celá čísla a Dpq má stejnou jednotku jakou má průměr kapek. Běžně 

používané reprezentativní průměry jsou D10 - aritmetický střední průměr, D30 - objemový střední 

průměr a D32 – Sauterův střední průměr. Sauterův střední průměr se nejčastěji používá u jevů, kde 

je důležitý přenos látky a udává průměr kapky, jejíž poměr povrchu k objemu se rovná střední 

hodnotě poměrů povrchu k objemu všech kapek v daném rozdělení velikostí kapek. 

V díle [28] je shrnuto a porovnáno velké množství korelací Sauterova středního průměru avšak 

většina z nich není vhodná pro vodu. Tyto odhady jsou většinou založeny na vlastnostech tekutin 

(hustota, viskozita a povrchové napětí), geometrii trysky (průměr ústí trysky, dopadový úhel 

vzduchu na kapalinu a další) a provozních parametrech (průtok a tlak kapaliny a plynu). Tyto 

korelace jsou pouze aproximace a tak při správném použití mohou dát jen přibližné výsledky, které 

se mohou značně lišit od reálných hodnot [29]. Dále je uveden soupis vybraných predikcí a na 

Obr. 6 a Obr. 7 jsou porovnány s hodnotami uvedenými v katalogu od firmy Lechler [23].   

 

P
o

če
t 

ka
p

ek
 

Průměr kapek, D [µm] 
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Trysky s plochým paprskem 

V literatuře se téměř nevyskytují predikce pro trysky s plochým paprskem používající vodu.  

Některé novější predikce [30] jsou pouze pro vstřikování benzínu či nafty a neobsahují tak 

vlastnosti kapaliny. Predikce použitelná pro vodu se vyskytuje v [30] a pochází z knihy vydané 

v roce 1989 [28]: 

𝐷32 = 2,83𝑑ℎ (
𝜎𝜇𝑓

2

𝜌𝑎𝑑ℎ
3∆𝑝2

)

0,25

+ 0,26𝑑ℎ (
𝜎𝜌𝑓

𝜌𝑎𝑑ℎ∆𝑝
)

0,25

          (1.35) 

kde dh je hydraulický průměr. 

Trysky s kuželovým paprskem 

Velké množství korelací pro predikci D32 pro kuželové trysky lze nalézt v [22]. Snadno 

použitelné pro chlazení vodou jsou však jen: 

𝐷32 = 2,25𝜎0,25𝜇𝑓
0,25�̇�𝑓

0,25∆𝑝−0,5𝜌𝑎
−0,25                                       (1.36) 

𝐷32 = 𝑎 d0 (
√2∆𝑝𝜌𝑓 d0

𝜇𝑓
)

−𝑚

(
𝜇𝑎

𝜇𝑓
)

𝑛

                                             (1.37) 

kde konstanty a, m, n jsou různé pro každou trysku a 𝑑0 je průměr ústí trysky. 

Estes a  Mudawar [17] pro vodu, FC-72 a FC-87 na základě měření se třemi kuželovými 

tryskami vytvořili korelaci pro predikci D32 založenou  na We a Re číslech:  

D32

d0
= 3,67(𝑊𝑒𝑑0

1/2
𝑅𝑒𝑑0

)
−0,259

                                                       (1.38) 

Trysky s dutým kuželovým paprskem 

Dahl a Muschelknautz [32] vytvořili korelaci pro směs vody s glycerinem nebo etanolem pro 

trysky s dutým kuželovým paprskem: 

D32

d0
= 5900𝑊𝑒𝑑0

−12/13
𝑂ℎ𝑑0

2/13
= 5900𝑊𝑒𝑑0

−11/13
𝑅𝑒𝑑0

−2/13
         (1.39) 

 
Obr. 6: Porovnání predikce Sauterova středního průměru od Lefebvra (1.35) s hodnotami 

uvedenými v katalogu firmy Lechler [23]. Hodnoty uváděny pro hydraulický průměr ústí trysky 

dh=1,2 mm a dh=6 mm. 
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Obr. 7: Porovnání predikce Sauterova středního průměru od Lefebvra (1.36) a od Estese (1.38) 

s hodnotami uvedenými v katalogu firmy Lechler [23]. Hodnoty uváděny pro průměr ústí trysky 

d0=1,2 mm a d0=5,8 mm. 

Rychlost kapek 

Zanedbáním některých členů v Bernouliho rovnici lze zjednodušeně vyjádřit rychlost kapek 

opouštějících trysku: 

𝑢𝑑0
= (2∆𝑝 𝜌𝑓⁄ )

0,5
                                                                             (1.40) 

Průměrnou rychlost kapek opouštějících trysku lze též získat z modifikované Bernouliho 

rovnice vytvořené Ghodbanem a Holmanem [33]: 

𝑢𝑑0
= (𝑢0

2 +
2∆𝑝

𝜌𝑓
−

12𝜎

𝜌𝑓𝐷32
)

0,5

                                                       (1.41) 

Poslední člen v této rovnici představuje energii potřebnou na rozbití proudu kapaliny na malé 

kapky. 

1.2.2 Uspořádání více trysek 

Jedním z důležitých faktorů je homogenita chlazení. Nehomogenní chlazení při tepelném 

zpracování může vést k nehomogenním materiálovým vlastnostem a k tepelným deformacím. 

Vhodnou volbou typů trysek a jejich pozic lze zabránit nehomogennímu chlazení. Nejčastěji 

dochází k nehomogennímu chlazení při použití trysek s válcovým paprskem. Ukázka teplotních 

pruhů vzniklých při chlazení tryskami s válcovým paprskem je na Obr. 8. Použití trysek 

s kuželovým tvarem paprsku či trysek s plochým paprskem je vhodnější v případě, že je nezbytné, 

aby chlazení bylo homogenní.  

 
Obr. 8: Nehomogenní chlazení tryskami s válcovým paprskem [34]. 
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Návod, jak uspořádat kuželové trysky či trysky s plochým paprskem, poskytuje například 

výrobce trysek Lechler [23]. Pro čtvercové uspořádání kuželových trysek doporučuje, aby 

vzdálenost mezi tryskami (E) byla E = D/√2, kde D je průměr dopadové kružnice a pro 

šachovnicové uspořádání: E1 = √3D/2 a E2 = 3D/4  (Obr. 9). Oblast, na které dochází k 

interakci paprsků má délku p = D − E a pro šachovnicové uspořádání  p = D − E1. Další možnost 

homogenního uspořádání je popsána v [15], kde je doporučován 100 % překryv paprsků trysek 

(E = D/2). Nejmenší vzdálenost mezi tryskami je doporučována v [35], kde se doporučuje 

E ≤ 0.637D/2. Pro uspořádání trysek s plochým paprskem se doporučují překryvy z 1/3 až 1/4 a 

pro zamezení interakce mezi paprsky se doporučuje natočení trysek mezi  5° - 15° [23] (Obr. 10). 

 

 
Obr. 9: Uspořádání trysek s kuželovým paprskem [23]. 

 
Obr. 10: Uspořádání trysek s plochým paprskem [23]. 

 

1.3 FAKTORY OVLIVŇUJÍCÍ PŘENOS TEPLA PŘI SPRCHOVÉM 

CHLAZENÍ VODOU 

Faktory, které ovlivňují přenos tepla při sprchovém chlazení vodou, lze rozdělit do dvou 

skupin. První skupinu tvoří faktory, které souvisejí s vlastnostmi chladicí kapaliny. Do této 

skupiny lze zařadit množství dopadající vody, teplotu vody, různé příměsi a nečistoty ve vodě, 

velikost kapek a jejich dopadové rychlosti. Do druhé skupiny patří faktory související s 

materiálem, který je chlazen. Mezi tyto faktory lze zařadit teplotu chlazeného povrchu, kvalitu 

povrchu (drsnost), přítomnost oxidů na povrchu a též typ materiálu. Dominantní faktor, který 

ovlivňuje přenos tepla při sprchovém chlazení je množství dopadající vody. Při chlazení povrchů 

s teplotou výrazně vyšší než je teplota varu vody hraje významnou roli též teplota chlazeného 

povrchu. Ostatní faktory ovlivňující sprchové chlazení mají menší avšak ne nezanedbatelný vliv. 
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1.3.1 Množství dopadající vody 

Množství vody dopadající na chlazený povrch se nejčastěji reprezentuje pomocí hustoty 

dopadající vody (�̇�𝐿 [kg m
-2

 s
-1

]). Hustota dopadající vody je nejvýznamnějším faktorem 

ovlivňujícím součinitel přestupu tepla při sprchovém chlazení. Jak je vidět z Obr. 11  se zvyšující 

se hustotou dopadající vody se zvyšuje součinitel přestupu tepla pro všechny povrchové teploty. 

Zvyšující se hustota dopadající vody posouvá Leidenfrostovu teplotu a teplotu, při které nastává 

kritická hustota tepelného toku, k vyšším teplotám [36-38]. V literatuře se běžně uvádí, že 

součinitel přestupu tepla je v oblasti blánového varu nezávislý na povrchové teplotě. Tento 

předpoklad však platí jen pro malé hustoty dopadající vody ( 𝑚𝐿 ̇ < 10 kg m
-2

 s
-1

) [12]. 

 

 
Obr. 11: Vliv hustoty dopadající vody na závislost součinitele přestupu tepla na povrchové teplotě 

pro sprchové chlazení vzorku z niklu  [36], [37] (vlevo) a vzorku z nerezi [38] (vpravo). 

Někteří autoři uvádí, že závislost součinitele přestupu tepla na hustotě dopadající vody v oblasti 

blánového varu je lineární [36], avšak u některých existujících korelací je tato závislost spíše 

mocninná [18]. Toto je dáno charakterem konkrétního sprchového chlazení.  Do určité hodnoty 

hustoty dopadající vody se chlazení chová jako ideální sprchové chlazení, u kterého nedochází 

k interakcím mezi kapkami a povrch není zaplaven vodou (Obr. 12). S rostoucí hustotou 

dopadající vody dochází k četnějším interakcím mezi kapkami a povrch začíná být zaplaven. 

Chlazení se čím dál více odklání od ideálního chlazení a pro zvýšení intenzity chlazení je třeba 

výrazného navýšení hustoty dopadající vody [18].  

 
Obr. 12: Očekávaná závislost hustoty tepelného toku na hmotnostním toku při sprchovém chlazení 

[18]. 
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1.3.2 Teplota vody 

Vliv teploty vody na sprchové chlazení byl dosud zkoumán jen několika autory [39], [40] a [41] 

na rozdíl od chlazení vnořením do vodní lázně (např. [36], [42]), kde vliv teploty lázně patří mezi 

hlavní parametry, kterými se reguluje intenzita chlazení při vnoření.  

Experimenty s tryskou s válcovým paprskem [39] byly prováděny pro teploty vody od 30 °C do 

80 °C a pro průtoky tryskou 15 dm
3
 min

-1
, 30 dm

3
 min

-1
 a 45 dm

3
 min

-1
. Tyto stacionární 

experimenty byly prováděny na desce z uhlíkové oceli o tloušťce 7 mm a počáteční teplotě 900 °C. 

Výsledkem těchto experimentů bylo zjištění, že Leidenfrostova teplota se mění s teplotou vody.  

V další studii [40] byl vliv teploty vody zkoumán s dvojicí vodo-vzdušných trysek běžně 

používaných v sekundárním chlazení při kontinuálním odlévání oceli. Experimenty byly 

prováděny na desce z austenitické nerezové oceli, jejíž počáteční teplota byla 1250 °C. Teplota 

vody byla zkoumána v rozsahu od 20 °C do 80 °C na dvou intenzitách chlazení (Obr. 13 a Obr. 

14). Experimenty s různou teplotou vody byly též prováděny při chlazení tenkých plechů 

z nerezové oceli vodními tryskami s plochým paprskem [41]. Při těchto experimentech byla 

hustota dopadající vody 2,58 kg m
-2

s
-1

 a počáteční teplota plechu byla 1000 °C (Obr. 15). 

Výzkumy na vodo-vzdušných tryskách [40] a tryskách s plochým vodním paprskem [41] 

potvrzují výsledky získané při experimentech na trysce s válcovým paprskem [39] a to, že dochází 

s rostoucí teplotou vody k posunu Leidenfrostovi teploty k nižším teplotám.  

 

Obr. 13: Vliv teploty vody pro experimenty s nižším průtokem vody (průtok vody 4,5 dm
3
 min

-1
, 

vzduchu: 8,1 m
3
 h

-1
). [40] 

 

Obr. 14: Vliv teploty vody pro experimenty s větším průtokem vody (průtok vody: 8 dm
3
 min

-1
, 

vzduchu: 6,3 m
3
 h

-1
). [40] 
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Obr. 15: Vliv teploty vody při chlazení tryskami s plochým paprskem. Teplota vody 20 °C, 40 °C, 

60 °C a 80 °C. Horní ostřik (plná čára) a spodní ostřik (čárkovaná čára). [41] 

1.3.3 Kontaminace a příměsi ve vodě 

Voda s různými příměsemi se nejčastěji používá při chlazení vnořením, kde není taková 

možnost regulovatelnosti chlazení jako u sprchového chlazení, kde se příměsi používají jen zřídka. 

Mezi nejčastější příměsi vody patří anorganické soli a zásady, oleje, směsi polymerů a 

organických solí. 

Vodovodní nebo podzemní voda používaná při sprchovém chlazení může obsahovat malé 

množství příměsí buď rozpuštěných anebo ve formě emulse. Chlazení se tak může lišit od chlazení 

destilovanou nebo dešťovou vodou. V některých destinacích vodovodní a podzemní voda obsahuje 

malé množství rozpuštěných solí, plynů a pevných částic a tak chladicí intenzita vody se může lišit 

mezi různými lokalitami. [42] 

Příměsi ve vodě primárně ovlivňují délku trvání blánového varu. Příměsi můžeme rozdělit do 

dvou skupin: prodlužující a zkracující délku trvání blánového varu.  

Do první skupiny patří pevné částice, plyny a kapaliny nerozpustné nebo špatně rozpustné ve 

vodě. Pevné částice (např. keramické částice, saze) a kapaliny (např. oleje, tuky a mýdla) tvoří 

suspense nebo emulse, které prodlužují trvání blánového varu.  Nejčastější příměsi z této skupiny 

jsou oleje (Obr. 16). Plyny jako třeba N2, O2 a CO2  též prodlužují dobu trvání blánového varu, ale 

jejich účinek je menší než u kapalin a pevných částic. V důsledku přítomnosti plynů ve vodě 

dochází při chlazení k lepší opakovatelnosti měření s vodou, která se déle používá v uzavřeném 

okruhu než s čerstvou vodou z vodovodu, která může obsahovat plyny. [42] 

Vodní roztok anorganických solí se téměř nepoužívá při sprchovém chlazení. Jeho použití při 

chlazení vnořením je však časté. Přítomnost solí ve vodním roztoku narušuje tvorbu parní vrstvy a 

posouvá tak Leidenfrostovu teplotu k vyšším hodnotám. Díky tomu lze docílit výrazného zvýšení 

rychlosti ochlazování při chlazení vnořením. Mezi nejčastěji používané soli patří NaCl. Vliv 

koncentrace NaCl na rychlost chlazení je znázorněna na Obr. 16. Je vidět, že již při koncentraci 

1% dojde k výraznému posunu Leidenfrostovi teploty. Nejvyšší rychlost ochlazování je docílena 

při koncentraci 15%. Vyšší obsah soli než 15% vede k poklesu rychlosti ochlazování, avšak s 

vyšší koncentrací dochází k výraznému snížení závislosti rychlosti ochlazování na povrchové 

teplotě. To má za následek lepší homogenitu chlazení, což snižuje možnost vzniku deformace a 
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prasklin. Mezi hlavní nevýhody použití solí patří nutnost vyšších nákladů do vybavení z důvodu 

vyšší koroze a též vznik škodlivých výparů při chlazení.  

 
Obr. 16: Vliv koncentrace NaCl ve vodě (vlevo) a vliv množství oleje ve vodě (vpravo) na chlazení 

při vnoření stříbrné koule (ø 20 mm). [42] 

Použití roztoků s anorganickými solemi či olejů a emulzí při sprchovém chlazení pro teploty 

pod bodem varu snižuje nebo má zanedbatelný efekt na intenzitu chlazení (Tabulka 1) [43]. Mezi 

další zkoumané roztoky patří směs vody a povrchově aktivních látek (tenzidy a surfaktanty). 

Povrchově aktivní látky snižují povrchové napětí kapaliny. Vliv surfaktantu ve vodě s etanolem na 

chlazení ocelových desek vodo-vzdušnou tryskou byl zkoumán například v [44 a 45]. Bylo 

zjištěno, že přítomnost surfaktantu ve vodě mírně zvyšuje rychlost ochlazování. Efekt zesílení je 

výraznější v kombinaci s etanolem [45]. Vliv přítomnosti nanočástic ve vodě na sprchové chlazení 

byl zkoumán například v [46 a 47]. Pro povrchové teploty 50 °C – 100 °C způsobuje přítomnost 

nanočástic (Al2O3, TiO2) ve vodě pokles součinitele přestupu tepla. Se zvyšujícím se množstvím 

nanočástic se zvyšuje pokles součinitele přestupu tepla, který může být až o 45 % [46 a 47]. 

Tabulka 1: Relativní součinitel přestupu tepla při sprchovém chlazení kuželovou tryskou pro vodu, 

vodu s emulzemi a vodu s příměsí solí. Povrchová teplota 30 °C – 100 °C [43]. 

Chladicí tekutina 
Relativní součinitel 

přestupu tepla [%] 
Chladicí tekutina 

Relativní součinitel 

přestupu tepla [%] 

Čistá voda 100 
Lubrodal192 (směs vody, polymerů a 

organických solí) – koncentrace 5 % 
80,4 

Minerální olej 78-81 
Lubrodal192 (směs vody, polymerů a 

organických solí) – koncentrace 50 % 
64,4 

Směs vody a minerálního oleje – 

koncentrace 2% 
84 

Voda s příměsí soli (CaCl,MgSO4) – 

tvrdost vody 16,55 mmol l-1 
101 

Směs vody a minerálního oleje – 

koncentrace 4% 
79 

Voda s příměsí soli (CaCl,MgSO4 – 

tvrdost vody 30,10 mmol l-1 
95 

Lubrodal192 (směs vody, polymerů a 

organických solí) – koncentrace 

0,1 % 

92,2   
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1.3.4 Orientace trysek 

Při válcování za tepla či tepelném zpracování je povrch chlazen z horní, ze spodní a z boční 

strany. V případě kontinuálního odlévání či v moderních vertikálních linkách na tepelné 

zpracování tenkých plechů se setkáváme i s bočním chlazením (horizontální orientace trysek). Při 

sprchovém chlazení dochází k působení tíhové síly na kapky vody. Tím je ovlivněna dopadová 

rychlost kapky na horký povrch a tedy se dá očekávat, že při rozdílných orientacích bude do určité 

míry i ovlivněno chlazení. V případě chlazení s orientací trysek vzhůru působí gravitace proti 

směru pohybu kapek a tím snižuje jejich dopadovou rychlost. Naopak při směru ostřiku svrchu 

dolů dojde k zvýšení dopadové rychlosti kapek. Tato změna dopadové rychlosti v důsledku 

působení tíhové síly je však malá. Daleko větší vliv související s orientací chlazeného povrchu má 

vodní vrstva ulpívající na chlazeném povrchu. V případě intenzivního chlazení svrchu se na 

chlazeném povrchu vytváří vodní vrstva, která může dosahovat tlouštěk i několika milimetrů. Při 

chlazení zespod na povrchu nezůstává voda a povrch je bez tlusté vodní vrstvy. V případě chlazení 

s velkým počtem horizontálně orientovaných trysek umístěných nad sebou dojde k vytvoření 

vodní vrstvy u povrchu a tato vodní vrstva se pohybuje v důsledku působení gravitace směrem 

dolů. V tomto případě voda pohybující se dolů zintenzivňuje chlazení. Zintenzivnění se pohybuje 

v rozmezí 1,3 až 1,7 krát [48].  

Vliv orientace trysek pro málo intenzivní chlazení byl zkoumán například v [49-51]. Bylo 

zjištěno, že orientace trysky nemá téměř vliv na minimální hustotu tepelného toku (Obr. 17). 

Kritická hustota tepelného toku je vyšší pro ostřiky shora dolů než pro horizontální směr ostřiku 

(Obr. 17 a Obr. 19). Leidenfrostova teplota je vyšší pro horizontální orientaci trysek (s výjimkou 

slabého ostřiku – 0,93 kg m
-2

 s
-1

) v měřeních prezentovaných v [50] (Obr. 19), avšak v [51] (Obr. 

18) je Leidenfrostova teplota spíše vyšší pro směr ostřiku shora dolů. Porovnání méně intenzivního 

chlazení (4,3 kg m
-2

s
-1

) shora a zespod bylo provedeno v [49] (Obr. 20). Ukázalo se, že chlazení 

svrchu dosahuje nepatrně vyšších součinitelů přestupu tepla v oblasti blánového varu než 

vertikální chlazení zespod. Ovšem celkový rozdíl je nižší než deset procent. 

 
Obr. 17: Minimální hustota tepelného toku, kritická hustota tepleného toku pro různé lokální 

hustoty dopadající vody a různé směry ostřiku. G1, G3 - chlazení shora; G2, G4 – boční chlazení  

[51]. 
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Obr. 18: Leidenfrostova teplota a teplota při kritické hustotě tepleného toku pro různé lokální 

hustoty dopadající vody a různé směry ostřiku. G1, G3 - chlazení shora; G2, G4 – boční chlazení  

[51]. 

 
Obr. 19: Leidenfrostova teplota a kritická hustota tepelného toku pro různé hustoty dopadající 

vody a různé směry ostřiku. Modrá - horizontální boční orientace ostřiku (boční chlazení). 

Červená – vertikální orientace ostřiku (chlazení shora). [50] 

 

Obr. 20: Závislost součinitele přestupu tepla na teplotě povrchu a orientaci povrchu při sprchovém 

chlazení (4,3 kg m
-2

s
-1

)). Modrá křivka - chlazení shora. Červená křivka -  chlazení zespod. [49] 
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1.3.5 Materiál a kvalita povrchu  

Součinitel přestupu tepla je výrazně ovlivněn nejenom vlastnostmi kapaliny a hustotou 

dopadající kapaliny, ale i vlastnostmi materiálu a povrchu, který je chlazen. Mezi materiálové 

vlastnosti, které ovlivňují chlazení, patří hustota materiálu, měrná tepelná kapacita a tepelná 

vodivost. Souhrnně vliv těchto materiálových vlastností vyjadřuje součinitel prostupu tepla 

√𝜆 ∙ 𝜌 ∙ 𝑐 [36]. Na Obr. 21 je znázorněna závislost součinitele přestupu tepla na povrchové teplotě 

pro měď, nikl, hliník a mosaz. Rozdíly  v součiniteli přestupu tepla pro různé materiály jsou velké 

v oblasti přechodného a bublinového varu. V oblasti blánového varu jsou rozdíly malé až 

zanedbatelné.  

