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ANOTACE 
 

V procesu válcování za tepla dochází v průběhu ohřevu válcovaného materiálu 
v ohřívacích pecích i při samotném průběhu válcování, k vzniku okují. Tyto okuje se rozdělují 
podle jejich vzniku na primární, sekundární a terciární. Disertační práce se zabývá 
mechanismem vzniku těchto okují, cestami k eliminaci jejich růstu, ale zejména možnostmi 
jejich odstraňování z povrchu materiálu. 

Pokud nedojde během procesu válcování materiálu k odstranění okují z povrchu 
provalku, způsobí následně zaválcované okuje ekonomické ztráty výrobcům válcovaných 
polotovarů, nejen pro sníženou kvalitu jejich produkce, ale i zvýšenými náklady na údržbu 
válcovacích tratí z důvodu jejich rychlého opotřebení. Pro odstranění okují se v současnosti 
nejvíce používá hydraulický ostřik okují tlakovou vodou. Ostřik, mimo zvýšené náklady na 
přípravu a spotřebu tlakové vody, které se každý výrobce snaží minimalizovat, způsobuje 
zejména ochlazování povrchových vrstev válcovaného materiálu. Předložená práce se zaměřuje 
na vliv hydraulického ostřiku okují na teplotní pole válcovaného materiálu. Dokonalá znalost 
teplotního pole provalku je důležitá zejména pro progresivní technologie řízeného válcování 
materiálu.  

Vliv ostřiku okují na teplotní pole válcovaného materiálu byl experimentálně zjišťován 
v reálném provoze na válcovací trati Kvarto 3,5 ve firmě VÍTKOVICE STEEL, a.s., a to při 
ostřiku sekundárních okují před vstupem do válcovací stolice. Z experimentálních dat byly 
pomocí inverzní úlohy získány okrajové podmínky ve formě součinitele přestupu tepla. Pro 
zpětné ověření určených okrajových podmínek byl vytvořen model ve výpočtovém systému 
ANSYS Workbench.  
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ANNOTATION 

The scales are formatted in the process of hot rolling during heating of rolled material 
in furnace and also during of rolling. These scales are divided according to their origin: the 
primary, secondary and tertiary. This thesis deals with the mechanism of origin of these scales, 
ways of elimination their growth, but in particularly to their removal from the material surface 

If there is no elimination of the scales from the slab surface in the process of material 
rolling, these pressed scales cause not only economic loses to producers of rolling products for 
their lower quality but also increase of expenses for maintenance of rolling mills due to their 
rapid wastage. Descaling with water pressure is mainly used for removal of scales in present. 
This spraying, besides to increased cost for power water preparation and its consumption which 
each producer tries to minimize, in particular, causes cooling of the surface layers of rolled 
material. This thesis focuses on the influence of hydraulic descaling on the temperature field of 
rolled material. Perfect knowledge of the temperature field in the rolled material is particularly 
important for the advanced technology of controlled rolling material. 

Effect of hydraulic decaling on thermal field of rolled material is experimentally 
surveyed at the rolling mill Kvarto 3.5 in VITKOVICE STEEL, a.s. and especially during 
descaling of secondary scales before entering the rolling stand. Obtained data with the inverse 
task help are processed to obtain boundary condition of the heat transfer coefficient. For the 
feedback verification of obtained boundary conditions, the model in system ANSYS 
Workbench was created. 
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Seznam použitých veličin 

a součinitel teplotní vodivosti       m2·s-1 

cp měrná tepelná kapacita      J·kg-1·K-1 

+
0,VC  objemová tepelná kapacita při teplotě +

0t     J·m-3·K-1 

0,VC  objemová tepelná kapacita při teplotě 0t     J·m-3·K-1 

m hmotnost         kg 

P tepelný tok, tepelný výkon      W 

Q celkové množství tepla odvedeného ostřikem   J 

Qvs teplo v jednotlivých vrstvách materiálu před ostřikem  J 

Qvy teplo v jednotlivých vrstvách materiálu po ostřiku   J 

S plocha, povrch       m2 

t teplota         °C, K 

t0 teplota povrchu před ostřikem     °C, K 

tv teplota vody        °C, K 

ti,vs průměrná teplota v jednotlivých vrstvách před ostřikem  °C, K 

ti,vy průměrná teplota v jednotlivých vrstvách po ostřiku  °C, K 

tx=+0 teplota povrchu tělesa       °C, K 

tok teplota okolního prostředí      °C, K 

i
αjT  teplota vypočítaná       °C, K 

iTexp  experimentálně zjištěná teplota     °C, K 

Tp teplota povrchu       °C, K 

x, y, z pravoúhlé souřadnice       m 
 

α součinitel přestupu tepla      W·m-2·K-1 

λ součinitel tepelné vodivosti      W·m-1·K-1 

λ10 součinitel tepelné vodivosti při teplotě (t1+t0)/2   W·m-1·K-1 

λ20 součinitel tepelné vodivosti při teplotě (t2+t0)/2   W·m-1·K-1 

ρ hustota         kg·m-3 

τ čas         s 

τostř doba ostřiku        s 
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1 ÚVOD 

Trendem posledních let v metalurgii, stejně jako ve všech výrobních procesech, je 
snižování výrobních nákladů, efektivnější využití energie a minimalizace dopadů výroby na 
životní prostředí. Metalurgie je celosvětově jedním z energeticky nejnáročnějších 
průmyslových odvětví. Proto dochází v tomto odvětví průmyslu k změnám výrobních 
technologií, nárůstu investic, s cílem snižovat energetickou a surovinovou náročnost hutní 
výroby, a tím získávat co nejvyšší přidanou hodnotu, zvyšovat efektivnost a produktivitu práce. 
Příkladem jsou nové progresivní výrobní technologie přímé redukce vsázky, plynulého 
odlévání oceli, mimopecní rafinace, řízeného válcování a jiné. 

Všechna výše uvedená kritéria jsou aktuální i pro oblast tváření kovů respektive 
válcování oceli. Finální výrobky jako jsou ocelové pásy, tlusté plechy, dráty, či profilová ocel 
musí mít vždy požadované finální vlastnosti při nízké energetické a materiálové náročnosti 
výroby. Snahou producentů těchto výrobků je tedy snížení spotřeby energie pro tváření a ohřev 
(primární i sekundární), dosažení optimální struktury materiálu bez následného zpracování, 
snížení oduhličení oceli a snížení ztrát materiálu vlivem zokujení oceli. Válcovny jsou též 
nuceny trvale snižovat dopady své výroby na životní prostředí. Několik posledních desítek let 
se ocelářské firmy, zabývající se výrobou válcovaných produktů, potýkají hlavně se 
vzrůstajícími nároky svých zákazníků na vysokou kvalitu výrobků, kdy odběratelé 
s nejpřísnějšími požadavky jsou všeobecně zákazníci z automobilového průmyslu. 
Nejdůležitější požadavky jsou především kvalitativní, týkající se povrchových vad, 
nehomogenity materiálu a dobré tvařitelnosti. Další neméně důležité jsou požadavky logistické, 
a to zejména zkrácení výrobních časů a dodávání materiálu systémem JIT (just-in-time). To vše 
současně s tlakem na optimalizaci výsledné ceny produktů. Výsledkem je, že celý segment 
válcoven je nucen hledat nové cesty pro uspokojení potřeb svých zákazníků. 