 
Obr. 21: Závislost součinitele přestupu tepla na povrchové teplotě pro sprchové chlazení - vliv 

druhu materiálu [37]. 

Závislost Leidenfrostovi teploty, teploty při které nastává kritická hustota tepelného toku a 

součinitele přestupu tepla při kritické hustotě tepelného toku na hustotě dopadající vody je na Obr. 

22.  

Jak je vidět, tak čím má daný materiál vyšší hodnotu součinitele prostupu tepla, tím vyšší má 

hodnotu součinitele přestupu tepla při kritickém tepelném toku a tím vyšší je teplota, při které 

nastane kritický tepelný tok [36]. Pro vyšší hustoty dopadající vody platí, že čím vyšší je součinitel 

prostupu tepla, tím nižší je Leidenfrostova teplota [36]. 

Drsnost povrchu je další materiálový faktor ovlivňující přenos tepla. Drsnost povrchu ovlivňuje 

přenos tepla prostřednictvím mikroskopických nerovností (trhlin či vad) (1–10 µm) na povrchu, 

které vytvářejí zárodky parních bublin [52]. Vyšší drsnost má za následek vyšší tvorbu bublin při 

dané teplotě povrchu a to vede k zintenzivnění chlazení v oblasti přechodného a bublinového varu. 

Tento jev se ve větší míře projevuje při chlazení vnořením, kde tvorba bublin zintenzivňuje 

promíchávání kapaliny okolo vnořeného tělesa (Obr. 23). Vyšší drsnost povrchu vede ke zvýšení 

kritické hustoty tepelného toku a k posunu teploty, při které nastává k vyšším teplotám (Obr. 23). 

Vyšší drsnost povrchu též posouvá Leidenfrostovu teplotu k vyšším hodnotám [52 a 53] (Obr. 23 a  

Obr. 24). V oblasti blánového varu, kde povrch je izolovaný parní vrstvou má drsnost povrchu jen 

nepatrný vliv na součinitel přestupu tepla [52] (Obr. 23 a Obr. 25). 

Pro velmi malé rozdíly v drsnosti povrchu, obzvláště při sprchovém chlazení, má drsnost 

povrchu zanedbatelný vliv na součinitel přestupu tepla (Obr. 25). 
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Obr. 22: Závislost Leidenfrostovi teploty (TL), teploty při kritické hustotě tepelného toku (TDNB) a 

součinitele přestupu tepla při kritické hustotě tepelného toku na hustotě dopadající vody [37]. 

 

Obr. 23: Závislost hustoty tepelného toku na rozdílu povrchové teploty a tepoty saturace při 

vnoření (teplota lázně 95°C)  inconelové tyče o různých drsnostech povrchu [52]. 
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Obr. 24: Vliv povrchové úpravy materiálu na Leidenfrostovu teplotu při sprchovém chlazení [53]. 

 

Obr. 25: Vliv kvality povrchu na součinitel přestupu tepla (červená křivka – kartáčovaný povrch 

(Ra = 0,561 µm), modrá křivka – povrch vzniklý po válcování (Ra = 0,294 µm), zelená křivka – 

leštěný povrch (Ra = 0,167 µm)) [49]. 

1.3.1 Vrstva oxidů 

Při výrobě oceli dochází za vysokých teplot na povrchu oceli k chemické reakci, při které se 

váže kyslík obsažený ve vzduchu na železo či jiné prvky obsažené v oceli a vznikají oxidy. Ty se 

nazývají okuje. Rozlišujeme tři typy oxidů železa: wüstit (FeO), magnetit (Fe3O4) a hematit 

(Fe2O3). U ocelí obsahujících chróm, nikl či křemík vznikají též oxidy obsahující tyto prvky 

(Fe2SiO4, NiFe2O4, FeCr2O4 a Cr2O3).  

Struktura a množství oxidů jsou ovlivněny materiálem, na kterém oxidy vznikají, teplotou a 

atmosférou při které oxidy vznikají [54]. Příklad procentuálního složení vrstvy okují v závislosti 

na teplotě vzniku je na Obr. 26. Oxidy se často na povrchu oceli vyskytují ve vrstvách [54]. 

Průměrný součinitel tepelné vodivosti vrstvy oxidů je dán procentuálním zastoupením 

jednotlivých vrstev oxidů, přičemž nejnižší vodivost z oxidů železa má magnetit a nejvyšší wüstit 

(Obr. 27). 

Pro modelování přestupu tepla přes vrstvu oxidů na ocelích se často používá součinitel tepelné 

vodivosti vrstvy oxidů 3 W m
-1

K
-1

 [56]. Oxidy díky značně nižšímu součiniteli tepelné vodivosti 

než má ocel (15 - 60 W m
-1

K
-1

) působí na povrchu jako izolace a díky tomu ovlivňují rychlost 

ochlazování materiálu pod vrstvou oxidů. Vrstva oxidů má odlišnou drsnost povrchu než 
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nezoxidovaný povrch (Obr. 28) a tak součinitel přestupu tepla na povrchu vrstvy oxidů není 

identický se součinitelem přestupu tepla na nezoxidovaném povrchu [52].  

 
Obr. 26: Procentuální růst vrstev oxidů v závislosti na teplotě vzniku [55]. 

 
Obr. 27: Součinitel tepelné vodivosti závislý na teplotě pro různé druhy oxidů vzniklých na 

křemíkové oceli [57]. 

 

Obr. 28: 3-D obraz povrchu nízkouhlíkové oceli před a po 80 s oxidace při 800 °C: (a) před 

oxidací, (b) po oxidaci [60]. 

Přilnavost vrstvy oxidů a její soudržnost také ovlivňuje průběh chlazení. U větších tlouštěk 

vrstvy oxidů dochází v průběhu chlazení k jejímu nerovnoměrnému odpadávání od povrchu a 

může docházet k nerovnoměrnému chlazení. Tenčí vrstvy oxidů vykazují lepší přilnavost, avšak 
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jejich vliv na chlazení není tak výrazný [58]. Při specifických podmínkách může nastat i situace, 

že vrstva oxidů po velice krátkou dobu v průběhu chladicího procesu zintenzivňují chlazení [59]. 

Izolační vliv oxidů na chlazení nejlépe vystihuje efektivní součinitel přestupu tepla (𝛼𝑒𝑓) [58, 

61 a 62]. Tento součinitel přestupu tepla je definován: 

�̇� = 𝛼𝑒𝑓(𝑇𝑠 − 𝑇∞),                                                                        (1.42) 

kde �̇� je hustota tepelného toku mezi povrchem a okolní kapalinou, 𝑇𝑠 je teplota na rozhraní mezi 

vrstvou oxidů a ocelí a 𝑇∞ je teplota okolí (vody).   

V [58] je vyjádřen efektivní součinitel přestupu tepla pomocí tloušťky vrstvy oxidů (𝛿𝑜𝑥) a 

součinitele tepelné vodivosti vrstvy oxidů (𝜆𝑜𝑥): 

𝛼𝑒𝑓 = (
1

𝛼
+

𝛿𝑜𝑥

𝜆𝑜𝑥
)

−1

,                                                                   (1.43) 

kde α je součinitel přestupu tepla mezi povrchem oxidů a kapalinou.  

Ze vztahu (1.43) se dá usoudit, že efektivní součinitel přestupu tepla klesá s narůstající 

tloušťkou vrstvy oxidů a s jejím klesajícím součinitelem tepelné vodivosti. To částečně potvrzují 

měření provedená na různých materiálech pro zoxidovaný a nezoxidovaný povrch při blánovém 

varu [61] (Obr. 29) a též některá data publikována v [58] (Obr. 30). 

Výsledky publikované v [49] (Obr. 31), se však nedají vysvětlit za pomocí izolačního vlivu 

vrstvy oxidů. 

 

 

Obr. 29: Součinitel přestupu tepla při blánovém varu pro různé materiály. Nezoxidované vzorky 

(červená barva) a zoxidované vzorky (černá barva) [61]. 
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Obr. 30: Závislost změřeného součinitele přestupu tepla pro různé doby oxidace (0 s, 150 s a 1200 

s) [58]. 

 

Obr. 31: Závislost změřeného součinitele přestupu tepla na povrchové teplotě na zokujené a 

nezokujené desce [49]. 

 

1.3.2 Vybrané korelace pro predikci součinitele přestupu tepla, kritické 

hustoty tepelného toku a Leidenfrostovi teploty pro sprchové chlazení 

Nucená konvekce bez přítomnosti varu 

Korelaci pro odhad součinitele přestupu tepla pro sprchové chlazení pro teploty nižší než je 

teplota varu dané kapaliny publikoval Ribicki [16.]: 

𝑁𝑢𝐷32
= 4,7𝑅𝑒𝐷32

0,61𝑃𝑟0,32                                                         (1.44) 

I když tato korelace byla vyvinuta pro kapalinu PF-5052 a trysku s kuželovým paprskem, lze ji 

s větší chybou použít i pro vodu. 

Bublinový var 

Pro bublinový var při sprchovém chlazení publikoval Ribicki [16] korelaci založenou na 

modifikovaném bezrozměrném čísle varu (Bg
*
): 

𝐵𝑔∗ = 4,79 × 10−3 (
𝑐𝑝,𝑓(𝑇𝑠 − 𝑇∞)

ℎ𝑓𝑣
)

5,75

                              (1.45) 
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kde modifikované bezrozměrné číslo varu je definováno: 

𝐵𝑔∗ =

(
�̇� 𝐷32

𝜇𝑓ℎ𝑓𝑣
)

(
𝜌𝑓

𝜌𝑣
)

2,5

(
𝜌𝑓�̇�𝐿

2𝐷32

𝜎
)

0,35                                                  (1.46) 

Kritická hustota tepelného toku a teplota při které nastává 

Estes a Mudawar [17] na základě dříve publikované korelace [63] vytvořili predikci kritické 

hustoty tepelného toku pro sprchové chlazení: 

�̇�𝑙𝑜𝑐

𝜌𝑣ℎ𝑓𝑣�̇�𝑙𝑜𝑐

= 2,3 (
𝜌𝑓

𝜌𝑣
)

0,3

(
𝜌𝑓�̇�𝑙𝑜𝑐

2 𝐷32

𝜎
)

−0,35

(1 + 0,0019
𝜌𝑓𝑐𝑝(𝑇𝑠𝑎𝑡 − 𝑇∞)

𝜌𝑣ℎ𝑓𝑣
),   (1.47) 

kde �̇�𝑙𝑜𝑐 [W m
-2

] značí lokální teplený tok a �̇�𝑙𝑜𝑐  [m
3
 m

-2
 s

-1
] lokální objemový tok. 

Pro kuželovou trysku (úhel rozstřiku 𝜃) a čtvercový chlazený povrch o hraně (L) lze lokální 

objemový tok a lokální tepelný tok vypočítat: 

�̇�𝑙𝑜𝑐

�̇�𝐿

=
1

2
(1 + cos (𝜃 2⁄ )) cos(𝜃 2⁄ )                                        (1.48) 

�̇�𝑙𝑜𝑐 =  �̇�
𝐿2

𝜋
4

𝐿2
=

4

𝜋
�̇�                                                                    (1.49) 

V [37] je prezentována korelace pro predikci teploty, při které nastává kritická hustota 

tepelného toku (𝑇𝐷𝑁𝐵 [°𝐶]) a součinitele přestupu tepla (𝛼𝐷𝑁𝐵) při této teplotě 

𝑇𝐷𝑁𝐵 = 𝐵�̇�𝐿
𝑛                                                                                   (1.50) 

                                    𝛼𝐷𝑁𝐵 = 𝐵�̇�𝐿 ,
𝑛                                                                                (1.51) 

kde �̇�𝐿 [kg m−2 min−1] značí hustotu dopadající vody a konstanty v těchto rovnicích pro různé 

kovy jsou uvedeny v Tabulce 2. Platnost rovnic je 100 <  �̇�𝐿  < 2000.  

 

Tabulka 2: Konstanty v korelacích pro odhad  𝑇𝐿 , 𝑇𝐷𝑁𝐵  a  𝛼𝐷𝑁𝐵 [37]. 

Kov 

𝑻𝑳 𝑻𝑫𝑵𝑩 𝜶𝑫𝑵𝑩 

B  

 [°C] 

n 

 [-] 

B 

 [°C] 

n  

[-] 

B 

[Wm-2K-1] 

n  

[-] 

Měď - - 97 0,08 1840 0,48 

Hliník 190 0,09 83 0,11 1530 0,48 

Mosaz 126 0,17 80 0,11 1890 0,41 

Nikl 156 0,19 72 0,11 2360 0,32 
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Minimální hustota tepelného toku a Leidenfrostova teplota 

V [37] byl zkoumán vliv hustoty dopadající vody na Leidenfrostovu teplotu při sprchovém 

chlazení různých kovů. Bylo zjištěno, že s rostoucí hustotou dopadající vody dochází k nárůstu 

Leidenfrostovi teploty, přičemž nárůst je mocninný. Odvozený vztah je: 

𝑇𝐿 = 𝐵�̇�𝐿
𝑛,                                                                                (1.52) 

kde  �̇�𝐿 [kg m−2 min−1] značí hustotu dopadající vody a konstanty v této rovnici jsou pro různé 

kovy uvedeny v Tabulce 2. Platnost rovnice je 100 <  �̇�𝐿  < 2000.  

V [18] je odhad Leidenfrostovi teploty za pomocí Webrova čísla pro sprchové chlazení: 

        𝑇𝐿 = 1400𝑊𝑒𝑠
0,13.                                                                  (1.53) 

Vztah platí pro 6 ∙ 10−10  <  𝑊𝑒𝑠  < 3 ∙ 10−2. Tento odhad na rozdíl od predikce (1.52) 

zohledňuje velikost kapek, čímž umožňuje rozlišit vliv typu trysky. Znalost Sauterova středního 

průměru kapek však zhoršuje jeho praktickou použitelnost, jelikož většina výrobců trysek ho pro 

jednotlivé trysky neuvádí. 

Další vztah založený na dopadové rychlosti kapek (uimp [m s
-1

]) je prezentován v [11]: 

𝑇𝐿 = 24,3𝑢𝑖𝑚𝑝
0,64  + 162.                                                         (1.54) 

Tento vztah však dává dobré výsledky jen pro malé množství dopadající vody a nízké dopadové 

rychlosti [64]. 

Blánový var 

Pro odhad součinitele přestupu tepla při blánovém varu (𝛼𝑓𝑖𝑙𝑚) lze využít vztah prezentovaný v 

[65]: 

𝛼𝑓𝑖𝑙𝑚 = 109,2�̇�𝐿 + 200,                                                        (1.55) 

kde �̇�𝐿 [kg 𝑚−2𝑠−1] značí hustotu dopadající vody a rozsah použitelnosti je 1,7 <  �̇�𝐿  < 33,3.  

Srovnání korelací 

Užitím vztahů (1.50), (1.51), (1.52), (1.55) a lineární interpolace mezi těmito body lze 

přibližně approximovat součinitel přestupu tepla v závislosti na povrchové teplotě pro teploty 

vyšší než je TDNB.  Další možností, jak získat závislost součinitele přestupu tepla na povrchové 

teplotě, je použití korelace pro predikci součinitele přestupu tepla, která kromě hustoty dopadající 

vody užívá též povrchovou teplotu. Ta byla publikovaná v [12]:  

𝛼 = 190 + tanh (
�̇�𝐿

8
) × (140�̇�𝐿 [1 −

�̇�𝐿∆𝑇

72000
] + 3,26∆𝑇2 [1 − tanh (

∆𝑇

128
)])                  (1.56) 

a lze ji použít na predikci součintele přestupu tepla pro hustoty dopadající vody od 3 kg m
-2 

s
-1

 do 

30 kg m
-2 

s
-1

 a povrchové teploty od 200 °C do 1100 °C. Pro teploty značně vyšší než je 

Leidenfrostova teplota dává tato predikce podobné  výsledky jako predikce (1.55) a podobné 

výsledky jako byly změřeny v [38] (Obr. 32). 

Na (Obr. 33) je porovnána predikce (1.56) a lineární interpolace mezi body získanými pomocí 

predikcí (1.50), (1.51), (1.52), (1.55) se změřenými daty publikovanými v [38 a 49]. 
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Obr. 32: Porovnání korelací pro predikci součinitele přestupu tepla při blánovém varu (900 °C) 

(Chabicovsky [38], Jeschar – rovnice (1.55), Wendelstorf – rovnice (1.56)) s experimentálními 

daty (Chabicovsky [38]). 

 

 

Obr. 33: Porovnání korelací pro predikci součinitele přestupu tepla.  Změřené hodnoty [38] 

(zelená); korelace (1.56) [12] (modrá); změřené hodnoty s polem kuželových trysek [49] 

(červená); lineární interpolace mei body získanými pomocí rovnic (1.50), (1.51), (1.52) a (1.55) 

[37 a 65] (šedá). 
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2  LABORATORNÍ MĚŘENÍ, INVERZNÍ VÝPOČET A 

VYHODNOCOVÁNÍ MĚŘENÍ 

Experimentální měření začíná návrhem experimentu a vyžaduje výrobou zkušebního vzorku a 

instalaci termoelektrických článků (senzorů pro měření teploty) do zkušebního vzorku. Zkušební 

vzorek je následně upevněn na existující laboratorní experimentální zařízení, kde je ohřát na 

požadovanou teplotu. Po zahřátí vzorku na požadovanou teplotu je vzorek zchlazen zapomocí 

trysky či trysek. V průběhu chlazení jsou zaznamenávány teploty změřené termoelektrickými 

články (termočlánky) pod povrchem chlazeného vzorku a poloha trysek vůči vzorku. Pro zjištění 

okrajových podmínek (součinitel přestupu tepla, hustota tepelného toku a povrchová teplota) ze 

změřených dat je nutné využít inverzní úlohu přenosu tepla. Po výpočtu jsou následně získaná data 

vyhodnocena a porovnána. 

Dále bude v této kapitole rozebráno experimentální měření teplot, experimentální zařízení, bude 

nastíněn princip inverzního výpočtu a to, jak jsou data vyhodnocována. 

2.1 MĚŘENÍ TEPLOTY 

Při měřeních v rámci této dizertační práce jsou používány výhradně termočlánky a tak popis 

měření teplot je zaměřen pouze na tuto metodu.  

Termočlánky jsou založeny na Seebeckově jevu, tj. na převodu tepelné energie na elektrickou. 

Seebeckův jev vzniká tím, že v teplejší části vodiče mají nositelé náboje větš energii, a proto 

difundují ve větším množství do chladnějších míst než nositelé z chladnějších míst do teplejších. 

Tím vzniká jednostranná převaha nábojů kladných nebo záporných. Mezi konci vodičů existuje 

napětí ∆E, pokud je mezi nimi teplotní rozdíl ∆T. [66] 

Pro termoelektrické napětí se používá  veličina elektromotorické napětí E. Termočlánek je vždy 

složen ze dvou vodičů (polovodičů). V uzavřeném obvodu realizovaném ze dvou materiálově 

různých vodičů protéká elektrický proud tehdy, mají-li oba spoje A, B rozdílnou teplotu. [66] 

Jednotlivé páry termoelektrických materiálů pro výrobu termočlánků jsou normalizovány a byly 

vybrány materiály zajišťující přijatelnou nelinearitu závislosti termoelektrického napětí na teplotě 

pro daný teplotní rozsah, odolnost proti korozi, chemickým vlivům a ionizačnímu záření. Označení 

jednotlivých termočlánků se provádí velkými písmeny. Na Obr. 34 jsou znázorněny 

charakteristiky vybraných termočlánků. 

 
Obr. 34: Charakteristiky vybraných termočlánků [66]. 

 



37 

 

Pro měření v rámci této dizertační práce jsou použity termočlánky typu K, které jsou složeny z 

chromelu a alumelu (NiCr-NiAl). Tento typ je použitelný až do teploty 1250 °C [67] a je vhodný 

pro oxidační a inertní atmosféru, je necitlivý pro neutronový tok a není vhodný pro měření ve 

vakuu [66]. 

Tento typ termočlánků lze pořídit v provedení otevřený spoj (nechráněný spoj dvou drátů) či 

jako zapouzdřený spoj (termoelektrické vodiče jsou uloženy v kovovém plášti ve tvaru trubky a 

vodiče jsou v plášti izolovány zhutnělou práškovou minerální izolací z MgO nebo Al2O3). V 

případě zapouzdřeného spoje existuje uzemněný spoj (spoj je spojen s vnitřní stranou ochranného 

obalu) anebo izolovaný (mezi spojem termoelektrických vodičů a ochranným obalem je zhutnělá 

prášková minerální izolace) (Obr. 35). 

 
Obr. 35: Izolovaný (a) a uzemněný (b) spoj plášťového termočlánku 

Jelikož závislost napětí na teplotním rozdílu není lineární pro termoelektrické články, používají 

se pro přepočet polynomy vyšších řádů: 

𝑇 = ∑ 𝑏𝑖𝐸𝑖𝑛
𝑖=0 .                                                    (2.1) 

Pro termočlánek typu K je n = 9 a koeficienty polynomu lze nalézt například v [68].  

Termočlánek nelze v případě intenzivního sprchového chlazení umístit přímo na chlazený 

povrch, jelikož svojí přítomností ovlivňuje proudění v jeho blízkém okolí. Dále není možné zaručit 

dokonalý kontakt s povrchem a nelze zaručit, že mezi povrchem a termoelektrickým článkem se 

nevytvoří oxid, který způsobí chybu v měření. Z toho vyplývá, že není možno přímo měřit přesné 

povrchové teploty a je nutné měření povrchové teploty provádět nepřímo, kdy je měřena teplota v 

určité hloubce pod povrchem. Vzhledem k vysokým chladicím intenzitám je po tloušťce materiálu 

výrazný teplotní gradient a naměřené teploty pod povrchem jsou rozdílné od povrchových teplot. 

Je tedy nutné určit povrchovou teplotu, hustotu tepelného toku a součinitel přestupu tepla ze 

změřených teplot pomocí inverzního výpočtu. 

2.2 EXPERIMENTÁLNÍ ZAŘÍZENÍ A POSTUP MĚŘENÍ 

Pro experimenty prováděné v rámci této dizertační práce bylo využito existující zařízení v 

Laboratoři přenosu tepla a proudění (Obr. 36). Toto experimentální zařízení slouží pro 

vysokoteplotní (do 1250 °C) měření chladicích účinků trysek používaných v sekundárním chlazení 

při kontinuálním odlévání oceli. Zařízení se skládá ze zvedacího mechanismu, na kterém je 

umístěn zkušební vzorek, dále z pohyblivého nosníku s tryskou či tryskami a elektrické pece. 

Pohyb trysky (trysek) je v horizontální rovině ve směru kolmém na testovaný vzorek.  

 

izolace kovový ochranný obal 

            vodiče 

            vodiče (b) 

 

(a) 
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Obr. 36: Zařízení pro měření trysek používaných v sekundárním chlazení při kontinuálním 

odlévání oceli. 

Pro experimenty na vliv teploty vody a vliv vrstvy oxidů byly použity zkušební vzorky 

(600 mm x 320 mm) vyrobené z nerezové austenitické oceli (EN 1.4828) o tloušťce 25 mm. Do 

vzorku byly z horní strany vyvrtány díry, v nichž bylo ve dvou řadách zapuštěno celkem osmnáct 

plášťových termočlánků (typ K, ∅ 1,5 mm) (Obr. 36 vpravo nahoře). Díry byly vyvrtány tak, aby 

vzdálenost mezi chlazeným povrchem desky a hrotem termočlánku byla 2 ± 0,01 mm. 

Pro experimenty na posouzení vlivu drsnosti povrchu byly použity menší vzorky z austenitické 

nerezové oceli o rozměrech 160 mm × 60 mm × 25 mm. Pro uchycení těchto vzorků bylo 

modifikováno původní zařízení (Obr. 37). Při experimentu byly nahřáté vzorky vyjmuty z pece a 

umístěny na krycí plech, přičemž kontakt s krycím plechem byl pouze na malých plochách 

v rozích vzorku. Tyto menší vzorky byly osazeny pouze dvěma termočlánky (typ K, ∅ 1,5 mm) 

umístěnými vedle sebe. Opět byly termočlánky vsazeny do děr, přičemž vzdálenost mezi 

chlazeným povrchem desky a hrotem termočlánku byla 2 ± 0,01 mm. 

Experiment začíná ohřevem testovacího vzorku v elektrické peci na počáteční teplotu. Před 

dosažením této teploty je zapnuto vodní čerpadlo a nastaven tlak vody a v případě vodo-vzdušných 

trysek i tlak vzduchu. Ve chvíli, kdy je vše připraveno, je zapnuto záznamové zařízení a 

experimentální deska je vyjmuta z pece a ustavena do požadované polohy. Následně se trysky 

předepsanou rychlostí pohybují pod nahřátým experimentálním vzorkem. Mezi tryskou a 

povrchem testovaného vzorku 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 zpětném pohybu do základní polohy je deflektor zavřený, kvůli 

regeneraci teplotního pole na povrchu desky (Obr. 36 vpravo dole). Ve chvíli, kdy je teplota 

povrchu nižší než požadovaná koncová teplota, je experiment ukončen a data zaznamenaná 

záznamovým zařízením jsou uložena do počítače. Za pomocí matematických metod jsou naměřená 

data následně zpracována a vyhodnocena. 
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Obr. 37: Modifikace zařízení pro chlazení malých vzorků 

2.3 INVERZNÍ VÝPOČET 

Změřená data je nutné nejprve vyfiltrovat, vzhledem k citlivosti inverzní úlohy na skokové 

změny způsobené zašuměním dat. K filtraci se využívá konvoluce s Gaussovským jádrem. Ze 

změřených vyfiltrovaných dat jsou použitím inverzní úlohy vedení tepla vypočteny časově závislé 

okrajové podmínky: součinitel přestupu tepla, povrchová teplota a hustota tepelného toku. Pro 

výpočty prováděné v rámci této práce byl použit verifikovaný program vyvinutý a běžně 

používaný v Laboratoři přenosu tepla a proudění. Vývoj inverzních metod není předmětem této 

práce, a proto je zde uveden jen stručný popis 1D inverzní úlohy. Podrobnější informace je možné 

získat v [69-73]. 

Pro výpočet inverzní úlohy je použit Beckův sekvenční algoritmus [74]. Tato metoda používá 

sekvenční odhad časově proměnných okrajových podmínek a dopředných časových kroků. První 

součet čtverců chyb je vypočítán s použitím f dopředných časových kroků, kdy změřené teploty Ti
*
 

jsou porovnány s vypočtenými teplotami Ti v aktuálním čase m: 

𝑆𝑆𝐸 = ∑ (𝑇𝑖
∗ − 𝑇𝑖)2

𝑚+𝑓

𝑖=𝑚+1

                                            (2.2) 

Teploty Ti jsou vypočteny přímým výpočtem, např. metodou konečných diferencí, metodou 

konečných prvků anebo metodou konečných objemů. Hustotu tepelného toku �̇� z povrchu v čase 

m je možné vypočítat minimalizací rovnice (2.2), za použití lineárních minimalizačních metod: 

�̇�𝑚 =
∑ (𝑇𝑖

∗−𝑇𝑖|�̇�𝑚=0)𝜉𝑖
𝑚+𝑓
𝑖=𝑚+1

∑ (𝜉𝑖)2𝑚+𝑓
𝑖=𝑚+1

,                                  (2.3) 
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kde 𝑇𝑖|𝑞𝑚=0 jsou teploty v místě termoelektrického článku, které byly vypočteny přímým 

výpočtem za použití dříve vypočtených hustot tepelných toků bez �̇�𝑚. Parametr 𝜉𝑖 je citlivost 

snímače s termoelektirickým článkem v časovém indexu i na hustotu tepelného toku v čase m. 

Fyzikálně tento koeficient citlivosti značí zvýšení teploty v termoelektrickém článku na jednotku 

hustoty tepelného toku na povrchu. Koeficient citlivost snímače je definován jako 

𝜉𝑖 =
𝜕𝑇𝑖

𝜕𝑞𝑚 .                                                         (2.4) 

Součinitel přestupu tepla (α) lze vypočítat z povrchové teploty a hustoty tepelného toku z povrchu: 

𝛼𝑚 =
�̇�𝑚

𝑇∞
𝑚−(𝑇0

𝑚−𝑇0
𝑚−1) 2⁄

                                      (2.5) 

kde 𝑇∞
𝑚 je teplota okolí. 

2.4 VYHODNOCENÍ LABORATORNÍHO MĚŘENÍ 

Výstupem inverzního výpočtu jsou povrchová teplota, hustota tepelného toku a součinitel 

přestupu tepla. Všechny tyto veličiny jsou časově závislé (Obr. 38 a Obr. 39).  

 
Obr. 38: Závislost změřené teploty (2 mm pod povrchem) a vypočítané povrchové teploty na čase 

 

Obr. 39: Závislost součinitele přestupu tepla na čase 
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Z experimentálního měření je známa časová závislost polohy trysky pod chlazeným povrchem. 

Z těchto dat se získá závislost součinitele přestupu tepla na teplotě povrchu a poloze v chladicí 

sekci (Obr. 40). Na Obr. 41 je 2D zobrazení grafu znázorněného na Obr. 40.  

 

Obr. 40: Závislosti součinitele přestupu tepla na poloze a povrchové teplotě (3D zobrazení). 

 

Obr. 41: Závislost součinitele přestupu tepla na poloze a povrchové teplotě (2D zobrazení). 

Zelené křivky reprezentují vypočtené povrchové teploty (body ve kterých známe povrchovou 

teplotu). Data mezi těmito křivkami jsou získávána lineární interpolací a data, v teplotní oblasti 

vyšší než počáteční teplota, jsou extrapolována z hodnot získaných během prvního průjezdu 

chladicí sekcí. Vzniklý graf lze dále vyhladit, a tím zmírnit vliv chyb či nepřesností z měření či 

výpočtu. Závislost součinitele přestupu tepla na povrchové teplotě a pozici je nejvhodnější 

okrajovou podmínkou pro simulace chlazení tryskami. Tato okrajová podmínka vystihuje jednak 

změnu součinitele přestupu tepla v závislosti na teplotě povrchu a navíc i změnu v chlazení 
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v závislosti na poloze způsobenou rozložením dopadající vody. Tento 3D graf je však složité 

interpretovat, porovnávat a používat v komerčních výpočetních programech, a tak se často 

zobrazuje závislost součinitele přestupu tepla jen na povrchové teplotě (Obr. 42) či na poloze.  

 
Obr. 42: Závislost průměrného součinitele přestupu tepla a průměrné hustoty tepelného toku na 

povrchové teplotě. 

Závislost na povrchové teplotě se získá zprůměrováním součinitele přestupu tepla přes polohu. 

Při chlazení více řadami trysek se nejčastěji průměruje mezi první a poslední řadou trysek. 

V případě měření s jednou tryskou se volí interval pro zprůměrování dle velikosti chlazené 

dopadové oblasti anebo se volí úzký interval kolem středu ústí trysky. Pro porovnání vlivu 

různých parametrů na křivku varu při sprchovém chlazení se též využívá závislost hustoty 

tepelného toku na povrchové teplotě (Obr. 42), či na teplotě přehřátí povrchu. Tato závislost se 

získá ze závislosti součinitele přestupu tepla na povrchové teplotě vynásobením rozdílem teploty 

povrchu a teploty chladicí kapaliny. Při použití více termočlánků při měření je možné získané 

okrajové podmínky zprůměrovat. Je však nutné průměrovat termočlánky se stejnou či podobnou 

pozicí vůči trysce (tryskám). Tímto zprůměrováním může být dosaženo přesnějších výsledků, 

neboť jsou použity informace z více termočlánků a tím je zmenšena chyba či nepřesnost 

experimentálního měření. 

V případě experimentů se statickou tryskou (tryska se nepohybuje a bez přerušení stříká na 

nepohyblivý vzorek) není potřeba výše popsané vyhodnocování. Závislost součinitele přestupu 

tepla na povrchové teplotě se získá vyhlazením vypočtené závislosti součinitele přestupu tepla na 

povrchové teplotě. 

V rámci této dizertační práce byly experimenty vyhodnocovány pomocí programu, běžně 

používaném v Laboratoři přenosu tepla a proudění. 
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3  VLIV TEPLOTY VODY NA SPRCHOVÉ CHLAZENÍ 

3.1 TEORETICKÝ ÚVOD 

Při sprchovém chlazení horkých povrchů v metalurgickém průmyslu je dominantní chladicí 

kapalinou voda. Voda má značně závislé termo-fyzikální vlastnosti na teplotě (Obr. 43) a tak je 

chlazení velice citlivé na výkyvy teplot chladicí vody. Ty jsou však poměrně časté a v ocelárnách 

není neobvyklé používat v letních měsících vodu o teplotě přesahující 40 °C a naopak v zimních 

měsících může dosahovat teplot jen několik stupňů nad nulou.  

 

   

   

   
Obr. 43: Teplotně závislé vlastnosti vody (hustota, měrná tepelná kapacita, dynamická viskozita, 

součinitel tepelné vodivosti, povrchové napětí a Prandtlovo číslo) převzaté z [2]. 
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Při chlazení za pomocí trysek má teplota vody významný vliv na atomizaci. To je vidět na Obr. 

44, kde je znázorněn Sauterův střední průměr kapek v závislosti na teplotě vody. Pro odhad 

Sauterova středního průměru kapek jsou použity predikce (1.35), (1.36) a (1.38) vyvinuté pro 

menší trysky a tak reálná závislost D32 na teplotě vody se může značně lišit. Jak je však patrné, 

s rostoucí teplotou vody bude docházet k výraznému poklesu D32. 

 

 

   
Obr. 44: Závislost Sauterova středního průměru kapek na teplotě vody (vlevo) a procentuální 

závislost Sauterova středního průměru kapek na teplotě vody (vpravo). Tlak v trysce 500 kPa. 

Průměr ústí trysky d0 = dh = 1,2 mm. Predikce pro trysku s kuželovým paprskem (FC) dle Lefebvra 

(1.36) a  Estese (1.38). Predikce pro trysku s plochým paprskem (FJ) dle Lefebvra (1.35).  

Změna teploty chladicí vody má přímo vliv na hustotu tepelného toku a to tím, že se změní 

rozdíl teplot mezi chlazeným povrchem a okolím (voda). Kromě toho, teplota vody přímo 

ovlivňuje některá stádia varu či nucenou konvekci u teplot povrchu pod bodem varu.   

Při blánovém varu je povrch pokryt parní vrstvou. Tato vrstva je tím silnější, čím vyšší je 

teplota povrchu a dá se též předpokládat, že čím vyšší je teplota chladicí kapaliny, tím bude i 

tloušťka parní vrstvy větší. To ukazuje vztah pro tloušťku parní vrstvy při chlazení vnořením do 

vodní lázně uvedený v [75]:  

δ =
λv

α
(Tsat − T∞)
(Ts − Tsat)

+
mv∆hf

A(Ts − Tsat)
− εs,fσTsat

3  f (
Ts

Tsat
)

 ,                             (3.1) 

kde A [m
2
] je obsah povrchu, mv [kg s

-1
] je hmotnostní tok páry, ∆hf  je rozdíl entalpie mezi párou 

a kapalinou při teplotě varu, T∞ [°C] je teplota okolní kapaliny, Tsat [°C] je teplota varu, Ts [°C] je 

teplota povrchu vnořeného tělesa, α[W m−2 K−1] je součinitel přestupu tepla, δ [m] je tloušťka 

parní vrstvy, λv[W𝑚−1𝐾1] je součinitel tepelné vodivosti páry, εs,f je emisivita a σ je Stefan-

Boltzmannova konstanta. 

Z rovnice (3.1) je zřejmé, že tloušťka parní vrstvy bude narůstat s rostoucí teplotou kapaliny. 

Větší tloušťka izolační parní vrstvy bude mít za následek pokles hustoty tepelného toku 

z chlazeného povrchu do okolní kapaliny a tím dojde i k poklesu součinitele přestupu tepla. Jelikož 

při dané teplotě povrchu bude tloušťka parní vrstvy větší pro teplejší vodu, dá se usoudit, že 

teplota povrchu, při které se rozpadne souvislá parní vrstva (Leidenfrostova teplota), bude nižší 

pro teplejší vodu. 
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S poklesem povrchové teploty pod Leidenfrostovu teplotu dojde k rozpadu parní vrstvy, která 

odděluje povrch od dopadající vody a nastává přechodný a následně bublinový var. Ten je 

charakteristický tvorbou bublin a jejím oddělováním od povrchu. Z rovnice (1.12) je zřejmé, že 

minimální poloměr bublin, které se mohou tvořit, se zmenšuje s rostoucí teplotou povrchu a též se 

zmenšuje v důsledku poklesu povrchového napětí s rostoucí teplotou okolní kapaliny. Nárůst 

teploty kapaliny vede tedy k tomu, že se mohou tvořit při dané teplotě povrchu i bubliny s menším 

poloměrem než u chladnější kapaliny. Větší množství bublin vede obzvláště při chlazení vnořením 

k zintenzivnění promíchávání okolní kapaliny a k většímu transportu páry od povrchu. To by mělo 

mít za následek, že součinitel přestupu tepla by měl být vyšší pro vyšší teplotu kapaliny v oblasti 

bublinového varu. Při poklesu povrchové teploty pod teplotu varu, je sprchové chlazení 

charakterizováno jako nucená konvekce, kterou by mělo jít popsat pomocí Nusseltova, 

Reynoldsova a Prandtlova čísla. Z rovnice (1.44) vyplývá, že s rostoucí teplotou vody dochází 

k nárůstu součinitele přestupu tepla při teplotách chlazeného povrchu pod bodem varu (Obr. 45). 

 

 

Obr. 45: Závislost součinitele přestupu tepla na teplotě vody predikovaná pomocí rovnice (1.44). 

Tlak v trysce 100, 300 a 500 kPa. Průměr ústí trysky d0 = 1,2 mm. Predikce D32 pro trysku 

s kuželovým paprskem dle rovnice od Estese  (1.38).  

Jelikož není dostatek doposud publikovaných experimentálních dat na vliv teploty vody při 

sprchovém chlazení a navíc některá měření jsou si v rozporu, bylo v rámci této dizertační práce 

provedeno nové rozsáhle měření na vliv teploty vody. Výsledky těchto měření jsou popsány dále 

v této části a na závěr jsou některé výsledky zobecněny. 

3.2 LABORATORNÍ MĚŘENÍ 

Pro posouzení vlivu teploty vody na sprchové chlazení byly testovány dvě různé trysky, 

přičemž každá byla testována při dvou různých průtocích vody. Pro experimenty byla použita 

vodo-vzdušná tryska od výrobce Delavan (W19917-15 8.0 90) a vodní tryska od výrobce Spraying 

Systems (8510XT). Obě tyto trysky mají plochý tvar paprsku a úhel rozstřiku mezi 85° až 90°. 

Každý experiment s danou tryskou a daným tlakem byl proveden s rozdílnou teplotou vody, 

přičemž teploty vody se pohybovaly kolem 15 °C, 35 °C, 55 °C a 75 °C. U trysky 8510XT byl 

experiment s teplotou vody přibližně 35 °C zopakován pro posouzení opakovatelnosti měření. 

Pro experimenty byly použity zkušební vzorky (600 mm x 320 mm) vyrobené z austenitické 

nerezové oceli (EN 1.4828) o tloušťce 25 mm. Přičemž jedna zkušební deska byla použita na více 

experimentů a mezi experimenty byl její povrch očištěn. Do vzorku byly z horní strany vyvrtány 
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díry, v nichž bylo ve dvou řadách zapuštěno 18 plášťových termočlánků (typ K, ∅ 1,5 mm) (Obr. 

46). Experimentální vzorek byl ohříván na teplotu 1250 °C. Detailní popis zkušebního vzorku a 

průběhu experimentu odpovídá popisu uvedenému v kapitole 2. 

Chlazení bylo prováděno s jednou tryskou, jejíž ústí při pohybu procházelo pod třetí řadou 

termočlánků (Obr. 46).   

Experimenty s vodo-vzdušnou tryskou jsou označeny písmenem M a experimenty s vodní 

tryskou s plochým paprskem písmenem F. Nižší průtok je zastoupen v označení experimentu 

číslicí 1 a vyšší průtok číslicí 2. Parametry experimentů jsou shrnuty v Tabulce 3 a Tabulce 4. 

 

 
Obr. 46: Umístění trysky vůči chlazené desce  

 

Tabulka 3: Experimenty s vodovzdušnou tryskou od firmy Delavan: W19917-15 8.0 90 

Experiment 
Teplota 

vody [°C] 
Vzdálenost ústí trysky 

od desky [mm] 
Tlak vzduchu, 

[kPa] 
Průtok vody 

[dm3 s-1] 
Tlak vody 

[kPa] 

Rychlost 
[m min-1] 

M1-15 13 190 206,8 0,284 390 1 

M1-25 21,3 190 206,8 0,284 390 1 

M1-35 34,6 190 206,8 0,284 390 1 

M1-55 55,4 190 206,8 0,284 390 1 

M1-75 74,4 190 206,8 0,284 390 1 

M2-15 11,8 190 206,8 0,378 570 1 

M2-25 20,5 190 206,8 0,378 570 1 

M2-35 34,1 190 206,8 0,378 570 1 

M2-55 55,5 190 206,8 0,378 570 1 

M2-75 75,4 190 206,8 0,378 570 1 
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Tabulka 4: Experimenty s vodní tryskou s plochým paprskem od firmy Spraying Systems: 8510XT 

Experiment 
Teplota 

vody [°C] 
Vzdálenost ústí trysky 

od desky [mm] 
Průtok vody 

[dm3 s-1] 
Tlak vody 

[kPa] 

Rychlost 
[m min-1] 

F1-15 12,6 207 0,063 250 1 

F1-25 26,2 207 0,063 250 1 

F1-35 33,3 207 0,063 250 1 

F1-35_2 31,0 207 0,063 250 1 

F1-55 56,3 207 0,063 250 1 

F1-75 73,8 207 0,063 250 1 

F2-15 14,7 207 0,124 1000 1 

F2-25 24,6 207 0,124 1000 1 

F2-35 33,7 207 0,124 1000 1 

F2-35_2 32,9 207 0,124 1000 1 

F2-55 56,5 207 0,124 1000 1 

F2-75 78,5 207 0,124 1000 1 

 

3.3 VÝSLEDKY LABORATORNÍHO MĚŘENÍ 

V průběhu experimentu byla teplota měřena osmnácti termočlánky. Z důvodu přehlednosti byly 

pro další vyhodnocení použity jen termočlánky v pozicích A (T31, T32) a C (T51, T52) viz Obr. 

46. Pod pozicí A prochází střed ústí trysky a pozice C je vzdálena od středu 134 mm. Jelikož 

rozložení dopadající vody u testovaných trysek není homogenní, jsou tak z každého experimentu 

data ze dvou oblastí s různým množstvím dopadající vody. Po výpočtu inverzní úlohou (kapitola 

2.3) jsou data vyhodnocena za pomocí laboratorního programu (kapitola 2.4), přičemž data jsou 

průměrována přes polohu na intervalu o délce 10 mm. Střed tohoto intervalu odpovídá poloze, ve 

které je střed ústí trysky pod danou řadou termočlánků. Ukázka získaných dat pro trysku 8510XT 

je na Obr. 47. Ostatní grafy jsou pro přehlednost uvedeny až v příloze (Příloha A – data na 

posouzení vlivu teploty vody). U některých experimentů byla intenzita chlazení vysoká a došlo 

k rychlému poklesu povrchové teploty a tak chybí data pro vyšší teploty chlazeného povrchu. U 

některých konfigurací bylo chlazení naopak málo intenzivní a experiment byl ukončen při vyšších 

povrchových teplotách a chybí tak data pro nižší povrchové teploty. 

 
Obr. 47: Vliv teploty chladicí vody pro trysku 8510XT, průtok 0,063 dm

3
s

-1 
a pozice A 

Ze závislosti hustoty tepelného toku na povrchové teplotě byly následně určeny významné body 

na křivce varu (TL, �̇�𝑚𝑖𝑛, TDNB a �̇�𝐶𝐻𝐹) a určena hodnota součinitele přestupu tepla při 100 °C a 

950 °C. Teplota 950 °C byla zvolena jako teplota, při které u většiny experimentů probíhal 
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blánový var. Hodnoty pro pozici A byly získány jako průměr z termočlánků T31 a T32 a hodnoty 

pro pozici C, jako průměr z termočlánků T51 a T52. Při průměrování byly vynechány hodnoty, 

které evidentně neodpovídaly trendu změřených dat. Na Obr. 48 až Obr. 53 jsou vyneseny 

průměrné hodnoty pro pozice A a C. Data pro Termočlánky T31, T32, T51 a T52 jsou uvedena 

v příloze (Příloha A – data na posouzení vlivu teploty vody). 