Mnohé rezervy se stále skrývají v procesu teplého válcování, kde dosažení vysoké 
kvality povrchu válcovaných výrobků vede k úspoře v následných výrobních technologiích, 
jako je moření a studené válcování. Vyhovující vstupní kvalita za tepla válcovaných výrobků 
pak v dalším zpracování ušetří čas, energii a finance na korekci dříve vzniklých vad. 
V současnosti je při modernizacích válcovacích tratí poukazováno zejména na aplikaci 
kvalitního hydromechanického odstraňování okují. Okuje jsou totiž primární příčinou vzniku 
povrchových vad. Současný vývoj kvalitativně nových složení válcovaných ocelí, 
zefektivňování procesů ohřevů materiálu, ale také využívání alternativních zdrojů paliv pro 
ohřev kovů, vedou k tvorbě okují, které mohou být i velmi tenké, přilnavé a obtížně 
odstranitelné. Pokud není materiál před vstupem do válcovací stolice důkladně čistý, dochází 
k zaválcování okují do oceli. Zaválcované okuje jsou následně příčinou vzniku mnoha vad, 
včetně nevzhledného povrchu vývalků a vedou i k nadměrnému opotřebení pracovních válců. 
Pokud již jednou dojde k zaválcování okují, tyto se jen velmi obtížně z povrchu materiálu 
odstraňují. 
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Na dlouholetou tradici hutního průmyslu v České republice navazuje jeho postupná 
modernizace, která ve většině velkých hutních podniků probíhá už od poloviny devadesátých 
let dvacátého století, kdy byla zahájena restrukturalizace českého ocelářského průmyslu a 
pokračovala i po jeho privatizaci a převzetí vedení soukromými vlastníky či nadnárodními 
korporacemi. Jedním z vhodných kandidátů pro zlepšení výroby a také hledání energetických 
úspor, je v použití technologie hydromechanického odstraňování okují. Válcovny oceli, 
působící v Moravskoslezském kraji, které jsou součástí Třineckých železáren, a.s., koncernu 
ArcelorMittal Ostrava a.s. a Vítkovice Steel, a.s., tento způsob odstraňování okují používají. 
Některé provozy, například válcovací trať Kvarto 3,5 ve firmě Vítkovice Steel, a.s., která prošla 
celkovou generální opravou a modernizací v letech 1999 ÷ 2001, představuje stále špičku ve 
svém oboru. Přechod většiny válcoven na vysokotlaký ostřik okují s moderními typy 
ostřikových trysek, vede k značné úspoře energie, protože tyto trysky umožňují snížení 
pracovního tlaku. Nižší je rovněž spotřeba vody, při zachování stejného impaktu vodního 
paprsku, tj. silového účinku vodního paprsku na jednotku plochy. Na straně druhé, při stejných 
vstupních parametrech tlaku a množství vody, je možno tento impaktní tlak ještě značně zvýšit. 
Tak lze uspokojit jak výrobce válcovaných produktů, kteří se potýkají se 
snižováním ekonomické náročností celé technologie, ale i ty výrobce, kteří mají při výrobě 
potíže s těžko odstranitelnými okujemi. 
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2 CÍLE PRÁCE 

Válcovací technologie vyžadují pro své optimální řízení zejména znalost změn 
fyzikálních veličin válcovaného materiálu, kde nejdůležitější je teplota. Teplota ovlivňuje 
výsledné mechanické vlastnosti materiálu, velikost válcovací síly a krouticího momentu 
pracovních válců. Pro technickou a hlavně provozní praxi je tedy nutné stanovit a popsat 
teplotní pole válcovaného materiálu ochlazovaného vodou z ostřikových trysek pro 
odstraňování okují. Znalost teplotního pole je důležitá při válcování tenkých výrobků, neboť 
velké snížení válcovací teploty během ostřiku okují může negativně ovlivnit výrobní 
technologii. Celý proces stanovení kinetiky teplotního pole je možno simulovat v laboratorních 
podmínkách nebo provést poloprovozní experiment. Hlavní cíl práce je zaměřen na získání 
součinitele přestupu tepla prostřednictvím poloprovozního experimentu na válcovně plechů 
Kvarto 3,5 ve společnosti Vítkovice Steel, a.s., který by umožnil stanovit teplotní pole provalku. 
Následně v koordinaci s dalšími výsledky řešení, především z oblasti metalurgie a válcování, 
vytvořit předpoklady pro racionální návrh a řízení technologie válcování tlustých a tenkých 
plechů. 