Z dat na Obr. 48 až Obr. 53 je patrné, že pro obě proměřované trysky dochází k poklesu 

součinitele přestupu tepla při 950 °C, TL, �̇�𝑚𝑖𝑛, �̇�𝐶𝐻𝐹 a TDNB s rostoucí teplotou chladicí vody. 

Součinitel přestupu tepla při 100 °C se naopak zvyšuje s rostoucí teplotou vody. 

 
Obr. 48: Součinitel přestupu tepla při 950 °C 

 
Obr. 49: Leidenfrostova teplota 

 
Obr. 50: Minimální hustota tepelného toku 
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Obr. 51: Teplota při kritické hustotě tepelného toku 

 
Obr. 52: Kritická hustota tepelného toku 

 
Obr. 53: Součinitel přestupu tepla při 100 °C 

3.4 SROVNÁNÍ VÝSLEDKŮ LABORATORNÍHO MĚŘENÍ S JIŽ 

PUBLIKOVANÝMI VÝSLEDKY 

Pro lepší porovnání získaných výsledků mezi sebou a pro porovnání s již publikovanými 

výsledky je třeba ze získaných hodnot odstranit vliv množství dopadající vody. Jelikož ve většině 

dosud publikovaných predikcí (např. rovnice 1.44, 1.46, 1.47 a 1.53) se vyskytuje objemový tok 

kapaliny v součinu, lze ho tedy vytknout před vztah. To samé lze udělat v případě odhadu 

Sauterova středního průměru kapek.  



50 

 

Jelikož každá změřená série experimentů (M1, M2, F1, F2) byla provedena s jiným objemovým 

tokem vody, bylo nutno získaná data (TL, �̇�𝑚𝑖𝑛, �̇�𝐶𝐻𝐹, TDNB, …) nejprve upravit, aby je bylo možné 

mezi sebou porovnat. Toho lze docílit tak, že data v rámci jedné série, která se liší jen teplotou 

chladicí vody, jsou podělena hodnotou (TL, �̇�𝑚𝑖𝑛, �̇�𝐶𝐻𝐹, TDNB,…) získanou v libovolném 

experimentu z této série. Tím se odstraní z dat vliv průtoku a získá se tak relativní porovnání dat 

v rámci jedné série experimentů. Aby bylo možné porovnat data z různých sérií experimentů, je 

nutné dělit v každé sérii hodnotou získanou při stejné teplotě chladicí vody. Tím data pro danou 

teplotu chladicí vody nabývají vždy hodnoty jedna. Jelikož testované teploty chladicí vody v 

sériích nebyly identické, byla zvolena teplota chladicí vody 30 °C a hodnota v každé sérii při této 

teplotě byla získána lineární regresí. Vynásobí-li se takto získané hodnoty stem, získá se vyjádření 

v procentech. Na Obr. 54 jsou porovnána takto získaná data pro součinitel přestupu tepla při 

950 °C. 

 

Obr. 54: Relativní součinitel přestupu tepla při 950 °C 

Jak je vidět, upravené hodnoty pro konfigurace proměřované při různých objemových průtocích 

(M1_A,M1_C,…, F2_C), jsou blízko sebe a zdá se, že leží na přímce. Jsou zde též vidět výrazné 

odchylky od trendu. Ty se získají díky odhadu hodnoty pro teplotu 30 °C z malého počtu dat 

(hodnota M2_A při 75 °C - jen dvě hodnoty) anebo kvůli výrazné odchylce od trendu (F1_C při 

31 °C). Jelikož je odhad hodnoty při teplotě 30 °C klíčový, nebyly (v případě více než dvou 

hodnot) používány pro lineární regresi hodnoty vychylující se výrazně z trendu. Z dat pro všechny 

konfigurace a pozice termočlánků (A a C) je zřejmé, že dochází k poklesu součinitele přestupu 

tepla s rostoucí teplotou vody, přičemž rozdíl mezi teplotou vody 15 °C a 75 °C je přibližně 20 %. 

Díky úpravě dat lze porovnat změřená data (M1_A, M1_C, …., F2_C) s daty již dříve 

publikovanými. To je vidět též na Obr. 54, kde data Conti1 a Conti2 byla změřena  s dvojicí vodo-

vzdušných trysek ([40], Obr. 13 a Obr. 14) a data LinU a LinB byla změřena s rozsáhlým polem 

trysek s plochým paprskem ([41], Obr. 15). Všechna tato data byla změřena v Laboratoři přenosu 

tepla a proudění, avšak s výrazně rozdílnými konfiguracemi. Je patrné, že data Conti2, LinU a 

LinB mají podobný trend jako data změřená v rámci této dizertační práce, avšak data Conti1 se 

výrazně liší. To je nejspíše způsobeno velmi malým množstvím dopadající vody v rámci měření 

Conti1 a tedy výraznějším vlivem radiace a vypařování vody v oblasti blánového varu. Jelikož 

není dostupná žádná funkce pro predikci součinitele přestupu tepla v oblasti blánového varu, která 

by uvažovala vlastnosti kapaliny, nelze porovnat tato data s nějakou již existující predikcí. 

Porovnání pro Leidenfrostovu teplotu je na Obr. 55. Změřená data v rámci měření Conti1, 

Conti2, LinU a LinB mají podobný trend jako data změřená v rámci této práce (M1_A, M1_C, …., 
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F2_C), přičemž rozptyl relativních hodnot není příliš velký. Leidenfrostovu teplotu lze predikovat 

pomocí rovnice (1.53), kde Leidenfrostova teplota je funkcí Weberova čísla, přičemž jako 

predikce D32 je použita jak predikce pro kuželové trysky (FC) od Estese (1.38), tak predikce pro 

ploché trysky (FJ) od Lefebvra (1.35). I když všechna experimentální data jsou pro trysky 

s plochým paprskem, je pro porovnání použita i predikce pro kuželové trysky a to z důvodu její 

vyšší citlivosti na teplotu vody. Jak je vidět na Obr. 55, tato korelace vykazuje zanedbatelnou 

změnu se změnou teploty vody a vůbec neodpovídá trendu experimentálních dat. To může být 

ovlivněno použitím predikce D32, která není dostatečně citlivá na změnu teploty vody avšak i 

přesto se dá konstatovat, že predikce (1.53) nedostatečně vystihuje vliv teploty vody. 

 
Obr. 55: Relativní Leidenfrostova teplota 

Hodnoty pro minimální hustotu tepelného toku jsou na Obr. 56. Experimentální data až na 

experimenty Conti1 vykazují podobný trend avšak rozptyl hodnot je trochu vyšší, než v případě 

Leidenfrostovi teploty. Trend dat z měření Conti1 se liší od trendu ostatních dat, což nejspíš 

způsobuje malé množství dopadající vody, jako v případě součinitele přestupu tepla při 950 °C. 

Ačkoliv není publikována predikce minimální hustoty tepelného toku, lze ji získat z Newtonova 

zákona ochlazování (�̇�𝑚𝑖𝑛 = 𝛼(𝑇𝐿 − 𝑇∞)) tím, že se Leidenfrostova teplota bude predikovat 

pomocí vztahu (1.53) a zanedbá se změna v součiniteli přestupu tepla při minimální hustotě 

tepelného toku způsobená teplotou vody. Jak je vidět na Obr. 56, trend této predikce je podobný 

jako trend experimentálních dat. To je dáno už z Newtonova zákona ochlazování, kde se vyskytuje 

přímo teplota okolí (chladicí vody). Rozdíl mezi experimentálními daty je primárně způsoben 

nepřesností predikce Leidenfrostovi teploty pomocí vztahu (1.53). 

 
Obr. 56: Relativní minimální hustota tepelného toku 



52 

 

Na Obr. 57 jsou zobrazena data pro teplotu, při které nastává kritická hustota tepelného toku. Jak 

je vidět všechny experimentální hodnoty vykazují podobný trend, přičemž rozptyl hodnot není 

velký. 

 
Obr. 57: Relativní teplota při kritické hustotě tepelného toku 

Obr. 58 porovnává hodnoty pro kritickou hustotu tepelného toku. Experimentální data vykazují 

podobný trend až na Conti1 a LinU při teplotě 80 °C. To však může být způsobeno jen nepřesným 

odhadem hodnot při 30 °C použitým při úpravě dat či experimentální chybou. Predikce od Estese a 

Mudawara (1.47) vykazuje podobný trend jako experimentální data, obzvláště pro nižší teploty 

chladicí vody. Se zvyšující se teplotou vody narůstá rozdíl mezi touto predikcí a experimentálními 

daty. 

 
Obr. 58: Relativní kritická hustota tepelného toku 

Data pro součinitel přestupu tepla při 100 °C jsou na Obr. 59. U všech experimentálních dat je 

patrný nárůst součinitele přestupu tepla se zvyšující se teplotou chladicí vody. Data však vykazují 

velký rozptyl hodnot. Pro porovnání je použita predikce od Ribického (1.44), která je určena pro 

nucenou konvekci bez přítomnosti varu při použití trysky s kuželovým paprskem. Tato predikce 

má typický tvar používaný pro nucenou konvekci. Z publikace, ze které tato predikce pochází, 

není jasné, zda jsou vlastnosti vody určovány při teplotě chladicí kapaliny (TH2O), anebo jak je 

obvyklé u těchto typů korelací z průměru mezi teplotou chladicí vody a teplotou chlazeného 

povrchu ((TH2O + Tsat)/2). Z tohoto důvodu jsou na Obr. 59 znázorněny obě tyto varianty. Tato 

predikce má podobný trend jako experimentální data. Výrazné rozdíly jsou nejspíše způsobeny 

nedokonalostí predikce D32 pomocí predikcí (1.35) a (1.38) a tím, že predikce (1.44) byla 

vytvořena pro malé trysky s kuželovým paprskem. 
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Obr. 59: Relativní součinitel přestupu tepla při 100 °C 

3.5 ZOBECNĚNÍ ZÍSKANÝCH VÝSLEDKŮ 

Z Obr. 54 až Obr. 58 se zdá, že data mají při relativním porovnání lineární charakter. U 

součinitele přestupu tepla při 100 °C je velký rozptyl hodnot a tak je lépe tyto data při zobecnění 

neuvažovat. To, že data mají lineární charakter, též ukazuje lineární regrese na Obr. 60 až Obr. 64.  

 

 
Obr. 60: Relativní součinitel přestupu tepla při 950 °C 

 
Obr. 61: Relativní Leidenfrostova teplota 
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Obr. 62: Relativní minimální hustota tepelného toku 

 
Obr. 63: Relativní kritická hustota tepelného toku 

 
Obr. 64: Relativní teplota při kritické hustotě tepelného toku 

Díky tomu, že data mají lineární charakter, lze poměrně snadno získat vztah, který umožňuje ze 

známé hodnoty (součinitel přestupu tepla, Leidenfrostova teplota,…) při známé teplotě chladicí 

vody získat vyjádření pro jinou teplotu vody. Relativní vyjádření součinitele přestupu tepla při 

teplotě chladicí vody TA (°C) je: 

𝛼𝐴

𝛼30 °𝐶
× 100 = 𝑎𝑇𝐴 + b,                                                                  (3.2) 

a tedy 
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𝛼30 °𝐶

100
=

𝛼𝐴

𝑎𝑇𝐴 + b
.                                                                 (3.3) 

Tento vztah lze snadno přepsat pro vyjádření za pomocí různých teplot chladicí vody (TA a TB): 
𝛼𝐵

𝑎𝑇𝐵 + b
=

𝛼𝐴

𝑎𝑇𝐴 + b
.                                                                 (3.4) 

Z tohoto vyjádření lze již snadno vyjádřit součinitel přestupu tepla při teplotě chladicí vody TA 

jako funkci 𝛼𝐵, TB a TA: 

𝛼𝐴 =
𝑇𝐴 +

𝑏
𝑎

𝑇𝐵 +
𝑏
𝑎

𝛼𝐵                                                               (3.5) 

Parametry přímky a, b jsou určeny lineární regresí a pro součinitel přestupu tepla při 950 °C 

(oblast blánového varu) jsou uvedeny na Obr. 60: 

𝛼950 °𝐶_𝐴 =
𝑇𝐴 − 350,5

𝑇𝐵 − 350,5
𝛼950 °𝐶_𝐵                                            (3.6) 

Obdobně se získá vztah pro Leidenfrostovu teplotu (TL), minimální hustotu tepelného toku (�̇�𝑚𝑖𝑛), 

kritickou hustotu tepelného toku (�̇�𝐶𝐻𝐹) a pro teplotu při kritické hustotě tepelného toku (TDNB): 

𝑇𝐿_𝐴 =
𝑇𝐴 − 227,8

𝑇𝐵 − 227,8
𝑇𝐿_𝐵                                                    (3.7) 

�̇�min _𝐴  =
𝑇𝐴 − 152,9

𝑇𝐵 − 152,9
�̇�min _𝐵                                               (3.8) 

�̇�CHF _𝐴  =
𝑇𝐴 − 147,5

𝑇𝐵 − 147,5
�̇�CHF _𝐵                                               (3.9) 

𝑇𝐷𝑁𝐵_𝐴 =
𝑇𝐴 − 201

𝑇𝐵 − 201
𝑇𝐷𝑁𝐵_𝐵                                                (3.10) 

Ve výše uvedených vztazích se teploty chladicí vody dosazují ve stupních Celsia. Pro zlepšení 

predikce koeficientů a, b nebyly při regresní analýze uvažovány některé hodnoty výrazně 

odchýlené od trendu (např. pro součinitel přestupu tepla při 950 °C to jsou: F1_A (31 °C), 

F1_C (31 °C), M1_C (34,6 °C) a M2_A (75,4 °C)). 

Predikce (3.6) až (3.10) umožňují velice snadno získat přibližný odhad pro různé teploty 

chladicí vody. Je však nutné znát patřičnou hodnotu pro libovolnou teplotu vody. Tu lze získat 

buď experimentálně anebo za pomocí korelací, které neuvažují teplotu vody a udávají tak hodnotu 

nejčastěji při 20 °C (např. (1.52) či (1.55)). 

Při sprchovém chlazení v průběhu blánového varu, je chlazený ocelový povrch oddělen parní 

vrstvou od dopadajících kapek (Obr. 65).  

 
Obr. 65: Schématické znázornění přenosu tepla přes parní vrstvu v průběhu blánového varu 
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Na rozhraní mezi parní vrstvou a dopadajícími kapkami se tvoří vrstva vody, jejíž tloušťka závisí 

na množství dopadající vody. 

Jak je známo, přenos tepla z chlazeného povrchu do okolní kapaliny popisuje Newtonův 

ochlazovací zákon: 

�̇� = α(𝑇𝑠 − 𝑇∞).                                                                (3.11) 

Přenos tepla mezi chlazeným ocelovým povrchem a dopadající chladicí kapalinou probíhá přes 

parní vrstvu. Pro zjednodušení problému je zanedbán přenos tepla do parní vrstvy a kapaliny 

pomocí vyzařování (radiace) z ocelového povrchu, a tak lze uvažovat, že přenos tepla mezi 

chlazeným ocelovým povrchem a chladicí kapalinou, probíhá vedením tepla přes parní vrstvu o 

tloušťce 𝛿𝑣 a součiniteli tepelné vodivosti 𝜆𝑣: 

�̇�𝑐𝑜𝑛𝑑 =    
𝜆𝑣

𝛿𝑣

(𝑇𝑠 − 𝑇𝑠𝑎𝑡).                                                        (3.12) 

Toto teplo je z rozhraní mezi párou a kapalinou primárně odváděno pomocí konvekce: 

�̇�𝑐𝑜𝑛𝑣 = 𝛼𝑣𝑙 (𝑇𝑠𝑎𝑡 − 𝑇∞)                                                         (3.13) 

a též pomocí vypařování kapaliny (ℎ𝑓𝑣�̇�𝑣). Tepelná rovnováha pro toto rozhraní pak je: 

�̇�𝑐𝑜𝑛𝑑  =  �̇�𝑐𝑜𝑛𝑣 + ℎ𝑓𝑣�̇�𝑣.                                                         (3.14) 

Zanedbáme-li přenos tepla pomocí vypařování, získáme z předchozí rovnice: 

𝜆𝑣

𝛿𝑣

(𝑇𝑠 − 𝑇𝑠𝑎𝑡) ≈ 𝛼𝑣𝑙 (𝑇𝑠𝑎𝑡 − 𝑇∞).                                                         (3.15) 

Z tohoto vyjádření lze vyjádřit teplotu (𝑇𝑠) na povrchu chlazeného ocelového materiálu jako funkci 

součinitele přestupu tepla mezi párou a kapalinou (𝛼𝑣𝑙), tloušťky parní vrstvy (𝛿𝑣), součinitele 

tepelné vodivosti parní vrstvy (𝜆𝑣), teploty varu (𝑇𝑠𝑎𝑡) a teploty chladicí kapaliny (𝑇∞): 

𝑇𝑠 ≈ 𝛼𝑣𝑙 

𝛿𝑣

𝜆𝑣

(𝑇𝑠𝑎𝑡 − 𝑇∞) + 𝑇𝑠𝑎𝑡.                                        (3.16) 

Uvažováním, že při Leidenfrostově teplotě dochází k ukončení blánového varu a tedy k porušení či 

rozpadu souvislé parní vrstvy, lze v limitním případě vyjádřit z předchozího vztahu 

Leidenfrostovu teplotu (𝑇𝐿): 

𝑇𝐿 ≈ 𝛼𝑣𝑙𝐿

𝛿𝑣_𝑚𝑖𝑛

𝜆𝑣

(𝑇𝑠𝑎𝑡 − 𝑇∞) + 𝑇𝑠𝑎𝑡,                             (3.17) 

přičemž 𝛼𝑣𝑙_𝐿  je součinitel přestupu tepla mezi parní vrstvou a kapalinou v okamžiku nástupu 

Leidenfrostovi teploty a 𝛿𝑣_𝑚𝑖𝑛 je jistá minimální tloušťka parní vrstvy, při které nastane 

Leidenfrostova teplota. Tato minimální tloušťka parní vrstvy bude nejspíše funkcí drsnosti 

povrchu, jelikož při Leidenfrostově teplotě pravděpodobně dochází k porušení parní vrstvy na 

vrcholcích nerovností povrchu a mezi těmito nerovnostmi stále zůstává parní vrstva, která však 

rychle mizí. Tato rovnice obsahuje tři neznámé (𝛼𝑣𝑙_𝐿 , 𝛿𝑣_𝑚𝑖𝑛 a 𝜆𝑣), které je komplikované zjistit, 

avšak tuto rovnici lze využít pro nalezení vhodné funkce za pomocí regresní analýzy ze změřených 

dat. Jelikož 𝛼𝑣𝑙_𝐿 je součinitel přestupu tepla na rozhraní mezi parní vrstvou a kapalinou, přičemž 

toto rozhraní má přibližně teplotu varu, jedná se tedy o nucenou konvekci bez fázové přeměny. Pro 

tento děj se využívají predikce součinitele přestupu tepla založené na Nusseltově, Reynoldsově a 

Prandtlově čísle. Problém může být, že se nejedná o pevné rozhraní, ale o rozhraní mezi párou a 

kapalinou. Zanedbáním tohoto získáme: 

𝛼𝑣𝑙_𝐿 =  𝑁𝑢̅̅ ̅̅
𝜆𝑙

𝐷32
= 𝐶 𝑅𝑒𝐷32

𝑚 𝑃𝑟𝑓
𝑛

𝜆𝑙

𝐷32
,                                   (3.18) 

kde C, m, n jsou neznámé parametry. Můžeme tedy napsat: 
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𝑇𝐿 ≈  𝑘 𝑅𝑒𝐷32

𝑚 𝑃𝑟𝑓
𝑛

𝜆𝑙

𝐷32

(𝑇𝑠𝑎𝑡 − 𝑇∞) + 𝑇𝑠𝑎𝑡,                    (3.19) 

kde 𝑘 = 𝐶
𝛿𝑣_𝑚𝑖𝑛

𝜆𝑣
  je nеznámý parametr. Získali jsme tak vztah pro Leidenfrostovu teplotu založený 

na vlastnostech chladicí kapaliny (𝜌, µ, λ, 𝑐𝑝 𝑇𝑠𝑎𝑡, 𝑇∞) a na vlastnostech ostřiku (𝐷32 a �̇�𝐿). 

Teplota bodu varu (𝑇𝑠𝑎𝑡) je ovlivněna impaktním tlakem ostřiku. Při odvozování bylo zanedbáno 

teplo předávané při fázové přeměně, které bude zanedbatelné pro nízké teploty chladicí kapaliny. 

Jako konstanta je též uvažován parametr 
𝛿𝑣_𝑚𝑖𝑛

𝜆𝑣
, který v sobě zahrnuje drsnost povrchu (𝛿𝑣_𝑚𝑖𝑛) a 

též jiné faktory jako je orientace ostřiku, která může ovlivňovat 𝜆𝑣 (v parní vrstvě je teplo 

přenášeno pohybem molekul páry, který může být ovlivněn gravitací). 

Obdobně, jako se získalo vyjádření pro Leidenfrostovu teplotu, lze získat vztah pro součinitel 

přestupu tepla z chlazeného povrchu (α) v oblasti blánového varu: 

�̇� = �̇�𝑐𝑜𝑛𝑑                                                                            (3.20) 

�̇� ≈    �̇�𝑐𝑜𝑛𝑣                                                                         (3.21) 

α(𝑇𝑠 − 𝑇∞) ≈    𝛼𝑣𝑙 (𝑇𝑠𝑎𝑡 − 𝑇∞)                                                       (3.22) 

α ≈ 𝛼𝑣𝑙 

(𝑇𝑠𝑎𝑡 − 𝑇∞)

(𝑇𝑠 − 𝑇∞)
                                                         (3.23) 

α ≈ 𝐶 𝑅𝑒𝐷32

𝑚 𝑃𝑟𝑓
𝑛

𝜆𝑙

𝐷32

(𝑇𝑠𝑎𝑡 − 𝑇∞)

(𝑇𝑠 − 𝑇∞)
                                  (3.24) 

Vztah (3.24) by opět mohl být použita k regresní analýze s neznámými parametry C, m, n. Tato 

rovnice, je opět funkcí, vlastností chladicí kapaliny (𝜌, µ, λ, 𝑐𝑝 𝑇𝑠𝑎𝑡, 𝑇∞) a vlastností ostřiku (𝐷32 a 

�̇�𝐿). Dále závisí na teplotě chlazeného povrchu (součinitel přestupu tepla se lehce zvyšuje 

s klesající teplotou povrchu v oblasti blánového varu), což odpovídá měřením (např. [38]) a též to 

je v souladu s rovnicí (1.56) publikovanou v [12]. Tato rovnice neobsahuje vliv drsnosti materiálu. 

Ten však může být obsažen v radiační složce (zvýšená plocha), která byla pro zjednodušení při 

odvozování vztahu vynechána. 

Pro možnost porovnání se změřenými daty, je nutné vztahy převést na relativní tvar: 

α𝐴

α𝐵
≈

𝐶

𝐶

(𝑇𝑠𝑎𝑡 − 𝑇𝐴)
(𝑇𝑠 − 𝑇𝐴)

(𝑇𝑠𝑎𝑡 − 𝑇𝐵)
(𝑇𝑠 − 𝑇𝐵)

𝜆𝑙_𝐴

𝐷32_𝐴

𝜆𝑙_𝐵

𝐷32_𝐵

 

(
𝜌𝐴�̇�𝐿_𝐴𝐷32_𝐴

𝜇𝐴
)

𝒎

(
𝜌𝐵�̇�𝐿_𝐵𝐷32_𝐵

𝜇𝐵
)

𝒎     
(

𝑐𝑝𝐴
 𝜇𝐴

𝜆𝑙_𝐴
)

𝒏

(
𝑐𝑝𝐵

 𝜇𝐵

𝜆𝑙_𝐵
)

𝒏                                          (3.25) 

Jelikož konstanta C  a množství dopadající vody na jednotkovou plochu (�̇�𝐿) jsou pro chlazení 

lišící se jen teplotou vody (A a B) shodné lze je vynechat a získáme tvar: 

α𝐴

α𝐵
≈

(𝑇𝑠𝑎𝑡 − 𝑇𝐴)
(𝑇𝑠 − 𝑇𝐴)

(𝑇𝑠𝑎𝑡 − 𝑇𝐵)
(𝑇𝑠 − 𝑇𝐵)

(
𝜌𝐴

𝜌𝐵
)

𝑚

(
𝐷32_𝐴

𝐷32_𝐵
)

𝑚−1

(
𝑐𝑝𝐴

𝑐𝑝𝐵

)

𝑛

 (
𝜇𝐴

𝜇𝐵
)

𝑛−𝑚

(
𝜆𝑙_𝐴

𝜆𝑙_𝐵
)

1−𝑛

                         (3.26) 

Pro porovnání s experimentálními daty je 𝑇𝑠 950 °C a hodnoty pro teplotu vody B odpovídají 

30 °C. Jelikož ve většině korelací je parametr n roven 1/3 a podobná hodnota je i v predikci pro 

chlazení kuželovými tryskami (1.44) zjednodušíme rovnici na tvar: 
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α𝐴

α𝐵
(

(𝑇𝑠𝑎𝑡 − 𝑇𝐴)
(𝑇𝑠 − 𝑇𝐴)

(𝑇𝑠𝑎𝑡 − 𝑇𝐵)
(𝑇𝑠 − 𝑇𝐵)

)

−1

(
𝑐𝑝𝐴

𝑐𝑝𝐵

𝜇𝐴

𝜇𝐵
)

−
1
3

(
𝜆𝑙_𝐴

𝜆𝑙_𝐵
)

−
2
3

  (
𝐷32_𝐴

𝐷32_𝐵
) ≈ (

𝜌𝐴

𝜌𝐵

𝐷32_𝐴

𝐷32_𝐵

𝜇𝐵

𝜇𝐴
)

𝑚

                    (3.27) 

Tím jsme získali tvar, ve kterém na levé straně jsou jen známé hodnoty a na pravé je jedna 

neznámá a to m. Pro tento tvar lze již snadno za pomocí regresní analýzy získat hodnotu parametru 

m. Identický postup lze provést s rovnicí (3.19): 

𝑇𝐿𝐴
− 𝑇𝑠𝑎𝑡

𝑇𝐿𝐵
− 𝑇𝑠𝑎𝑡

≈
(𝑇𝑠𝑎𝑡 − 𝑇𝐴)

(𝑇𝑠𝑎𝑡 − 𝑇𝐵)
(

𝜌𝐴

𝜌𝐵
)

𝑚

(
𝐷32_𝐴

𝐷32_𝐵
)

𝑚−1

(
𝑐𝑝𝐴

𝑐𝑝𝐵

)

𝑛

 (
𝜇𝐴

𝜇𝐵
)

𝑛−𝑚

(
𝜆𝑙_𝐴

𝜆𝑙_𝐵
)

1−𝑛

                         (3.28) 

𝑇𝐿𝐴
− 𝑇𝑠𝑎𝑡

𝑇𝐿𝐵
− 𝑇𝑠𝑎𝑡

(
(𝑇𝑠𝑎𝑡 − 𝑇𝐴)

(𝑇𝑠𝑎𝑡 − 𝑇𝐵)
)

−1

(
𝑐𝑝𝐴

𝑐𝑝𝐵

𝜇𝐴

𝜇𝐵
)

−
1
3

(
𝜆𝑙_𝐴

𝜆𝑙_𝐵
)

−
2
3

  (
𝐷32_𝐴

𝐷32_𝐵
) ≈ (

𝜌𝐴

𝜌𝐵

𝐷32_𝐴

𝐷32_𝐵

𝜇𝐵

𝜇𝐴
)

𝑚

                    (3.29) 

 

Pro odhad Sauterových středních průměrů kapek (D32) je opět použita pro kuželové trysky (FC) 

rovnice od Estese (1.38) a pro trysky s plochým paprskem (FJ) rovnice od Lefebvra (1.35). Při 

regresní analýze byly vlastnosti chlazené kapaliny počítány jak při její počáteční teplotě (𝑇𝐻2𝑂), 

tak při průměrné teplotě mezní vrstvy (rozhraní mezi párou a kapalinou) ((𝑇𝐻2𝑂 + 100)/2). 

Jak je vidět na Obr. 66 a Obr. 67 predikce získané pomocí regresní analýzy (modrá barva) 

nekopírují trend experimentálních dat. To je způsobeno, zjednodušením při odvozování rovnic, 

kde je zanedbáno teplo odváděné pomocí vypařování z rozhraní vody a páry. To bude mít výrazný 

vliv obzvláště pro vyšší teploty vody.  

 

Obr. 66: Porovnání predikcí součinitele přestupu tepla v oblasti blánového varu pomocí predikce 

(3.26) pro různé hodnoty parametru m a n = 1/3. 
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Obr. 67: Porovnání predikcí Leidenfrostovi teploty pomocí ronice (3.28) pro různé hodnoty 

parametru m a n = 1/3. 

Vztahy (3.19) a (3.24) v sobě obsahují vliv množství dopadající vody na povrch 

(�̇�𝐿[𝑚3𝑚2𝑠−1]). V korelacích již publikovaných pro predikci Leidenfrostovi teploty ((1.52), 

(1.53), (1.54)) se vyskytuje hustota dopadající vody či impaktní rychlost a to v mocnině, přičemž 

m = 0,19 (1.52), m = 0,26 (1.53) a m = 0,64 (1.54). V rovnici pro predikci součinitele přestupu 

tepla v oblasti blánového varu (1.55) je lineární závislost (m = 1) na hustotě dopadající vody. 

Hodnota parametru m by měla být u vztahů (3.19) a (3.24) stejná, jelikož při odvozování se 

vycházelo ze stejné tepelné rovnováhy. Na Obr. 66 a Obr. 67 jsou proto vyznačeny hodnoty pro 

m = 1 (červená barva) a také pro další hodnoty parametru m (1/2, 2/3 a 3/2). Jak je vidět některé 

hodnoty parametru m, dobře kopírují trend experimentálních dat pro teploty vody přibližně do 

40 °C. Je vidět, že predikce počítaná s termo-fyzikálními vlastnostmi při teplotě vody je citlivější 

na změnu parametru m. Je též patrné, že Sauterův střední průměr (rozdíl mezi FC a FJ) výrazně 

ovlivňuje chlazení s rostoucí vzdáleností hodnoty parametru m od hodnoty 1 (při m = 1, vypadne 

Sauterův střední průměr ze vztahů (3.19) a (3.24)) a to obzvláště pro nižší teploty chladicí vody. 

Tyto změny jsou však ovlivněny kvalitou predikce pro Sauterův střední průměr. Na Obr. 68 je 

porovnání experimentálních dat s predikcí pro vybrané hodnoty parametrů m a n. Jak je vidět při 

vhodné volbě parametrů m a n lze dobře vystihnout trend experimentálních dat pro nižší teploty 

povrchu. Lze přitom získat shodné výsledky s rozdílnou volbou parametrů m a n. Jelikož použité 

hodnoty m a n jsou blízko běžně používaným hodnotám pro predikci konvektivních přenosů 

pomocí Reynoldsova a Prandtlova čísla, lze očekávat, že vztahy (3.19) a (3.24) budou dávat 

správné hodnoty pro nižší teploty chladicí vody, kde nehraje tak významnou roli přenos tepla 
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pomocí vypařování. V rámci této disertační práce nelze určit, které hodnoty m a n budou správné. 

Správná volba bude vyžadovat další experimentální výzkum a též zahrnutí vlivu vypařování v 

rovnicích (3.19) a (3.24). 

 

 
 

 
Obr. 68: Porovnání predikcí s experimentálními daty 
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4  VLIV DRSNOSTI POVRCHU NA SPRCHOVÉ CHLAZENÍ 

V literatuře se často popis jednotlivých režimů varu a přenosu tepla při nich idealizuje za 

použití dokonale rovného povrchu, není tedy detailní popis mechanismu přenosu tepla při 

sprchovém chlazení horkých povrchů s důrazem na drsnost povrchu. Je tedy třeba tento přenos 

tepla rozebrat na základě existující teorie, s tím že některá níže popsaná tvrzení budou sloužit jako 

hypotézy, které budou následně ověřeny či vyvráceny na základě provedené experimentální studie. 

4.1 TEORETICKÝ ÚVOD 

Jak bylo v úvodní části této práce napsáno, drsnost povrchu, která se nejčastěji vyjadřuje 

pomocí parametru Ra či Rz, ovlivňuje chlazení horkých povrchů kapalinou. Vliv drsnosti na 

přenos tepla je nutné posuzovat pro každý typ varu (blánový, přechodný a bublinový) zvlášť a to 

z důvodu rozdílného mechanismu přenosu tepla. Při blánovém varu je chlazený povrch oddělen od 

kapaliny parní vrstvou a povrch tak nepřichází do přímého kontaktu s kapalinou. Dá se tak 

v souladu s již publikovanými výsledky předpokládat, že vliv drsnosti na součinitel přestupu tepla 

nebude výrazný. Povrch s vyšší drsností má většinou i větší teplosměnnou plochu a tak je z něj 

odváděno více tepla zářením přes parní vrstvu. Tím by mělo dojít k nárůstu součinitele přestupu 

tepla v oblasti blánového varu. Tento nárůst bude nejspíše výraznější u chlazení s malou hustotou 

dopadající vody a bude nejspíše zanedbatelný u intenzivního chlazení. Drsnost povrchu může též 

ovlivňovat pohyb páry v parní vrstvě, čímž bude ovlivněn odvod tepla přes parní vrstvu. U 

výrazně drsného povrchu, může též docházet k občasnému kontaktu kapek s vrcholky nerovností. 

S klesající teplotou povrchu dochází ke snížení rozdílu mezi teplotou povrchu a teplotou okolní 

kapaliny. Tím dochází k poklesu hustoty tepelného toku z chlazeného povrchu. To má za následek 

snižování tloušťky parní vrstvy. Pokles hustoty tepelného toku pokračuje až do okamžiku, kdy 

parní vrstva poklesne tak, že vrcholky nerovností na povrchu začnou vyčnívat nad parní vrstvu a 

dostanou se do kontaktu s chladicí kapalinou. Na těchto výčnělcích dojde k intenzivnímu chlazení, 

které je spojeno s tvorbou bublin. Tyto výčnělky si lze představit jako žebra na rovném povrchu. 

Tím, že na nich dojde k intenzivnímu chlazení a poklesu teploty, dochází ke zvýšenému odvodu 

tepla z chlazeného povrchu pomocí těchto žeber. To má za následek, že hustota tepelného toku 

odváděná z povrchu dosáhne svého minima (Leidenfrostova teplota) a začne narůstat. Nastává 

přechodný var. Jak nesouvislá parní vrstva dále klesá, tím větší část výběžků se ocitá nad parní 

vrstvou a dochází k prudšímu nárůstu hustoty tepelného toku. To trvá do okamžiku, kdy parní 

vrstva zcela zanikne a na celém povrchu dochází v nerovnostech k tvorbě bublin. Tím nastává 

kritická hustota tepelného toku. Dá se předpokládat, že nástup Leidenfrostovi teploty a průběh 

přechodného varu se budou výrazně lišit pro různé drsnosti povrchu. U povrchu s malou drsností 

dojde po nástupu přechodného varu k rychlému zániku parní vrstvy, a tedy hustota tepelného toku 

bude prudce růst. U povrchu s výraznou drsností bude delší dobu trvat, než nesouvislá parní vrstva 

zcela zanikne. Hustota tepelného toku bude při poklesu teploty pod Leidenfrostovu teplotu nejprve 

pozvolně narůstat. Tím jak budou zbytky parní vrstvy tenčí, bude nárůst hustoty tepelného toku 

prudší.  To je schématický znázorněno na Obr. 69 a Obr. 70. Dá se očekávat, že chlazení povrchu 

s různou drsností může být v oblasti blánového a přechodného varu rozdílné pro intenzivní a velice 

slabý ostřik. Při intenzivním ostřiku bude mezi parní vrstvou a dopadajícími kapkami silná vodní 

vrstva, která utlumí dopad kapek. Při slabém ostřiku bude vodní vrstva velice tenká, a dopadající 

kapky můžou pronikat do parní vrstvy. V průběhu přechodného varu, může výrazně intenzivní 

ostřik způsobit, že zánik zbytku parní vrstvy u drsného povrchu bude rychlý a chování bude 
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obdobné jako u povrchu s malou drsností a slabým ostřikem. Při nástupu Leidenfrostovi teploty 

zůstává mezi nerovnostmi stále nesouvislá parní vrstva, jejíž tloušťka je určena drsností povrchu. 

To, že Leidenfrostova teplota by mohla být ovlivněna nějakou minimální tloušťkou parní vrstvy, 

naznačuje i vztah (3.19).  

  

Obr. 69: Povrch s malou drsností (broušený) 

 
Obr. 70: Povrch s velkou drsností (válcovaný, frézovaný) 

V oblasti bublinového varu se dá očekávat, že drsnost povrchu bude ovlivňovat přestup tepla 

prostřednictvím mikroskopických povrchových trhlin, které vytvářejí zárodky parních bublin. Jak 
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ukazuje rovnice (1.12), při dané teplotě povrchu se mohou tvořit bubliny jen o určitém 

minimálním poloměru, a tedy pro přenos tepla bude důležitá četnost a velikost těchto zárodků. 

Může se stát, že povrch s vyšší drsností, který má díky metodě úpravy povrchu menší počet 

parních zárodků, bude mít nižší součinitel přestupu tepla v oblasti bublinového varu, než povrch 

s menší drsností, avšak vyšším počtem zárodků. Vyšší počet zárodků bude mít za následek vyšší 

tvorbu bublin při dané teplotě povrchu a to by mělo vést k zintenzivnění chlazení v oblasti 

bublinového varu. Tento jev se ve větší míře bude projevovat při chlazení vnořením, kde tvorba 

bublin zintenzivňuje promíchávání kapaliny okolo vnořeného tělesa. Při sprchovém chlazení, kde 

v důsledku dopadu kapek na vodní vrstvu a proudění vody ve vodní vrstvě, nemusí být příspěvek 

od tvorby bublin na intenzitu chlazení tak výrazný jako u vnoření. Drsnost povrchu může navíc 

ovlivňovat proudění vody v blízkosti povrchu jak v oblasti bublinového varu tak při chlazení 

povrchu s teplotou pod bodem varu. Z toho, že u povrchu s vyšší drsností nastane Leidenfrostova 

teplota při vyšší teplotě povrchu, se dá usuzovat, že v průběhu přechodného varu bude hustota 

tepelného toku vyšší u drsnějšího povrchu. Jelikož se dá též očekávat, že u drsnějšího povrchu 

bude hustota tepleného toku vyšší v oblasti bublinového varu, lze předpokládat, že hustota 

tepelného toku bude u drsnějšího povrchu vyšší na rozhraní těchto dvou dějů (kritická hustota 

tepelného toku). 

To jak drsnost povrchu může ovlivňovat sprchové chlazení nelze z dosud publikovaných 

výsledků či výše zmíněného rozboru s jistotou říci. Dále proto bude popsána provedená 

experimentální studie, která má za cíl posoudit vliv drsnosti povrchu na sprchové chlazení. 

4.2 LABORATORNÍ MĚŘENÍ 

Pro posouzení vlivu drsnosti byly vytvořeny vzorky s různými povrchovými úpravami, přičemž 

jeden zkušební vzorek byl použit vždy jen na jeden experiment. Tři typy povrchu byly frézované 

s různou drsností (A, B a C), jeden byl válcovaný (D) a jeden byl broušený (E) (Obr. 71). 

Pro experimenty byly použity menší vzorky o rozměrech 160 mm × 60 mm vyrobené z 

nerezové austenitické oceli (EN 1.4828) o tloušťce 25 mm. Austenitická nerez byla zvolena 

z důvodu odolnosti povrchu vůči tvorbě oxidů za vysokých teplot. Do vzorku byly z horní strany 

vyvrtány dvě díry, v nichž byly zapuštěny plášťové termočlánky (T1 a T2) typu K o průměru 

1,5 mm (Obr. 72).  

 
Obr. 71: Fotky různých typů povrchu (A, B a C – frézovaný, D – válcovaný, E – broušený). 
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Obr. 72: Umístění trysky vůči chlazené desce 

Každý typ povrchu byl v pozicích termočlánků proměřen pomocí optického profilometru 

s rozlišením 1 µm. Výška profilu (osa z) byla měřena pro každou pozici termočlánku ve dvou na 

sebe kolmých úsečkách o délkách 10 mm, kde pozice termočlánku byla ve středu těchto úseček 

(bod [0,0]). Ukázka změřeného profilu frézovaných povrchů je na Obr. 73 a válcovaného a 

broušeného je na Obr. 74. Z každého měření byly spočítány základní statistické parametry drsnosti 

a pro každý povrch byl spočítán jejich průměr. Porovnání základních statistických parametrů 

drsnosti (Ra a Rz) pro směr osy x (Ra_x), směr osy y (Ra_y) a jejich průměr (Ra) je v Tabulce 5. 

Jelikož drsnost povrchu ovlivňuje velikost teplosměnné plochy, jsou v Tabulce 6 uvedeny 

vypočtené délky křivek (lx a ly) změřené na úsečkách o délce 10 mm. Značně přibližný obsah 

plochy povrchu je pak vypočten součinem délek lx a ly. 

 

Obr. 73: Změřená výška profilu pro osu x (vlevo) a pro osu y (vpravo) pro frézované povrchy (A, B 

a C). 
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Obr. 74: Změřená výška profilu pro osu x (vlevo) a pro osu y (vpravo) pro válcovaný (D) a 

broušený (E) povrch. 

Tabulka 5: Porovnání drsnosti povrchu na úsečkách o délce 10 mm. 

Povrch 

 

Povrchová 

úprava 

Ra_x 

[μm] 

Rz_x 

[μm] 

Ra_y 

[μm] 

Rz_y 

[μm] 

Ra 

[μm] 

Rz 

[μm] 

A frézovaný 0,9 5,6 47,8 176,8 24,35 91,2 

B frézovaný 1,4 9,6 27,6 99,1 14,5 50,25 

C frézovaný 1,6 11,9 1,2 7,2 1,4 9,55 

D válcovaný 7,1 35,6 7,4 33,1 7,25 34,35 

E broušený 0,4 2,2 0,3 2,2 0,35 2,2 

 

Tabulka 6: Porovnání délky křivky a součinu délek (plocha) pro proměřenou délku 10 mm. 

Povrch 

 

Povrchová 

úprava 

lx 

[mm]  

ly 

 [mm] 

lx × ly 

[mm
2
]  

A frézovaný 10,4 17,0 176,9 

B frézovaný 11,9 18,8 223,1 

C frézovaný 11,7 10,4 121,4 

D válcovaný 13,3 13,3 176,2 

E broušený 10,0 11,2 112,7 

 

Chlazení bylo prováděno s jednou vodní tryskou (8006) od výrobce Spraying Systems. Tato 

tryska má plochý tvar paprsku a úhel rozstřiku přibližně 80°. Ústí této trysky bylo umístěno ve 

vzdálenosti 300 mm od chlazeného povrchu, čímž se získal slabý ostřik, který byl rovnoměrný na 

chlazeném povrchu. Polovina experimentů byla prováděna s pohyblivou tryskou a druhá se 

statickou tryskou (Tabulka 7). Při pohybu trysky její ústí procházelo pod středem vzorku (Obr. 

72). Termočlánky byly umístěny symetricky od středu ústí trysky. Při statickém experimentu byl 

střed ústí trysky umístěn pod střed vzorku. 

Experimentální deska byla ohřívána na teplotu 730 °C, přičemž do pece byl během ohřevu 

pouštěn dusík. Zkoumaný povrch byl navíc během ohřevu přikryt austenitickou nerezovou deskou. 

To vše bylo děláno za účelem ochránit povrch před oxidací a neovlivnit tak zkoumaný povrch 

vrstvou oxidů. Detailní popis průběhu experimentu a vyhodnocení dat byl shodný s popisem 

uvedeným v kapitole 2. 
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Experimenty jsou pojmenovány dle typu povrchu (A, B, C, D, E), přičemž experimenty 

s pohyblivou tryskou jsou označeny číslicí 1 (A1) a experimenty s nepohyblivou tryskou číslicí 2 

(A2). Experimenty s povrchy D a E byly pro posouzení opakovatelnosti zopakovány. Tyto 

experimenty jsou označeny (D1_2, E1_2, D2_2 a E2_2). Parametry experimentů jsou shrnuty 

v Tabulce 7. 

Tabulka 7: Experimenty s vodní tryskou s plochým paprskem (SS. CO. 8006). 