Ostřikem okují je ovlivňováno nejen teplotní pole provalku, ale i výsledná kvalita 
povrchu materiálu, a proto nedílnou součástí práce je i analýza mechanismu odstraňování 
primárních a sekundárních okují. Jednotlivé okruhy práce lze charakterizovat takto: 

• vznik okují při ohřevu materiálu a jejich odstraňování vysokotlakým ostřikem před 
vstupem do válcovací stolice 

• rozbor řešení teplotního pole válcovaného materiálu při vysokotlakém ostřiku 

• stanovení okrajových podmínek ostřiku – určení součinitele přestupu tepla 

• experimentální měření – návrh metodiky měření 

• aplikace získaných okrajových podmínek na numerický model ostřiku za využití 
některého programového systému pracujícího s metodou MKP 

• analýza vlivu ostřiku na výslednou kvalitu povrchu provalku 

Získané hodnoty pak zpětně poslouží k obecnému stanovení teplotních polí v provalcích 
při ostřiku okují. 
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3 SOUČASNÝ STAV ŘEŠENÉ PROBLEMATIKY 

Odstraňování okují z povrchu válcovaného materiálu je aktuální už od prvopočátku 
výroby válcovaných polotovarů. Ještě před několika desítkami let se ve válcovnách používalo 
březové proutí, které se házelo na válcovaný materiál před vstupem do válcovací stolice a jeho 
explozivní účinek pomáhal okuje rozlámat a odstraňovat. V současnosti se okuje dají 
odstraňovat při výrobě mnohem progresivnějšími technologiemi, jako je hydromechanický 
ostřik ve válcovnách plochých, ale i profilových výrobků [28], [47], [66], [67], [98], [111]. 
Další aplikovanou metodou je moření v kyselinách (kyselina dusitá, fluorovodíková a jejich 
kombinace v různých poměrech) nebo pasivace při tepelném zpracování vysokolegovaných 
ocelí, kdy se na povrchu materiálu tvoří oxidy železa současně s pevně lnoucími oxidy 
legujících prvků. Tato metoda se používá např. u korozivzdorných ocelí [68] a výsledek takto 
ošetřeného povrchu oceli ukazuje obr. 1. Jednou z často používaných metod je proces nazývaný 
elektrolýza, kdy je na odokujovaný povrch napojena katoda se záporným nábojem a celý 
předmět se ponoří do kyseliny fosforečné. 

 

Obr. 1.  Mořený a pasivovaný povrch korozivzdorné oceli [68] 

Často se metody hydraulického a chemického odstraňování okují aplikují společně [45]. 
V určitých případech i včetně použití mechanického odstraňování okují, jak uvádí literatura 
[25], [54], [69], [112]. Mechanické odstraňování okují nachází použití zejména v oblasti výroby 
a tažení drátu [26], [27], [31]. 

3.1 Válcování materiálu 

Při válcování za tepla se mění velikost, tvar a metalurgické vlastnosti ocelových bram, 
ingotů, bloků nebo sochorů, při opakovaném stlačování kovu ohřátého na tvářecí teplotu mezi 
elektricky poháněnými válci. Tvářecí teplota se pohybuje v rozmezí od 1050 do 1300 °C. 
Určení teploty pro válcování na základě obsahu uhlíku v oceli vyplývá z obr. 2. 

 

Černošedá oxidická vrstva okují na 
korozivzdorné oceli 

Plocha po odstranění okují a 
moření - matově šedá 
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Obr. 2.  Oblast ohřevu a tváření uhlíkových ocelí znázorněné v  diagramu Fe-C [60] 

Vstupní ocelové polotovary se při válcování za tepla liší podobou a tvarem. V závislosti 
na tom, jaký výsledný produkt se má válcováním vyrobit, se může jednat o odlité ingoty, bramy, 
bloky, sochory a nosníkové polotovary. Produkty získané válcováním za tepla se obvykle 
rozdělují na dva základní typy podle svého tvaru na výrobky ploché a dlouhé. V současné době 
se používání odlitých ingotů a válcovaných bloků stále více opouští, protože je oproti 
plynulému odlévání zastaralé. Přibližně 96,6 % surové oceli vyrobené v  Evropě v roce 2014 
bylo kontinuálně odlito do polotovarů, jako jsou bramy, bloky nebo sochory. Tento trend je 
možné pozorovat i v celosvětovém měřítku, kdy v roce 2014 bylo 96,1 % surové oceli odléváno 
kontinuálně a jen 3,6 % do ingotů. Tato malá část, která se stále odlévá do jednotlivých forem 
pro výrobu ingotů, slouží zejména k některým speciálním výrobkům (jako jsou např. tlusté 
plechy) nebo speciální druhy legovaných ocelí. Celosvětově největším výrobcem oceli zůstává 
Čína, která v roce 2014 vyprodukovala 51,3 % celosvětové výroby oceli [95]. 

Bramy definujeme jako desky o rozměrech 400 – 2500 mm šířky a 40 – 500 mm 
tloušťky, které jsou kontinuálně odlitými polotovary pro válcování plochých výrobků. Sochory 
jsou čtvercového nebo obdélníkového tvaru o průřezu od 2500 mm2 do 14400 mm2 a bloky 
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čtvercového nebo obdélníkového tvaru s průřezem od 14000 mm2 do cca 100000 mm2 Jedná 
se o kontinuálně odlité polotovary používané pro válcování dlouhých výrobků (obr. 3.).  

 

Obr. 3.  Typický tvar sochoru a bramy 

V roce 2008 bylo ve světě vyprodukováno 1,39 miliardy tun oceli, ze kterých bylo 49 % 
zpracováno válcováním. V roce 2009 se výroba oceli kvůli hospodářské krizi propadla o osm 
procent na 1,22 miliardy tun, což byla nejnižší úroveň od roku 2005 a postupně se vyšplhala až 
na 1,665 miliardy tun v roce 2014. Celosvětové rozložení spotřeby oceli podle oblasti využití 
v roce 2014 ukazuje infografika na obr. 4. 

 

Obr. 4.  Spotřeba oceli v roce 2014 [17] 
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Válcovny za tepla, jejichž schématické zobrazení je vidět na obr. 5, obvykle zahrnují 
následující operační a výrobní kroky: 

• úpravu vstupu (čištění povrchu plamenem, obrušování) 

• ohřev na válcovací teplotu 

• odstraňování okují 

• válcování (předválcování včetně redukce šířky, válcování na konečné rozměry 
a vlastnosti) 

• dokončování (zkracování, stříhání, ořezávání) 

 

 

Obr. 5.  Typické uspořádání válcovny tlustých plechů  

Válcováním rozumíme kontinuální proces, při kterém se tvářený materiál deformuje 
mezi otáčejícími se pracovními válci za podmínek převažujícího všestranného tlaku. Válcovaný 
materiál se mezi válci deformuje, výška se snižuje, materiál se prodlužuje a současně rozšiřuje, 
a také se mění i rychlost, kterou válcovaný materiál z válcovací stolice vystupuje. 

Mezera mezi pracovními válci je menší, než vstupní rozměr materiálu. Výsledkem 
procesu je vývalek. Podle směru, kterým válcovaný materiál prochází pracovními válci, podle 
uložení os válců vzhledem k válcovanému materiálu a podle průběhu deformace válcování 
dělíme na podélné, příčné a kosé [63]. Uvedené způsoby válcování jsou zobrazeny na obr. 6. 

U podélného válcování se materiál tváří ve směru podélném a tímto způsobem se vyrábějí 
tyče, kolejnice, jinými slovy dlouhé polotovary [63]. Příčným válcováním se redukuje radiální 
průřez a tento způsob se používá např. pro osazené hřídele. U kosého válcování jsou osy válců 
mimoběžné, materiál se posouvá ze středu průřezu ven směrem k obvodu, který se zvětšuje a 
tím dochází k tvorbě vnitřních trhlin. Vzniklá díra má nepravidelný tvar a proto se dále kalibruje 
trnem, výsledným produktem jsou bezešvé trubky. 