Experiment Povrch 
Průtok vody 
[dm3 min-1] 

Tlak vody 
[kPa] 

Rychlost 
[m min-1] 

Vzdálenost ústí 
trysky od desky 

[mm] 

Teplota 
vody 
[°C] 

A1 A - frézovaný 1,9 200 4 300 18,3 

B1 B - frézovaný 1,9 200 4 300 17,6 

C1 C - frézovaný 1,9 200 4 300 16,8 

D1 D - válcovaný 1,9 200 4 300 15,9 

E1 E - válcovaný 1,9 200 4 300 15,6 

D1_2 D - válcovaný 1,9 200 4 300 18,4 

E1_2 E - válcovaný 1,9 200 4 300 19,2 

A2 A - frézovaný 1,9 200 0 300 17,4 

B2 B - frézovaný 1,9 200 0 300 18,8 

C2 C - frézovaný 1,9 200 0 300 18,4 

D2 D - válcovaný 1,9 200 0 300 18,7 

E2 E - válcovaný 1,9 200 0 300 18,0 

D2_2 D - válcovaný 1,9 200 0 300 18,2 

E2_2 E - válcovaný 1,9 200 0 300 17,8 

4.3 VÝSLEDKY LABORATORNÍHO MĚŘENÍ 

Po výpočtu inverzní úlohou byla data pro rychlost pohybu 4 m min
-1 

vyhodnocena za pomocí 

laboratorního programu (kapitola 2.4), přičemž data byla průměrována přes polohu na intervalu o 

délce 10 mm. Střed tohoto intervalu odpovídá poloze, ve které je střed ústí trysky pod 

termočlánkem. Data ze statických experimentů (rychlost 0 m min
-1

) byla po inverzním výpočtu jen 

lehce vyhlazena a byla přímo vykreslena závislost hustoty tepelného toku na povrchové teplotě. 

Jelikož termočlánky byly rozmístěny symetricky od středu trysky a navíc vzdálenost a úhel 

rozstřiku trysky byly velké, dá se předpokládat, že na chlazený povrch v oblasti obou termočlánků 

dopadalo podobné množství dopadající vody. Získaná data z obou termočlánků byla zprůměrována 

a každý experiment je tak reprezentován jen jedněmi daty. Získané závislosti hustoty tepelného 

toku na povrchové teplotě jsou na Obr. 75 a Obr. 76.  

Grafy pro jednotlivé termočlánky jsou pro přehlednost uvedeny až v příloze (Příloha B – data 

na posouzení vlivu drsnosti povrchu). Jelikož u experimentů s povrchovou úpravou E (E a E_2) 

pro rychlost 4 m min
-1 

byl značný rozptyl změřených hodnot pro jednotlivé termočlánky, nebyl 

počítán pro tyto experimenty průměr z termočlánků, ale byly vybrány termočlánky E1-T2 a E1_2-

T1 (Obr. 77) a hodnoty pro tyto termočlánky byly považovány za průměry pro experimenty E a 

E_2. Pro tyto vybrané termočlánky jsou změřená data téměř shodná, ačkoliv pochází z různých 

experimentů a tak je velká pravděpodobnost, že tyto hodnoty jsou jen nepatrně zatíženy 

experimentální chybou. Pro experiment D1_2 (rychlost 4 m min
-1

) jsou pro termočlánek T1 (Obr. 
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77) výrazně nižší hodnoty pro kritickou hustotu tepelného toku a v oblasti bublinového varu a tak 

tento termočlánek nebyl použit při průměru pro experiment D1_2. 

Pro experimenty se statickou tryskou (rychlost 0 m min
-1

) byla opakovatelnost měření velice 

dobrá jak pro povrchovou úpravu E tak D (Obr. 78).  

 
Obr. 75: Závislost průměrné hustoty tepelného toku na povrchové teplotě pro experimenty 

s rychlostí posuvu trysky 4 m min
-1

 a pro různou úpravu povrchu (A, B a C – frézovaný, D – 

válcovaný, E – broušený, D_2 – opakovaný experiment s povrchovou úpravou D, E_2 – 

opakovaný experiment s povrchovou úpravou E). 

 
Obr. 76: Závislost průměrné hustoty tepelného toku na povrchové teplotě pro experimenty se 

statickou tryskou (rychlost posuvu trysky 0 m min
-1

) a pro různou úpravu povrchu (A, B a C – 

frézovaný, D – válcovaný, E – broušený, D_2 – opakovaný experiment s povrchovou úpravou D, 

E_2 – opakovaný experiment s povrchovou úpravou E). 
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Obr. 77: Závislost hustoty tepelného toku na povrchové teplotě pro jednotlivé termočlánky pro 

experimenty s rychlostí posuvu trysky 4 m min
-1

 a úpravou povrchu D a E. 

 
Obr. 78: Závislost hustoty tepelného toku na povrchové teplotě pro jednotlivé termočlánky pro 

experimenty se statickou  tryskou a úpravou povrchu D a E. 

Ze závislosti hustoty tepelného toku na povrchové teplotě byly následně určeny významné body 

na křivce varu (TL, �̇�𝑚𝑖𝑛, TDNB a �̇�𝐶𝐻𝐹) a určena hodnota součinitele přestupu tepla při 100 °C a 

650 °C (Obr. 79 až Obr. 81). Teplota 650 °C byla zvolena jako teplota, při které u většiny 

experimentů probíhal blánový var. Na Obr. 79 až Obr. 81 jsou vyneseny průměrné hodnoty 

v závislosti na průměrné hodnotě drsnosti povrchu (Ra). Data pro jednotlivé termočlánky jsou 

uvedena v příloze (Příloha B – data na posouzení vlivu drsnosti povrchu). 

Pro experiment A2 (statická tryska) je s největší pravděpodobností Leidenfrostova teplota vyšší 

než počáteční teplota povrchu. Tomu nasvědčuje to, že hodnota hustoty tepelného toku od začátku 

experimentu narůstá a nenastává minimální hustota tepelného toku. V datech z tohoto experimentu 

se sice nachází prudký zlom, ten by však mohl být až v průběhu přechodného varu a bude souviset 

s výraznou drsností povrchu. U experimentu B2 by to mohlo být podobné, ale nedá se to s jistotou 

říct, a tak se tento experiment nebude považovat za věrohodný pro teploty vyšší než je teplota, při 

které nastává kritická hustota tepelného toku. U některých experimentů se statickou tryskou byla 

hustota tepelného toku téměř konstantní v oblasti blánového varu a tak určení Leidenfrostovi 

teploty pomocí minimálního tepelného toku mohlo být nepřesné.  

Z dat na Obr. 75 a Obr. 76 je patrné, že je zásadní rozdíl mezi experimenty prováděnými při 

rychlosti pohybu trysky 4 m min
-1 

a experimenty se statickou tryskou. Z dat na Obr. 79 až Obr. 81 

se zdá, že dochází k nárůstu Leidenfrostovi teploty se zvyšující se drsností. Nárůst je též patrný 

pro kritickou hustotu tepelného toku. U dat pro součinitel přestupu tepla v oblasti blánového varu 
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(650 °C) a minimální hustotu tepelného toku dochází též k nárůstu, avšak tomuto trendu se 

vymykají data pro válcovaný povrch (D, Ra = 7,25 µm).  Pro teplotu při kritické hustotě tepelného 

toku se zdá, že dochází k nárůstu s rostoucí drsností pro statické experimenty, avšak u experimentů 

s pohyblivou tryskou jsou jen malé rozdíly. Hodnoty při teplotě povrchu 100 °C nemají žádný 

významný trend. 

 

 
Obr. 79: Závislost součinitele přestupu tepla při teplotách povrchu 650 °C (vlevo) a 100 °C 

(vpravo) na průměrné drsnosti povrchu (Ra) pro různé úpravy povrchu (A – Ra = 24,35 µm, B – 

Ra = 14,5 µm, C – Ra = 1,4 µm, D – Ra = 7,25 µm, E – Ra = 0,35 µm) a pro rychlosti pohybu 

trysky 4 m min
-1

 a 0 m min
-1

. 

 
Obr. 80: Závislost Leidenfrostovi teploty (vlevo) a minimální hustoty tepelného toku (vpravo) na 

průměrné drsnosti povrchu (Ra) pro různé úpravy povrchu (A – Ra = 24,35 µm, B – Ra = 

14,5 µm, C – Ra = 1,4 µm, D – Ra = 7,25 µm, E – Ra = 0,35 µm) a pro rychlosti pohybu trysky 

4 m min
-1

 a 0 m min
-1

. 
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Obr. 81: Závislost teploty při kritické hustotě tepelného toku (vlevo) a kritické hustoty tepelného 

toku (vpravo) na průměrné drsnosti povrchu (Ra) pro různé úpravy povrchu (A – Ra = 24,35 µm, 

B – Ra = 14,5 µm, C – Ra = 1,4 µm, D – Ra = 7,25 µm, E – Ra = 0,35 µm) a pro rychlosti pohybu 

trysky 4 m min
-1

 a 0 m min
-1

. 

4.4 DISKUZE ZÍSKANÝCH VÝSLEDKŮ 

Experimenty s pohyblivou tryskou se výrazně liší od experimentů se statickou tryskou. 

Obzvláště je to patrné na dosahovaných hodnotách Leidenfrostovi teploty a kritické hustoty 

tepelného toku, kde tyto hodnoty jsou u statického experimentu výrazně vyšší. To může být 

ovlivněno mnoha faktory. U experimentů s pohyblivou tryskou dochází při přiblížení trysky 

k pozici chlazeného vzorku k zahájení chlazení, které je však po chvilce ukončeno. U statické 

trysky probíhá nepřetržité chlazení. To může mít zásadní vliv obzvláště v oblasti blánového varu, 

kde u statické trysky dojde při prvním kontaktu kapek s horkým povrchem k vytvoření parní 

vrstvy, na které se záhy vytvoří vrstva vody, do které dopadají kapky. S poklesem teploty povrchu 

pak dojde k plynulému ztenčování parní vrstvy a jejímu následnému rozpadu a zániku. To přechází 

plynule v přechodný a bublinový var, při kterém je na povrchu neustále vrstva vody. Při 

experimentu s pohyblivou tryskou, dojde s přiblížením trysky k pozici povrchu k dopadu prvních 

kapek na povrch a začíná se tvořit parní vrstva a následně i vrstva vody. To je však záhy ukončeno 

z důvodu oddálení pohybující se trysky. Přestávají dopadat na povrch kapky, veškerá voda 

v kontaktu s parní vrstvou se vypaří a následně dochází i k zániku parní vrstvy. To se s dalším 

přiblížením trysky k povrchu opakuje. Logicky se dá usoudit, že u experimentu s pohyblivou 

tryskou nedojde k vytvoření tak tlusté vodní vrstvy na povrchu parní vrstvy, což bude zásadně 

ovlivňovat průběh chlazení. Tloušťka vodní vrstvy bude též hrát roli v oblasti přechodného a 

bublinového varu. Jelikož paprsek trysky není homogenní, při pohybu trysky pod vzorkem nejprve 

na povrch dopadá méně vody a v okamžiku průchodu trysky pod vzorkem dopadá na povrch 

nejvíce vody. Při statickém experimentu dopadá na povrch stále stejné množství vody s tím, že se 

dá předpokládat, že v blízkosti středu paprsku dopadá nejvíce. Ačkoliv data s pohyblivou tryskou 

byla vyhodnocována na malém intervalu 10 mm, je pravděpodobné, že nižší množství dopadající 

vody při přiblížení trysky ke vzorku, může ovlivnit chlazení. Dá se tedy usuzovat, že experimenty 

s pohyblivou tryskou se budou chovat obdobně jako by se jednalo o výrazně menší množství 

dopadající vody. To je patrné i z toho, že statické experimenty mají hodnoty hustoty tepelného 

toku a Leidenfrostovi teploty vyšší než experimenty s pohyblivou tryskou. Podobné chování je 

pozorovatelné s nárůstem množství dopadající vody. 
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Jelikož chlazení s pohyblivou tryskou se chová jinak, než se statickou, lze očekávat, že může 

být i rozdílné působení drsnosti při statickém experimentu a při experimentu s pohyblivou tryskou. 

Válcovaný povrch (D) se v oblasti blánového varu zásadně vymyká trendu (Obr. 79). Jak u 

statického tak u experimentu s pohyblivou tryskou je jeho hodnota součinitele přestupu tepla 

v oblasti blánového varu nižší než pro povrch broušený. To může být buď dáno nějakým 

fyzikálním důvodem, anebo to může být pozůstatek z výroby v ocelárně, kde ačkoliv se jedná o 

nerezový materiál, mohou být v povrchové vrstvě zaválcovány okuje, anebo odmořením, může být 

ovlivněno chemické složení povrchové vrstvy (okuje na sebe naváží některé prvky z materiálu a 

následným odmořením je v povrchové vrstvě sníženo množství těchto prvků, což může ovlivňovat 

chemické složení a termo-fyzikální vlastnosti povrchové vrstvy). S vynecháním dat pro povrch D, 

jsou na Obr. 82 vyneseny hodnoty pro rychlost pohybu 4 m min
-1

. Jak je vidět hodnoty součinitele 

přestupu tepla se zvyšují s rostoucí drsností či plochou povrchu. Hodnoty pro broušený povrch 

jsou při tom výrazně nižší než by naznačoval trend dat. Pro frézované povrchy (A, B a C) se zdá, 

že hodnoty součinitele přestupu tepla v závislosti na ploše povrchu leží téměř na přímce. To je 

vidět na Obr. 83. To zdůvodňuje to, že povrch B (S = 223,1 mm
2
) má vyšší hodnotu součinitele 

přestupu tepla než povrch A (S = 176,9 mm
2
). Rozdíly v součiniteli přestupu tepla mezi 

frézovanými povrchy jsou malé a mohly by být způsobeny rozdílným množstvím vyzářeného tepla 

z povrchu v důsledku rozdílu v obsahu teplosměnných ploch. 

  
Obr. 82: Závislost součinitele přestupu tepla při teplotě povrchu 650 °C na parametru Rz (vlevo) a 

na ploše povrchu (vpravo).  

 

 
Obr. 83: Závislost součinitele přestupu tepla při teplotě povrchu 650 °C na ploše povrchu pro 

frézované povrchy (A, B a C). 



72 

 

Jak je vidět na Obr. 84 Leidenfrostova teplota se zvyšuje se zvyšující se drsností povrchu.  Pro 

rychlost pohybu 4 m min
-1

 je opět patrné, že data pro válcovaný povrch (D, Ra = 7,25) trochu 

vybočují z trendu. Data pro rychlost 4 m min
-1 

leží téměř na přímce, nebereme-li v úvahu povrch 

D, přičemž trochu lépe působí závislost na parametru Rz. U stacionárního experimentu je rozdíl 

mezi válcovaným a broušeným povrchem menší než v případě experimentů za pohybu. Nedá se 

však usoudit, že by byl vliv drsnosti menší, jelikož pro povrch A, je u stacionárního experimentu 

Leidenfrostova teplota pravděpodobně vyšší než 700 °C a tedy rozdíl mezi povrchy A a C může 

být podobný jak pro stacionární experimenty, tak pro experimenty s pohyblivou tryskou. Opět se 

zdá, že pro frézované povrchy (A, B a C) je u experimentů s pohyblivou tryskou lineární závislost 

(Obr. 85). To je v souladu se vztahem (3.17), který predikuje Leidenfrostovu teplotu jako lineárně 

závislou na jisté minimální tloušťce parní vrstvy. 

 
Obr. 84: Závislost Leidenfrostovi teploty na parametrech Ra (vlevo) a Rz (vpravo).  

 

 
Obr. 85: Závislost Leidenfrostovi teploty na parametru Rz pro frézované povrchy (A, B a C). 

Pro minimální hustotu tepelného toku opět válcovaný povrch vybočuje z trendu (Obr. 80). 

Ostatní data pro rychlost 4 m min
-1

 opět leží téměř na přímce (Obr. 86), což může být přímou 

závislostí minimální hustoty tepelného toku na Leidenfrostově teplotě. 
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Obr. 86: Závislost minimální hustoty tepelného toku na parametrech Ra (vlevo) a Rz (vpravo). 

V oblasti přechodného varu se dá usoudit, že experimenty s pohyblivou tryskou se chovají tak, 

jak bylo popsáno v úvodu této kapitoly. Tedy u povrchů s malou drsností nastává s poklesem 

teploty povrchu pod Leidenfrostovu teplotu prudký růst hustoty tepelného toku a u povrchů 

s velkou drsností je nárůst zpočátku pozvolný a až později nastává prudký růst. U experimentů 

s nepohyblivou tryskou je tendence téměř shodná pro válcovaný a broušený povrch, avšak povrch 

A má nejprve pozvolný a následně prudký růst hustoty tepelného toku v oblasti přechodného varu. 

To, že u povrchu D a E je podobná tendence při stacionárním experimentu, avšak rozdílná u 

experimentu s pohyblivou tryskou, může být dáno rozdílem v chlazení mezi stacionární a 

pohyblivou tryskou. 

Pro teplotu při kritické hustotě tepelného toku se ukazuje, že data pro povrch D opět trochu 

vybočují. Navíc se zdá, že vliv drsnosti je zanedbatelný pro pohyblivou trysku. Data pro frézované 

povrchy (A, B a C) jsou znázorněna na Obr. 87. 

 

   
Obr. 87: Závislost teploty při kritické hustotě tepelného toku na parametrech Ra (vlevo) a Rz 

(vpravo). 

Kritická hustota tepelného toku lineárně roste se zvyšující se drsností (Obr. 88). To obzvláště 

platí pro frézované povrchy s pohyblivou tryskou (Obr. 89). 
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Obr. 88: Závislost kritické hustoty tepelného toku na parametrech Ra (vlevo) a Rz (vpravo).

 

 
Obr. 89: Závislost kritické hustoty tepelného toku na parametru Ra pro frézované povrchy (A, B a 

C).
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5  VLIV VRSTVY OXIDŮ NA SPRCHOVÉ CHLAZENÍ 

Při chlazení ocelových povrchů při kontinuálním odlévání, válcování či tepelném zpracování 

bývá povrch pokryt vrstvou oxidů (okuje). Vrstva oxidů, má značně nižší součinitel tepelné 

vodivosti než ocel a tak se dá usuzovat, že bude sloužit jako izolace, která brání odvodu tepla. Při 

sprchovém chlazení horkých povrchů vodou je součinitel přestupu tepla závislý na teplotě 

chlazeného povrchu. Díky tomu může vrstva oxidů, jejíž povrch se v důsledku nízkého součinitele 

tepelné vodivosti rychle podchladí, významně ovlivňovat chlazení. Dále bude teoreticky rozebrán 

přenos tepla přes vrstvu oxidů a popsán provedený experiment a jeho výsledky. Též bude 

prezentována numerická simulace provedená za účelem vysvětlit vliv oxidů při sprchovém 

chlazení. 

5.1 TEORETICKÝ ÚVOD 

Přenos tepla přes vrstvu oxidů lze popsat za pomocí konceptu efektivního součinitele přestupu 

tepla, který byl popsán v [58 a 61], což je analogie k součiniteli prostupu tepla přes složenou 

rovinou stěnu. 

Nechť �̇�𝑠 je hustota tepelného toku z nezoxidovaného povrchu oceli o teplotě 𝑇𝑠 do okolí o 

teplotě 𝑇∞ (Obr. 90).  

        
Obr. 90: Schéma přenosu tepla z povrchu nezoxidované a zoxidované oceli. 

Přenos tepla z nezoxidovaného povrchu do okolí popisuje Newtonův ochlazovací zákon: 

�̇�𝑠 = 𝛼(𝑇𝑠 − 𝑇∞).                                                                 (5.1) 

Hustota tepelného toku z povrchu oxidu (�̇�𝑝) o teplotě 𝑇𝑝 je: 

�̇�𝑝 = 𝛼(𝑇𝑝 − 𝑇∞).                                                                  (5.2) 

Efektivní součinitel přestupu tepla (αef) pro ocelový povrch pokrytý vrstvou oxidů lze pak 

definovat: 

𝛼𝑒𝑓 =
�̇�𝑠

(𝑇𝑠 − 𝑇∞)
 .                                                                 (5.3) 

Efektivní součinitel přestupu tepla zahrnuje izolační vliv vrstvy oxidů na přenos tepla a jeho 

použitím by mohlo jít zjednodušit numerické simulace procesu chlazení přes vrstvu oxidů, jelikož 

není třeba modelovat vrstvu oxidů. 

Vrstva oxidů je velice tenká v porovnání s tloušťkou podkladu (oceli) a tak lze zanedbat teplo 

akumulované ve vrstvě oxidů (�̇�𝑠 ≈ �̇�𝑝). Použitím Fourierova zákona se získá: 

�̇�𝑝 ≈
𝜆𝑜𝑥

𝛿𝑜𝑥
(𝑇𝑠 − 𝑇𝑝),                                                                 (5.4) 
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kde  𝜆𝑜𝑥 je součinitel tepelné vodivosti vrstvy oxidů a 𝛿𝑜𝑥 je tloušťka vrstvy oxidů. Nyní lze 

vyjádřit efektivní součinitel přestupu tepla jako funkci součinitele přestupu tepla na 

nezoxidovaném povrchu, tloušťky vrstvy oxidů a součinitele tepelné vodivosti vrstvy oxidů: 

𝛼𝑒𝑓 =
�̇�𝑠

(𝑇𝑠 − 𝑇∞)
=

�̇�𝑠

(𝑇𝑠 − 𝑇𝑝) + (𝑇𝑝 − 𝑇∞)
≈

�̇�𝑠

�̇�𝑝
𝛿𝑜𝑥

𝜆𝑜𝑥
+

�̇�𝑝

𝛼

≈ (
𝛿𝑜𝑥

𝜆𝑜𝑥
+

1

𝛼
)

−1

        (5.5) 

 

Tento vztah dobře popisuje stacionární situaci, ve které součinitel přestupu tepla je nezávislý na 

teplotě. To však nezmiňují autoři [61], kteří tento vztah dříve publikovali a dochází tak v dalších 

dílech k chybným výpočtům [58].  

Pro použití na sprchové chlazení horkých povrchů je třeba si uvědomit, že ve vztahu (5.5) je 

𝛼𝑒𝑓 funkcí 𝑇𝑠 a 𝛼 je funkcí 𝑇𝑝. Je tedy nutné si přibližně vyjádřit teplotu na rozhraní mezi oxidem a 

ocelí (𝑇𝑠) jako funkci teploty na povrchu oxidu (𝑇𝑝). To lze s využitím vztahů (5.2) a (5.4): 

𝛼(𝑇𝑝 − 𝑇∞) ≈
𝜆𝑜𝑥

𝛿𝑜𝑥
(𝑇𝑠 − 𝑇𝑝)                                                 (5.6) 

𝑇𝑠 ≈ 𝑇𝑝 + 
𝛿𝑜𝑥𝛼(𝑇𝑝 − 𝑇∞)

𝜆𝑜𝑥
                                  (5.7) 

 

Vztahy (5.5) a (5.7) jsou odvozeny při zanedbání tepla naakumulovaného ve vrstvě oxidů a tedy 

jejich přesnost bude s rostoucí tloušťkou vrstvy oxidů horší (více tepla akumulovaného ve vrstvě 

oxidů). Pokles teploty povrchu oxidů pod Leidenfrostovu teplotu způsobí výrazný nárůst 

součinitele přestupu tepla na povrchu oxidů, což způsobí značné podchlazení povrchu a zvýšený 

odvod tepla z vrstvy oxidů. Při použití vztahů (5.5) a (5.7) tak dojde k značné chybě, pro teploty 

nižší než je Leidenfrostova teplota. Tyto vztahy je tak vhodné používat jen pro menší tloušťky 

oxidů a pro teploty vyšší (včetně) než Leidenfrostova teplota. 

Jelikož vztah (5.7) je použitelný pro všechny teploty vyšší (včetně) Leidenfrostovi teploty, 

může být též využit pro určení efektivní Leidenfrostovi teploty (𝑇𝐿_𝑒𝑓), která má v sobě podobně 

jako efektivní součinitel přestupu tepla obsažen izolační vliv vrstvy oxidů: 

𝑇𝐿_𝑒𝑓 ≈ 𝑇𝐿 +  
𝛿𝑜𝑥𝛼𝑚𝑖𝑛(𝑇𝐿 − 𝑇∞)

𝜆𝑜𝑥
,                                 (5.8) 

kde 𝛼𝑚𝑖𝑛  je součinitel přestupu tepla na nezoxidovaném povrchu při Leidenfrostově teplotě. 

5.2  LABORATORNÍ MĚŘENÍ 

Vliv vrstvy oxidů na přenos tepla byl zkoumán experimentálně. Opakovaným zahřátím 

testovací desky vyrobené z austenitické nerezy (EN 1.4828) o rozměrech 600 mm x 320 mm x 

25 mm (Obr. 91) na teplotu 1200 °C a následným pozvolným zchlazením na pokojovou teplotu 

byla vytvořena tenká vrstva oxidů na povrchu desky. Tato vrstva oxidů byla následně odstraněna 

z oblasti A odmořením a v oblasti B byla tato vrstva oxidů ponechána beze změny před 

experimentem. Na povrchu testovací desky (Obr. 91) tak byly vytvořeny dvě rozdílné oblasti (A a 

B) s různou tloušťkou vrstvy oxidů. Snímky odebraných vzorků z povrchu desky z oblasti A 

(odmořená) a B (zoxidovaná) jsou na Obr. 92 vlevo. 
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Obr. 91: Testovací deska se znázorněnou pozicí termočlánků (rozměry v milimetrech). 

 
Obr. 92: Povrch v oblastech A a B. Vlevo před experimentem, vpravo po experimentu (černá - 

zalévací hmota upevňující vzorek pro pozorování pomocí mikroskopu, tmavě šedá - vrstva oxidů, 

světle šedá – ocel).  

Pro experiment byly použity tři vodní trysky s plochým paprskem. Úhel rozstřiku trysek byl 80° 

a ekvivalentní průměr ústí 1,4 mm. Průtok vody na jednu trysku byl 1,9 dm
3
 min

-1
 při tlaku vody 

0,2 MPa. Vzdálenost mezi první a druhou tryskou byla 26 mm a mezi druhou a třetí 50 mm (Obr. 

93). Vzdálenost ústí trysek od chlazeného povrchu byla 150 mm. V průběhu experimentu se trysky 

pohybovaly pod nepohyblivou deskou rychlostí 1 m min
-1

. V průběhu experimentu byla deska 

natočena tak, že směr pohybu trysek byl kolmý na kratší hranu desky. Druhá řada termočlánků 

(TA3, TA4, TB3 a TB4) byla umístěna pod středy ústí trysek (teoreticky vypočtená hustota 

dopadající vody je 363,35 kg min
-1

 m
-2

) a první řada termočlánků (TA1, TA2, TB1 a TB2) byla ve 

vzdálenosti 40 mm od středu ústí trysek (teoreticky vypočtená hustota dopadající vody je 301,51 

kg min
-1

 m
-2

). Testovací deska byla nahřáta na teplotu 1000 °C a chlazení vodou o teplotě 17 °C 

bylo ukončeno, když teplota klesla pod 100 °C. Deska byla osazena osmnácti termočlánky, avšak 

pro následné vyhodnocení byly použity jen termočlánky v oblastech A a B (TA1, TA2, TA3, TA4, 

TB1, TB2, TB3 a TB4). Detailní popis umístění termočlánků na zkušební desce, popis průběhu 

experimentu a metoda vyhodnocení odpovídá popisu uvedenému v kapitole 2. 
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Obr. 93: a – Vizualizace umístění trysek, b – Teoreticky vypočtené rozložení dopadající vody 

5.3 VÝSLEDKY LABORATORNÍHO MĚŘENÍ 

Dva vzorky zoxidovaného povrchu byly odebrány z chlazeného povrchu testovací desky po 

experimentu. Jeden vzorek byl z oblasti A a druhý z oblasti B. Snímky vrstvy oxidů z oblasti A a 

B jsou na Obr. 92 vpravo. Vrstva oxidů v oblasti A (původně odmořený povrch) byla přibližně 

50 μm tlustá a velice porézní (přibližně 30 % tloušťky tvořily póry obsahující vzduch). Vrstva na 

povrchu B nebyla tak homogenní jako na povrchu A a její tloušťka byla od 0 μm do 50 μm. 

Tenká vrstva oxidů, která byla vytvořena na povrchu austenitické nerezové desky před 

experimentem, obsahovala oxidy chrómu a niklu. Tyto oxidy chrání povrch před další oxidací. 

Tato ochranná vrstva byla odmořením odstraněna z povrchu v oblasti A. Oblast B byla pokryta 

touto ochrannou vrstvou oxidů v průběhu ohřevu a chlazení při experimentu a díky tomu tloušťka 

vrstvy oxidů byla v této oblasti téměř shodná před a po experimentu. Množství niklu a chromu 

v povrchové vrstvě nerezové oceli bylo po odmoření v oblasti A sníženo a tím byl umožněn nárůst 

tlusté vrstvy oxidů v průběhu ohřevu během experimentu. Růst větších tlouštěk oxidů na 

odmořených površích ocelí obsahujících chróm či nikl byl též zpozorován jinými autory [76]. 

Numerický model pro výpočet inverzní úlohy neobsahoval vrstvu oxidů a počítal jako by se 

jednalo o homogenní vrstvu nerezové oceli. 

Časově závislé změřené teploty, povrchové teploty a hustota tepelného toku z povrchu do okolí 

pro termočlánky TA2, TA4, TB1 a TB3 jsou na Obr. 94. Termočlánky TA2 a TA4 byly umístěny 

nad povrchem A (tlustá porézní vrstva oxidů) a termočlánky TB1 a TB3 byly umístěny nad oblastí 

B (tenká nehomogenní vrstva oxidů). Závislosti průměrné hustoty tepelného toku (průměrná 

hodnota na oblasti mezi ústím první trysky a ústím třetí trysky) na povrchové teplotě pro všechny 

termočlánky z oblastí A a B jsou na Obr. 95. Termočlánky TA1 až TA4 byly umístěné nad oblastí 

A a termočlánky TB1 až TB4 byly umístěny nad oblastí B. 
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Obr. 94: Změřené teploty, vypočítané povrchové teploty a vypočítaná hustota tepelného toku 

z chlazeného povrchu do okolí pro termočlánky TA2, TA4, TB1 and TB3. 
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Obr. 95: Závislost průměrné hustoty tepelného toku na povrchové teplotě pro termočlánky 

v oblastech A a B. 

Jak je vidět na datech (Obr. 95), vypočítaná Leidenfrostova teplota v pozicích termočlánků 

TA1, TA3 a TA4 byla vyšší než 900 °C, jelikož nenastal minimální tepelný tok. To je též vidět na 

prvním průchodu trysek pod chlazeným povrchem, kde pokles změřené teploty pro termočlánek 

TA4 je výrazně větší než pro TB3 (Obr. 94). To ukazuje, že teplota na rozhraní oceli a oxidu byla 

v pozici termočlánku TA4 před začátkem chlazení nižší než efektivní Leidenfrostova teplota pro 

dané podmínky chlazení. Leidenfrostova teplota byla 840 °C pro pozici termočlánku TA2, 600 °C 

v pozici TB1, 590 °C v pozici TB2, 730 °C v pozici TB3 a 650 °C v pozici TB4. 

Vypočítaná Leidenfrostova  teplota je tedy vyšší pro termočlánky nacházející se nad oblastí A, 

která má tlustší a poréznější vrstvu oxidů. 

Podobně platí, že pro termočlánky nacházející se nad oblastí B je nižší vypočtený minimální 

tepelný tok, který přímo závisí na Leidenfrostově teplotě. Z měření je též patrné, že vypočítaná 

kritická hustota tepelného toku je vyšší v oblasti A a v této oblasti nastává při vyšší teplotě. Je též 

patrné, že v oblasti bublinového varu a pro teplotu povrchu 100 °C je vypočítaná hustota tepelného 

toku nižší v oblasti A. To je způsobeno izolačním vlivem vrstvy oxidů. 
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5.4 NUMERICKÁ SIMULACE VLIVU  VRSTVY OXIDŮ NA SPRCHOVÉ 

CHLAZENÍ  

Pro posouzení vlivu vrstvy oxidů na chlazení horkých ocelových povrchů byla provedena 

numerická simulace, která vycházela z provedeného experimentu, avšak v některých ohledech byla 

značně zjednodušená. 

 

5.4.1 Termofyzikální vlastnosti vrstvy oxidů 

Proto, aby bylo možné numericky simulovat chlazení přes vrstvu oxidů, je nutné znát termo-

fyzikální vlastnosti oceli a oxidů.  

Hlavní parametry ovlivňující přenos tepla přes vrstvu oxidů jsou součinitel tepelné vodivosti 

vrstvy oxidů a tloušťka vrstvy oxidů. Někteří autoři uvádějí, že součinitel tepelné vodivosti vrstvy 

oxidů je 0,2 W m
-1

K
-1

 [77] a u jiných se setkáme s hodnotou 3 W m
-1

K
-1

 [56].  

Součinitel tepelné vodivosti vrstvy oxidů závisí na typu oxidů, které narostly na povrchu oceli a 

také na poréznosti této vrstvy, jelikož vzduch, který je přítomen v pórech má značně nízkou 

hodnotu součinitele tepelné vodivosti. Typy oxidů, které narostou na povrchu oceli, závisí na 

složení oceli (přítomnost Cr, Ni, Si, …) a teplotě v průběhu oxidace
 
[55 a 78]. Vysoce legované 

oceli mohou tvořit oxidy obsahující legury jako je Cr, Ni a Si. Ukázka typické vrstvy oxidů 

vytvořené na austenitické nerezové oceli (316L) je na Obr. 96. Tato vrstva oxidů obsahuje 39 % 

trevoritu (NiFe2O4), 29 % chromitu (FeCr2O4), 29 % hematitu (Fe2O3) a 3 % eskolaitu (Cr2O3).  

Příslušné součinitele tepelné vodivosti jsou na Obr. 97. 

  

 
Obr. 96: Oxidy vytvořené na nerezové oceli 316L po 4 hodinách oxidace při teplotě 1200 °C za 

přítomnosti vzduchu a následném zchlazení na vzduchu na pokojovou teplotu [79]. Vlevo – mapa 

přítomnosti jednotlivých typů oxidů, vpravo – snímek z elektronového mikroskopu. 
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Obr. 97: Součinitel tepelné vodivosti vybraných oxidů ([57], [80]). 

Většinou je vrstva oxidů porézní a obsahuje velké množství malých vzduchových pórů. Tyto 

póry jsou náhodně rozmístěny ve vrstvě oxidů a jejich zvýšená koncentrace je na rozhraní mezi 

kovem a vrstvou oxidů. Zvýšená koncentrace pórů může vytvořit velké vzduchové mezery. Nárůst 

délky a teploty oxidace v průběhu ohřevu vede k nárůstu velikosti a koncentrace pórů [81]. Při 

oxidaci v atmosféře bez vodní páry dochází k nárůstu tvorby vzduchových mezer na rozhraní 

oxidu a oceli [81]. Přítomnost vzduchových pórů a mezer na rozhraní oceli a oxidu může 

významně ovlivnit průměrný součinitel tepelné vodivosti vrstvy oxidů z důvodu nízkého 

součinitele tepelné vodivosti vzduchu (0,073 Wm
-1

K
-1

 při 800 °C, 0,0614 Wm
-1

K
-1

 při 600 °C, 

0,0561 Wm
-1

K
-1

 při 400 °C, 0,039 Wm
-1

K
-1

 při 200 °C a 0,0263 Wm
-1

K
-1

 při 20 °C [2]). Vrstva 

oxidů je většinou tvořena více typy oxidů, které jsou často ve vrstvách. Též obsahuje vzduchové 

póry a mezery, které mohou tvořit až 30 % objemu vrstvy oxidů [81]. 

 Vymodelování reálné vrstvy oxidů a výpočet přestupu tepla přes ni je složité a přesáhlo by to 

rámec této dizertační práce. Z tohoto důvodu je uvažováno zjednodušení, které se běžně používá 

při modelování kompozitních materiálů. Vrstva oxidů včetně vzduchových pórů je tvořena 

vrstvami jednotlivých oxidů (hematit, magnetit,…) a vrstvou vzduchu. Oxidy běžně tvoří vrstvy a 

na rozhraní mezi ocelí a vrstvou oxidů často bývá velký výskyt pórů (jsou téměř ve vrstvě). 

Průměrný součinitel tepelné vodivosti pak lze vypočíst ze vztahu: 

�̅�𝑜𝑥 = (∑
𝑝𝑖

𝜆𝑖

𝑘

𝑖=1

)

−1

                                                               (5.9) 

kde 𝜆𝑖 je součinitel tepelné vodivosti i-tého prvku (hematit, magnetit, vzduch,…) vrstvy oxidů, 𝑝𝑖 

je procentuální tloušťka vrstvy i-tého prvku podělená 100 (0 ≤ 𝑝𝑖 ≤ 1) a k je počet prvků, které 

tvoří vrstvu oxidů. Zjednodušení, že prvky tvořící vrstvu oxidů jsou ve vrstvách, může způsobit, že 

odhadnutá průměrná hodnota součinitele tepelné vodivosti bude nižší než reálná. V rámci této 

práce však nelze vytvořit reálný model vrstvy oxidů z důvodu nedostatku informací o tom, jak jsou 

rozloženy jednotlivé typy oxidů a vzduchové póry ve vrstvě oxidů. 

Vypočítaný průměrný součinitel tepelné vodivosti pro dvě různá složení vrstvy oxidů a různé 

množství vzduchových pórů je na Obr. 98. Plná čára reprezentuje oxidy vytvořené na uhlíkové 

oceli při teplotě 800 °C (97 % FeO, 2,7 % Fe3O4 a 0,3 % Fe2O3 [55]) a tečkovaná reprezentuje 

oxidy vytvořené při 1200 °C na austenitické nerezové oceli (39 % NiFe2O4, 29 % FeCr2O4, 29 % 

Fe2O3 a 3 % Cr2O3 [79]). Neznámá hodnota pro FeCr2O4 je nahrazena hodnotou pro NiFe2O4. Jak 
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je vidět, přítomnost vzduchových pórů významně ovlivňuje průměrný součinitel tepelné vodivosti 

vrstvy oxidů. Průměrný součinitel tepelné vodivosti vrstvy oxidů je pro vyšší koncentrace 

vzduchových pórů téměř shodný pro dvě rozdílná složení vrstvy oxidů. 

 
Obr. 98: Průměrný součinitel tepelné vodivosti pro různé množství vzduchových pórů a pro dvě 

různá složení vrstvy oxidů (plná čára: 97 % FeO, 2,7 % Fe3O4 a 0,3 % Fe2O3; tečkovaná čára: 

39 % NiFe2O4, 29 % FeCr2O4, 29 % Fe2O3 a 3 % Cr2O3). 

5.4.2 Numerická simulace 

Pro numerickou simulaci byl použit jednorozměrný konečně prvkový model s lineárními 

elementy tvořený 64 nerovnoměrně rozloženými uzly (Obr. 99). Model byl tvořen základním 

ocelovým materiálem, na kterém byla vrstva oxidů, přičemž tloušťka oxidů či její průměrný 

součinitel tepelné vodivosti byl různý u každé simulace. Celková tloušťka oceli a vrstvy oxidů 

byla 25 mm. Termo-fyzikální vlastnosti základního materiálu (austenitická nerezová ocel 

EN 1.4828) a vrstvy oxidů jsou v Tabulce 8. Pro zjednodušení modelu byly termo-fyzikální 

vlastnosti brány jako nezávislé na teplotě a jejich hodnota odpovídala teplotě 600 °C. Hustota a 

měrná tepelná kapacita vrstvy oxidů odpovídala vlastnostem hematitu a wüstitu prezentovaných v 

[82], [83] a [84]. Hodnoty průměrného součinitele tepelné vodivosti použité v simulacích jsou 

0,2 W m
-1

K
-1

, 0,5 W m
-1

K
-1

 a 0,9 W m
-1

K
-1

. Tyto hodnoty odpovídají hodnotám při 600 °C při 

množství vzduchových pórů 5 %, 15 % a 30 %  pro oxidy vytvořené na austenitické nerezové oceli 

(Obr. 98). 

Jako okrajová podmínka, která je aplikována na povrch vrstvy oxidů, je použita závislost 

součinitele přestupu tepla na povrchové teplotě prezentovaná na Obr. 100. Tato závislost pochází 

z experimentu prezentovaném v předchozí sekci a to pro pozici termočlánku TB2. V modelu je 

jako teplota chladicí vody (teplota okolí) brána teplota 17 °C a počáteční teplota je uvažována 
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1000 °C. V modelu je okrajová podmínka aplikována bez přerušení (neustálé chlazení), čímž se 

tato simulace liší od experimentu, kde se pohybovala tryska pod chlazeným povrchem a docházelo 

tak k přerušovanému chlazení. Toto zjednodušení neumožňuje přímo porovnat průběhy teplot v 

simulaci a experimentu, avšak nemělo by mít výrazný vliv na závislosti hustoty tepelného toku na 

povrchové teplotě získané ze simulací. 

 

Obr. 99: Schéma konečně prvkového modelu. 

Tabulka 8: Termofyzikální vlastnosti oceli a vrstvy oxidů. 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 100: Závislost součinitele přestupu tepla na povrchové teplotě. 

5.4.3 Výsledky numerické simulace 

Výsledkem simulací byly časově závislé teploty na povrchu vrstvy oxidů (Tp) (Obr. 101a), časově 

závislé teploty na rozhraní mezi ocelí a vrstvou oxidů (Ts) (Obr. 101b) a hustota tepelného toku 

z povrchu oceli do vrstvy oxidů (qs). Závislosti hustoty tepelného toku z povrchu oceli (qs) na 

λ cp ρ 

[W m-1 K-1] [J kg-1 K-1] [kg m-3] 

Oxid Ocel Oxid Ocel Oxid Ocel 

0,2/0,5/0,9 23.4 883 594 5200 7550 
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teplotě povrchu oceli pro průměrné součinitele tepelné vodivosti vrstvy oxidů: 0,9 Wm
-1

K
-1

, 

0,5 Wm
-1

K
-1 

a 0,2 Wm
-1

K
-1 

jsou na Obr. 102. 

Výsledky simulací ukazují, že s rostoucí tloušťkou vrstvy oxidů a (anebo) s klesajícím 

součinitelem tepelné vodivosti dochází k poklesu hustoty tepelného toku z povrchu oceli v oblasti 

blánového varu, efektivní Leidenfrostova teplota se zvyšuje, kritická hustota tepelného toku 

z povrchu oceli se snižuje, zvyšuje se efektivní teplota, při které nastává kritická hustota tepelného 

toku a snižuje se hustota tepelného toku z povrchu oceli při 100 °C. 

 
Obr. 101: Závislost teploty na povrchu oxidu (a) a oceli (b) na čase pro různé tloušťky vrstvy oxidů 

při průměrném součiniteli tepelné vodivosti vrstvy oxidů 0,5 Wm
-1

K
-1

. 

 

 
Obr. 102: Závislost hustoty tepelného toku z povrchu oceli (�̇�𝑠) na teplotě povrchu oceli.
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5.5 SROVNÁNÍ  ZÍSKANÝCH VÝSLEDKŮ  

Porovnání výsledků simulací a to závislosti hustoty tepelného toku z povrchu oceli (�̇�𝑠) na 

teplotě povrchu oceli s hodnotami predikovanými pomocí vztahů (5.5) a (5.7) je na Obr. 103. 

 

 
 

 
 

Obr. 103: Porovnání výsledků simulací s predikcí pomocí vztahů (5.5) a (5.7). 

 Výsledky simulací pro menší tloušťky vrstvy oxidů a vyšší průměrnou vodivost vrstvy oxidů 

jsou podobné jako predikce pomocí (5.5) a (5.7). K výraznému rozdílu dochází v oblasti 

přechodného varu, kde pro větší tloušťky vrstvy oxidů je výrazný rozdíl od simulace. Tento rozdíl 

je pravděpodobně způsoben teplem naakumulovaným ve vrstvě oxidů, které není zahrnuto v (5.5) 

a (5.7). Díky poklesu povrchové teploty pod Leidenfrostovu teplotu dojde k prudkému nárůstu 

součinitele přestupu tepla na povrchu oxidů a díky tomu dojde k prudkému podchlazení vrstvy 

oxidů. V okamžiku ukončení přechodného varu (TDNB) už nedochází k prudké změně součinitele 

přestupu tepla a po chvíli dojde k přibližnému vyrovnání tepla přicházejícího a odcházejícího 

z vrstvy oxidů a predikce pomocí rovnic (5.5) a (5.7) je téměř shodná se simulací.  

Jak je vidět na Obr. 104, výsledky simulace a predikce Leidenfrostovi teploty pomocí vztahu 

(5.8) jsou téměř shodné. 
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Obr. 104: Porovnání efektivní Leidenfrostovi teploty získané ze simulací s predikcí pomocí vztahu 

(5.8). 