Ohřívací pec             Primární ostřik      Válcovací stolice                                       Ostřik                  Dokončovací stolice  
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Obr. 6.  Princip podélného (a), příčného (b) a kosého (c) válcování 
(1, 2 – válce, 3 – materiál) 

3.2 Význam ostřiku okují v průběhu válcování 

Okuje jako takové jsou primární příčinou celé řady povrchových vad ocelí při válcování. 
Podle jejich vzniku je můžeme rozdělit na tři hlavní základní skupiny a to primární, sekundární 
(neboli traťové) a terciární [46], v závislosti na jejich vzniku při ohřevu a zpracování materiálu. 
Podrobněji se vznikem okují zabývá kapitola 4, kde jsou popsány chemické a fyzikální procesy 
oxidace oceli. V současnosti probíhá celosvětově vývoj kvalitativně nových složení ocelí [43] 
a zároveň dochází ve válcovnách k zefektivňování procesů ohřevu materiálu. Válcovny začínají 
ve větší míře používat alternativní zdroje paliv pro ohřev. Všechny tyto výše vyjmenované 
skutečnosti vytvářejí na povrchu materiálu okuje, které mohou být velmi tenké, přilnavé a tím 
také následně obtížně odstranitelné. 

  

Obr. 7.  Ukázka typického procesu odstraňování okují na horní a spodní části provalku [20] 
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Snahou celého procesu odstraňování okují je dosáhnout co nejkvalitnějšího povrchu 
válcovaného materiálu při nejnižším poklesu teploty válcovaného materiálu, a také s nejmenší 
spotřebou energie na výrobu tlakové vody použité pro ostřik. To vše v konečném důsledku 
vyžaduje použití velkých impaktních tlaků pi s malým průtokem vody. Množství vody 
dopadající na povrch materiálu při ostřiku se hodnotí pomocí ukazatele SIR (Specific 
Impingement Rate) [50] a je definována jako: 

 )m(m 2-3 ⋅
⋅

=
wv

Q
SIR V  (1) 

kde QV je objemový průtok (m3·s-1), 
 v - rychlost válcování (m·s-1), 
 w - šířka válcovaného materiálu (m). 

Hodnoty impaktních tlaků pi jsou snadno dostupné u výrobců daných ostřikových 
trysek, a to na základě zadaných parametrů tlaku vody a výšky trysky od ostřikovaného 
povrchu. Způsob uspořádání odokujovacích trysek, uváděný obvykle výrobci trysek do 
technických listů a katalogů pro konečné zákazníky, ukazuje obr. 8. Různí autoři se zabývali 
vlivem tvaru trysek a jejich komor [14], [40], [61] na výsledný impaktní tlak. 

 

Obr. 8.  Geometrie uspořádání trysek při ostřiku okují [20] 

h2 – kolmá vzdálenost trysky od povrchu 

α – vrcholový úhel trysky 

β – úhel odklonu od normály 

γ – úhel odklonu trysky od osy válcování 

A – délka paprsku 
B – šířka paprsku 
C – šířka paprsku ve směru válcování 
D – překrytí stop trysek 
E – rozteč trysek 
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Pokud není materiál před vstupem do válcovací stolice důkladně čistý, dochází 
v průběhu válcování na jeho povrchu k zaválcování vzniklých okují. Negativní vlivy takto 
nedostatečně odstraněných okují jsou pak následující: 

1. Zaválcované okuje snižují kvalitu povrchu výsledného válcovaného produktu a dále jeho 
prodejnost. 

2. Okuje, zaválcované respektive zakované do vnitřní struktury vývalku, snižují mechanické 
vlastnosti válcované či kované oceli. 

3. Okuje, které mají podstatně vyšší tvrdost než je tvrdost materiálu technologického nářadí 
válcovací tratě, na něj působí abrazivně a snižují tak životnost technologie válcovací tratě. 
Opotřebení tratě vede následně ke zvyšování nákladů na její údržbu a k častějším 
odstávkám celé výrobní technologie. 

4. Okuje, zaválcované do povrchu, zhoršují podmínky pro další technologické operace, jako 
jsou lakování, pozinkování, povlakování a nanášení ochranných nátěrů. 

Tyto zhoršené podmínky se pak můžou následně projevit: 

• v nekvalitním spojení nanášeného materiálu se základním materiálem respektive 
v nutnosti zařadit nákladnou technologickou operaci, a to moření. V případě 
válcování za studena, kdy je nutné provést moření, se projeví vymořené zaválcované 
okuje jako prohlubně v povrchu. Tyto prohlubně mohou v další fázi kontroly 
způsobit vyřazení plechu anebo přeřazení válcovaného materiálu do nižší 
kvalitativní třídy (obr. 9). 

• při galvanickém zinkování, kdy je nutné provést odmaštění, moření a následné 
zinkování se prohlubně po zaválcovaných okujích kopírují na nový zinkový povlak 

• při žárovém zinkování se menší povrchové vady zanesou vrstvou zinku a větší se 
kopírují do povrchu. Větší vrstva zinku se však může snadněji odloupnout. 

 

Obr. 9.  Otlaky po zaválcovaných okujích, viditelné po otryskání.  

Požadavky na jakosti povrchu ocelových výrobku, kterými se řídí výrobci a spotřebitelé 
udávají evropské normy: 

ČSN EN 10163 – 1 Dodací podmínky pro jakost povrchu ocelových výrobků 
válcovaných za tepla: Plechy, široká ocel a tyče tvarové Část 1: Všeobecné požadavky 
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ČSN EN 10163 – 2 Dodací podmínky pro jakost povrchu ocelových výrobků 
válcovaných za tepla: Plechy, široká ocel a tyče tvarové Část 2: Plechy a široká ocel 
ČSN EN 10163 – 3 Dodací podmínky pro jakost povrchu ocelových výrobků 
válcovaných za tepla: Plechy, široká ocel a tyče tvarové Část 3: Tyče tvarové  

3.3 Hydraulické odokujení válcovaného materiálu 

Procesem hydraulického ostřiku okují se už v minulosti zabývala celá řada autorů. 
V americké literatuře z třicátých let minulého století je popisováno odokujování ocelí vodou 
o tlaku 10 až 14 MPa, bez použití předchozího mechanického odstraňování okují lámáním [34], 
[35]. V 50. letech se začaly publikovat práce, snažící se popsat mechanismus hydraulického 
odokujení. Hypotézy byly ověřovány i praktickými testy přímo v provozech. Proctor [77] v té 
době zastával teorii tzv. termálního šoku materiálu a vylučoval hydrodynamický účinek proudu 
vody. V principu zde jde o prudké ochlazení povrchu provalku, zasahující prakticky celou 
vrstvu okují, která se teplem smrští a oddělí od základního kovu. Provalek si přitom zachová 
původní teplotní gradient. Naopak Nyrberg [72] zastával teorii hlavního dynamického účinku 
vodního paprsku a ostatní činitele v tomto procesu považoval za druhořadé. 

Dalšími autory, zabývajícími se ostřikem okují, kteří experimentální práce prováděli 
v šedesátých letech, byli Hojas a Rheindt, a to konkrétně ve válcovně Gebr. Böhler & Co. AG 
v Kapfenbergu [33]. Při svých experimentech dokázali, že tepelné ztráty jsou přímo úměrné 
průtočnému množství vody, přičemž podmínky dokonalého odokujení je možné dosáhnout buď 
zvýšením tlaku ostřikové vody nebo zvýšením průtočného množství vody při stejném tlaku 
(tryska s větším průtokovým průřezem). Při svých experimentech sledovali také pokles teploty 
v ostříkávaném ocelovém pásu, který je dle nich závislý na množství ostřikové vody. 

Tepelnými účinky v souvislosti s ostřikem okují se zabývali ve svých pracích 
v sedmdesátých a osmdesátých letech i na Vysoké škole báňské autoři Rédr, Toman a Příhoda, 
a to zejména v komplexním pohledu na odvod tepla při válcování provalků a tlustých plechů 
[92], [93]. Metody jejich výpočtů byly založeny na tepelných bilancích povrchových vrstev 
provalku ochlazovaných při ostřiku okují během procesu odokujování a následného válcování.  