Porovnání některých výsledků simulací s některými výsledky experimentu (pozice termočlánků 

TA2 a TB2) je na Obr. 105. Experimentální výsledky jsou výrazně odlišné od výsledků simulací. 

Hlavní rozdíl je v tom, že simulace predikuje pokles kritické hustoty tepelného toku z povrchu 

oceli s nárůstem tloušťky oxidů, avšak experimentální výsledky ukazují, že v místě s vyšší 

tloušťkou oxidů (TA2) je výrazně vyšší kritická hustota tepelného toku z povrchu oceli než 

v případě tenké vrstvy oxidů (TB2). Tento rozdíl může být způsoben výraznou pórovitostí a 

drsností vrstvy oxidů, což způsobí výrazný nárůst hustoty tepelného toku z povrchu oxidů do 

chladicí vody a tedy tato okrajová podmínka neodpovídá okrajové podmínce na čistém povrchu. 

V případě Leidenfrostovi teploty, jak simulace, tak experiment ukazují posun Leidenfrostovi 

teploty k vyšším teplotám s rostoucí tloušťkou vrstvy oxidů a s klesající vodivostí vrstvy oxidů. 

Rozdíl mezi simulací a experimentem spočívá v tom, že změřená efektivní Leidenfrostova teplota 

je 840 °C a simulace pro tloušťku vrstvy oxidů 50 µm a průměrný součinitel tepelné vodivosti 

vrstvy oxidů 0,2 W m
-1

 K
-1

 predikuje efektivní Leidenfrostovu teplotu 664 °C. Tento výrazný 

rozdíl může být způsoben tím, že na začátku experimentu byla tloušťka vrstvy oxidů výrazně větší 

než změřená tloušťka po experimentu. Aby simulace odpovídala změřené efektivní Leidenfrostově 

teplotě, musela by tloušťka vrstvy oxidů být 173 µm při součiniteli tepelné vodivosti vrstvy oxidů 

0,2 W m
-1

K
-1

. 

 

 
Obr. 105: Porovnání některých výsledků experimentálního měření (Termočlánky TA2 a TB2) 

s výsledky simulací pro součinitel tepelné vodivosti vrstvy oxidů 0,2 Wm
-1

K
-1

. 
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Porovnání výsledků experimentů jiných autorů ([58]) s predikcí pomocí vztahů (5.5) a (5.7) je 

na Obr. 106. Měření těchto autorů více odpovídá závěrům simulace, avšak autory uvažovaný 

součinitel tepelné vodivosti vrstvy oxidů 3 W m
-1

K
-1

 je příliš vysoký a jeho nižší hodnota by více 

odpovídala změřeným hodnotám Leidenfrostovi teploty.  

 

 
Obr. 106: Srovnání predikce pomocí vztahů (5.5) a (5.7) s některými daty prezentovanými v [58]. 

Výsledky simulací a experimentální měření naznačují, že odhad efektivní Leidenfrostovi 

teploty pomocí vztahu (5.8) může dávat správné výsledky při dobré znalosti pórovitosti a tloušťky 

vrstvy oxidů. To je též vidět na Obr. 107, kde je predikce efektivní Leidenfrostovi teploty 

porovnána s výsledky měření publikovanými v [58] a [85]. Pro Obr. 107a není známá pórovitost 

vrstvy oxidů a tak použitá hodnota součinitele tepelné vodivosti v predikci odpovídá hodnotě, při 

které predikce nejlépe vystihuje experimentální data. Pro experimentální data z Obr. 107b jsou v 

[85] publikovány i snímky vrstvy oxidů, ze kterých se dá odhadnout pórovitost (9 %), které dle 

Obr. 98 přísluší průměrný součinitel tepelné vodivosti vrstvy oxidů při 500 °C 0,6 Wm
-1

K
-1

. 

 

 

Obr. 107: Srovnání predikce efektivní Leidenfrostovi teploty pomocí vztahu (5.8) s daty 

prezentovanými v a) [58] a b) [85]. 
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ZÁVĚR 

Tato práce se zaměřila na studium vlivu teploty vody, drsnosti povrchu a vrstvy okují (oxidů) 

na chlazení horkých povrchů. Při aplikaci sprchového chlazení v metalurgickém průmyslu má 

chlazený povrch značně vysoké teploty a tak je zobecnění získaných výsledků u vlivu teploty vody 

a vrstvy oxidů zaměřeno více na vliv na Leidenfrostovu teplotu a blánový var, což jsou klíčové 

oblasti chlazení. Jelikož sprchové chlazení horkých povrchů za přítomnosti varu je z fyzikálního 

pohledu poměrně komplikované a dosud ne zcela teoreticky popsané je vliv drsnosti povrchu jen 

zdůvodněn na základě laboratorního měření a není odvozen žádný zobecňující vztah.  

Prvním zkoumaným faktorem byla teplota vody. Pro posouzení vlivu teploty vody na sprchové 

chlazení byla provedena rozsáhlá experimentální studie. Výsledky této experimentální studie 

v souladu s již dříve publikovanými daty ukázali, že s rostoucí teplotou vody dochází k poklesu 

součinitele přestupu tepla při blánovém varu, Leidenfrostovi teploty, minimální hustoty tepelného 

toku, teploty při kritické hustotě tepelného toku a kritické hustoty tepelného toku. Součinitel 

přestupu tepla při 100 °C se naopak zvyšuje s rostoucí teplotou vody. S využitím regresní analýzy 

byly na základě provedené experimentální studie vytvořeny funkce sloužící pro výpočet 

součinitele přestupu tepla při blánovém varu, Leidenfrostovi teploty, minimální hustoty tepelného 

toku, teploty při kritické hustotě tepelného toku a kritické hustoty tepelného toku při libovolné 

teplotě chladicí vody. Podmínkou těchto funkcí je znalost predikovaného parametru při libovolné 

teplotě vody pro dané chlazení. Na základě teorie byly za značně zjednodušených podmínek 

odvozeny vztahy, které mohou přibližně predikovat součinitel přestupu tepla při blánovém varu a 

Leidenfrostovu teplotu pro nižší teploty chladicí vody.  

Druhým zkoumaným faktorem byla drsnost povrchu. Experimentální studie provedená na 

posouzení vlivu drsnosti ukázala, že drsnost povrchu je významný faktor, který může značně 

ovlivňovat chlazení. Změřená data ukázala, že s rostoucí drsností povrchu bude docházet k růstu 

Leidenfrostovi teploty a kritické hustoty tepelného toku. S výjimkou válcovaného povrchu, data 

ukazují, že s rostoucí drsností dochází k nárůstu součinitele přestupu tepla v oblasti blánového 

varu a minimální hustoty tepelného toku. Obzvláště pro frézované povrchy je patrná lineární 

závislost součinitele přestupu tepla v oblasti blánového varu na ploše povrchu, což souvisí 

s rozdílnou plochou, ze které dochází k vyzařování. Pro frézované povrchy je u významných bodů 

na křivce varu patrná výrazně lineární závislost na parametrech Ra a Rz. Experimenty s různou 

drsností povrchu naznačují, že Leidenfrostova teplota je lineárně závislá na parametru Rz. Vztah 

pro predikci Leidenfrostovi teploty uvedený v části zabývající se teplotou vody v sobě obsahuje 

lineární závislost na jisté minimální tloušťce parní vrstvy. Tato minimální tloušťka parní vrstvy 

bude tedy funkcí parametru Rz.  

Posledním zkoumaným faktorem byl vliv vrstvy oxidů. Predikovat přesně intenzitu chlazení 

(hustotu tepelného toku) pro sprchové chlazení horkého ocelového materiálu pokrytého vrstvou 

oxidů je obtížné už jen z důvodu nemožnosti znát přesnou tloušťku a pórovitost vrstvy oxidů v 

průběhu chlazení. Provedená numerická simulace, která zahrnovala izolační vliv vrstvy oxidů, 

ukázala, že s rostoucí tloušťkou vrstvy oxidů či s rostoucí pórovitostí vrstvy oxidů dochází 

k poklesu hustoty tepelného toku z povrchu oceli v oblasti blánového varu, kritická hustota 

tepelného toku se snižuje a též dochází k poklesu hustoty tepelného toku při teplotách chlazeného 

povrchu pod bodem varu. To, že se povrch vrstvy oxidů rychle podchladí, má za následek růst 

efektivní Leidenfrostovi teploty. Tento růst je tím vyšší, čím je větší tloušťka vrstvy oxidů či vyšší 

pórovitost vrstvy oxidů. Experimentální výsledky potvrdili, že dochází k posunu efektivní 
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Leidenfrostovi teploty k vyšším hodnotám, avšak pokles kritické hustoty tepelného toku nebyl 

potvrzen. To je způsobeno porušováním vrstvy oxidů v průběhu chlazení, které se však dá 

komplikovaně odhadnout a modelovat. Toto porušování vrstvy oxidů může mít značný význam, 

obzvláště na hodnotu kritické hustoty tepelného toku a Leidenfrostovu teplotu. Porušování vrstvy 

oxidů způsobuje nárůst v drsnosti povrchu, což vede k nárůstu Leidenfrostovi teploty a k nárůstu 

kritické hustoty tepelného toku. Rozdíl mezi experimentem a simulací je pak způsoben tím, že 

součinitel přestupu tepla na povrchu vrstvy oxidů je výrazně odlišný od nezoxidovaného povrchu a 

zjednodušená simulace tak neodpovídá experimentu. To, že drsnost povrchu zvyšuje 

Leidenfrostovu teplotu a kritickou hustotu tepelného toku ukázala provedená experimentální studie 

na vliv drsnosti povrchu. Pro predikci efektivní Leidenfrostovi teploty lze použít v této práci nově 

odvozený vztah (5.8), který při znalosti tloušťky a vodivosti vrstvy oxidů dává přibližnou hodnotu. 

Pro predikci efektivního součinitele přestupu tepla se v literatuře vyskytuje vztah (5.5). Jak je 

ukázáno v této práci, nelze jej použít v oblasti přechodného varu pro větší tloušťky vrstvy oxidů, či 

značně porézní vrstvy oxidů. Tento vztah je též doporučeno používat jen v oblasti blánového varu, 

kde není výrazný vliv drsnosti povrchu.  

Některé výsledky této disertační práce byly prezentovány na konferencích či publikovány 

v odborných časopisech ([A1] až [A9]). Nejvýznamnější je publikace v časopise International 

journal of heat and mass transfer (Impact Factor 2014: 2,383): 

CHABIČOVSKÝ, M.; HNÍZDIL, M.; TSENG, A.; RAUDENSKÝ, M. Effects of oxide layer 

on Leidenfrost temperature during spray cooling of steel at high temperatures. International 

journal of heat and mass transfer, 2015, č. 88, str. 236-246. ISSN: 0017- 9310 
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SEZNAM POUŽITÝCH SYMBOLŮ 

𝐴  plocha povrchu, 𝑚2 

𝐵𝑜 Bondovo číslo 

𝐵𝑔 Číslo varu 

𝑐𝑝 měrná tepelná kapacita, 𝐽 ∙ 𝑘𝑔−1 ∙ 𝐾−1 

𝑑0  průměr ústí trysky, 𝑚 

𝑑ℎ  hydraulický průměr ústí trysky, 𝑚 

𝐷  průměr kapek, 𝑚 

𝐷32  Sauterův střední průměr kapek, 𝑚 

𝐷10  aritmetický střední průměr kapek, 𝑚 

𝐷30  objemový střední průměr kapek, 𝑚 

𝐸  energie, 𝐽 

𝐸  termoelektrické (Elektro motorické) napětí, 𝑉 

𝑔  gravitační zrychlení, 𝑚 ∙ 𝑠−2 

𝐺𝑟 Grashofovo číslo 

ℎ𝑓𝑣 měrné skupenské teplo vypařování, 𝐽 ∙ 𝑘𝑔−1 

𝐽𝑎 Jacobiho číslo 

𝐿  charakteristický rozměr, 𝑚 

�̇� hmotnostní tok, 𝑘𝑔 ∙ 𝑚−2 ∙ 𝑠−1 

�̇�𝑓  hmotnostní tok kapaliny, 𝑘𝑔 ∙ 𝑚−2 ∙ 𝑠−1 

�̇�𝐿  hustota dopadající kapaliny, 𝑘𝑔 ∙ 𝑚−2 ∙ 𝑠−1 

�̇�𝑣  hmotnostní tok páry, 𝑘𝑔 ∙ 𝑚−2 ∙ 𝑠−1 

�̇�𝑡𝑜𝑡  celkový hmotnostní tok páry, 𝑘𝑔 ∙ 𝑚−2 ∙ 𝑠−1 

𝑁𝑢  Nussseltovo číslo 

𝑁𝑢𝐷32
 Nussseltovo číslo, kde za charakteristický rozměr je brán Sauterův střední 

průměr kapek 

𝑂ℎ Ohnesorgovo číslo 

𝑝𝑣  tlak páry, 𝑃𝑎 

𝑝𝑣  tlak kapaliny, 𝑃𝑎 

𝑝𝑖𝑚𝑝  impaktní (dopadový) tlak, 𝑃𝑎 

𝑃𝑟  Prandtlovo číslo 

�̇�  hustota tepelného toku, 𝑊 ∙ 𝑚−2 

�̇�𝐶𝐻𝐹  kritická hustota tepelného toku, 𝑊 ∙ 𝑚−2 

�̇�𝑐𝑜𝑛𝑑   hustota tepelného toku přenášená vedením, 𝑊 ∙ 𝑚−2 

�̇�𝑐𝑜𝑛𝑣   hustota tepelného toku přenášená konvekcí, 𝑊 ∙ 𝑚−2 

�̇�𝑙𝑜𝑐  lokální hustota tepelného toku, 𝑊 ∙ 𝑚−2 

�̇�𝑚𝑖𝑛  minimální hustota tepelného toku, 𝑊 ∙ 𝑚−2 

�̇�𝑝  hustota tepelného toku z povrchu vrstvy oxidů, 𝑊 ∙ 𝑚−2 

�̇�𝑠  hustota tepelného toku z povrchu oceli, 𝑊 ∙ 𝑚−2 

�̇�  teplo generované v materiálu, 𝐽 ∙ 𝑚−3 

�̇�𝐿  průměrný objemový tok kapaliny, 𝑚3 ∙ 𝑚−2 ∙ 𝑠−1 

�̇�𝑙𝑜𝑐  lokální objemový tok kapaliny, 𝑚3 ∙ 𝑚−2 ∙ 𝑠−1 

𝑅  poloměr bublin, 𝑚 
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𝑅𝑒  Reynoldsovo číslo 

𝑅𝑒𝐷32
 Reynoldsovo číslo, kde za charakteristický rozměr je brán Sauterův střední 

průměr kapek 

𝑡  čas, 𝑠 

𝑇  teplota, 𝐾, °C 

𝑇𝐷𝑁𝐵  teplota při kritické hustotě tepelného toku (ukončení bublinového varu), 𝐾, °C 

∆𝑇  rozdíl teploty povrchu a teploty okolí (∆𝑇 = 𝑇𝑠 − 𝑇∞), 𝐾, °C 

∆𝑇𝑒  teplota přehřátí povrchu (∆𝑇𝑒 = 𝑇𝑠 − 𝑇𝑠𝑎𝑡), 𝐾, °C 

𝑇∞  teplota okolí, 𝐾, °C 

𝑇𝐿  Leidenfrostova teplota, 𝐾, °C 

𝑇𝐿_𝑒𝑓  efektivní Leidenfrostova teplota, 𝐾, °C 

𝑇𝑂𝑁𝐵  teplota při začátku bublinového varu, 𝐾, °C 

𝑇𝑝  teplota na povrchu vrstvy oxidů, 𝐾, °C 

𝑇𝑠  teplota chlazeného (ocelového) povrchu, 𝐾, °C 

𝑇𝑠𝑎𝑡  teplota varu kapaliny (saturační teplota), 𝐾, °C 

𝑢  rychlost proudění kapaliny, 𝑚 ∙ 𝑠−1 

𝑢𝑑0
  rychlost kapaliny opouštějící ústí trysky, 𝑚 ∙ 𝑠−1 

𝑢𝑖𝑚𝑝  dopadová rychlost kapek, 𝑚 ∙ 𝑠−1 

𝑉  objem, 𝑚3 

𝑊𝑒 Weberovo číslo 

𝑊𝑒𝑠 Weberovo číslo při sprchovém chlazení 

𝑋  Lockhart - Martinelliho parametr  

𝑋𝑡𝑡  Lockhart - Martinelliho parametr pro turbulentní proudění páry a kapaliny 

𝑖, 𝑚, 𝑛 indexy 

(𝑥, 𝑦, 𝑧) souřadnice kartézského souřadného systému, 𝑚 

𝛼 součinitel přestupu tepla, 𝑊 ∙ 𝑚−2 ∙ 𝐾−1 

𝛼𝐷𝑁𝐵  součinitel přestupu tepla při kritické hustotě tepelného toku, 𝑊 ∙ 𝑚−2 ∙ 𝐾−1 

𝛼𝑒𝑓 efektivní součinitel přestupu tepla, 𝑊 ∙ 𝑚−2 ∙ 𝐾−1 

𝛼𝑚𝑖𝑛 součinitel přestupu tepla při Leidenfrostově teplotě, 𝑊 ∙ 𝑚−2 ∙ 𝐾−1 

𝛼𝑣𝑙 součinitel přestupu tepla mezi parní vrstvou a kapalinou, 𝑊 ∙ 𝑚−2 ∙ 𝐾−1 

𝛽  objemová roztažnost kapaliny, 𝐾−1 

𝛿  tloušťka, 𝑚 

𝛿𝑜𝑥  tloušťka vrstvy oxidů, 𝑚 

𝛿𝑣  tloušťka parní vrstvy, 𝑚 

휀 poměrná zářivost (emisivita) 

𝜃𝑠  úhel rozstřiku, ° 

𝜆  součinitel tepelné vodivosti, 𝑊 ∙ 𝑚−1 ∙ 𝐾−1 

𝜆𝑓  součinitel tepelné vodivosti kapaliny, 𝑊 ∙ 𝑚−1 ∙ 𝐾−1 

𝜆𝑜𝑥  průměrný součinitel tepelné vodivosti vrstvy oxidů, 𝑊 ∙ 𝑚−1 ∙ 𝐾−1 

𝜆𝑣  součinitel tepelné vodivosti páry (parní vrstvy), 𝑊 ∙ 𝑚−1 ∙ 𝐾−1 

μ  dynamická viskozita, 𝑁 ∙ 𝑠 ∙ 𝑚−1 

μ𝑓  dynamická viskozita kapaliny, 𝑁 ∙ 𝑠 ∙ 𝑚−1 

𝜐  kinematická viskozita, 𝑚2 ∙ 𝑠−1 
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𝑣𝑓  měrný objem kapaliny, 𝑚3 ∙ 𝑘𝑔−1 

𝑣𝑣  měrný objem páry, 𝑚3 ∙ 𝑘𝑔−1 

𝜉 citlivost snímače 

𝜌  hustota, 𝑘𝑔 ∙ 𝑚−3 

𝜌𝑎  hustota vzduchu, 𝑘𝑔 ∙ 𝑚−3 

𝜌𝑓  hustota kapaliny, 𝑘𝑔 ∙ 𝑚−3 

𝜌𝑣  hustota páry, 𝑘𝑔 ∙ 𝑚−3 

𝜎  povrchové napětí, 𝑁 ∙ 𝑚−1 

𝜎 Stefanova-Boltzmannova konstanta, 𝜎 = 5.67 ∙ 10−8 𝑊 ∙ 𝑚−2 ∙ 𝐾−4  
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PŘÍLOHY 

PŘÍLOHA A – DATA NA POSOUZENÍ VLIVU TEPLOTY VODY 

 
Obr. A 1: Vliv teploty chladicí vody pro trysku W19917-15 a průtok 0,28 dm

3
s

-1 
v pozici A 

 
Obr. A 2: Vliv teploty chladicí vody pro trysku W19917-15 a průtok 0,38 dm

3
s

-1 
v pozici A 

 

 

 
Obr. A 3: Vliv teploty chladicí vody pro trysku 8510XT a průtok 0,063 dm

3
s

-1 
v pozici A 
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Obr. A 4: Vliv teploty chladicí vody pro trysku 8510XT a průtok 0,124 dm

3
s

-1 
v pozici A 

 

 
Obr. A 5: Vliv teploty chladicí vody pro trysku W19917-15 a průtok 0,28 dm

3
s

-1 
v pozici C 

 

 
Obr. A 6: Vliv teploty chladicí vody pro trysku W19917-15 a průtok 0,38 dm

3
s

-1 
v pozici C 
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Obr. A 7: Vliv teploty chladicí vody pro trysku 8510XT a průtok 0,063 dm

3
s

-1 
v pozici C 

 

 
Obr. A 8: Vliv teploty chladicí vody pro trysku 8510XT a průtok 0,124 dm

3
s

-1 
v pozici C 
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Obr. A 9: Součinitel přestupu tepla při 950 °C 

 
Obr. A 10: Leidenfrostova teplota 
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Obr. A 11: Minimální hustota tepelného toku 

 
Obr. A 12: Teplota při kritické hustotě tepelného toku 



111 

 

 
Obr. A 13: Kritická hustota tepelného toku 

 
Obr. A 14: Součinitel přestupu tepla při 100 °C 
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PŘÍLOHA B – DATA NA POSOUZENÍ VLIVU DRSNOSTI 

POVRCHU 

 

 
Obr. A 15: Závislost hustoty tepelného toku na povrchové teplotě pro experimenty s rychlostí 

posuvu trysky 4 m min
-1

 a pro různou úpravu povrchu (A, B a C – frézovaný, D – válcovaný, E – 

broušený, D_2 – opakovaný experiment s povrchovou úpravou D, E_2 – opakovaný experiment s 

povrchovou úpravou E). 

 

 
Obr. A 16: Závislost hustoty tepelného toku na povrchové teplotě pro experimenty se statickou 

tryskou a pro různou úpravu povrchu (A, B a C – frézovaný, D – válcovaný, E – broušený, D_2 – 

opakovaný experiment s povrchovou úpravou D, E_2 – opakovaný experiment s povrchovou 

úpravou E). 
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Obr. A 17: Součinitel přestupu tepla při 650 °C 

 

 
Obr. A 18: Leidenfrostova teplota 

 

 
Obr. A 19: Minimální hustota tepelného toku 
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Obr. A 20: Teplota při kritické hustotě tepelného toku 

 

 
Obr. A 21: Kritická hustota tepelného toku 

 

 
 

Obr. A 22: Součinitel přestupu tepla při 100 °C 

 