V roce 1995 se začíná v Londýně pod hlavičkou IOM Communications Ltd. pořádat 
specializovaná mezinárodní konference pod názvem Hydraulic Descaling, která měla další 
pokračování v letech 1997, 2000 a v roce 2003. Hlavním tématem v roce 1995 byl vliv struktury 
vrstvy okují na efektivnost ostřiku, srovnání výkonových parametrů ostřikových trysek a 
optimalizace čerpadel pro ostřik okují. V roce 1997 se účastníci konference zaměřili na vliv 
pracovních parametrů ostřiku okují na kvalitu povrchu provalku a srovnání energetické 
náročnosti různých čerpacích stanic. Konference v roce 2000 se zabývala matematickým 
modelováním ostřiku okují, měřením impaktního tlaku a tepelnými procesy při ostřiku okují. 
V roce 2003 jsou hlavními tématy konfigurace trysek v kolektorech, vliv tlaku vody na 
efektivnost ostřiku a vodní ráz v systémech ostřiku okují. 
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Na vliv struktury okují, ve vztahu k jejich efektivnímu odstranění, se zaměřuje 
Marston [64], na první konferenci Hydraulic Descaling v Londýně v roce 1995, který tvrdí, že 
efektivita hydraulického odokujení závisí na struktuře okují, která je ovlivněna pecní 
atmosférou a jakostí oceli. Marston ve své práci popisuje do té doby známé a přijímané 
představy možných mechanismů, způsobujících odokujení pomocí dopadu vodního paprsku 
(obr. 10.). Za klíčový mechanismus vysokotlakého hydraulického ostřiku Marston považuje 
vytvoření dostatečného množství vodní páry v trhlině okuje, která svým tlakem okuje rozruší a 
ve spolupráci s teplotním šokem na rozhraní kov/okuje a druhým ostřikem následně okuje 
odplaví. Tuto teorii zastával tehdy i Raudenský [83]. 

 
Obr. 10.  Pravděpodobné mechanismy odstraňování okují dle Marstona [64] 

Jarl a Niska [71] z laboratoří MEFOS ve Švédsku, prověřovali účinky proměnné pecní 
atmosféry, vzniklé spalováním propanu, lehkého a těžkého topného oleje, na tvorbu okují 
u nízkolegovaných ocelí, v závislosti na odokujení pomocí nízkotlakých trysek do tlaku 
0,8 MPa. Používali sochory s rozměry podobnými jako ve válcovnách, ohřev uskutečňovali 
v komorové peci. Všímali si hlavně přebytku vzduchu, a tím množství kyslíku při spalování, 
jeho vlivu na přilnavost okují a jejich následné odstraňování. Konstatují, že vyšší procentuální 
přebytek kyslíku vytváří méně přilnavé okuje na povrchu sochorů, na druhou stranu, ale 
zvýšeným impaktním tlakem vodního paprsku je možné dosáhnout stejného odokujení sochorů 
i pro okuje s větší přilnavostí, které se vytvářejí při spalování s menším přebytkem kyslíku, a 
to až do 0,3 % O2. 

Neobvykle se na odstraňování okují dívá Blazevic [12]. Jeho pohled na proces 
odokujení se váže ke klasické newtonovské fyzice. Ve své práci si klade otázky ohledně doby 
odokujení, úhlu sklonu a vyosení ostřikových trysek, působení tlakové vody na okuje, 
vzdálenosti trysky od povrchu ostřikovaného materiálu, působení síly vodního paprsku v trhlině 
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na rozhraní okuje – kov, velikosti této síly k dokonalému očištění povrchu materiálu od okují a 
také kombinací výše uvedených bodů. To znamená, že se spíše zaměřuje na silové účinky 
tohoto procesu, které považuje za klíčové při odstraňování okují z povrchu materiálu. 

Metodu konečných prvků při výpočtu a simulaci odokujení používají ve svých pracích 
Jarl a Niska [70], kteří ji aplikují na zkušebním poloprovozu sekundárního odokujení 
v laboratořích MEFOS. Studují vliv impaktního tlaku a také vliv tepelného napětí při 
odstraňování okují. Pro výpočty používají výpočtový program SYSWELD. Metodu konečných 
prvků použil v numerické simulaci odokujení i Krzyzanovski [55], který prostřednictvím 
tepelně pevnostního modelu zkoumal chování sekundárních okují na povrchu provalku během 
hydraulického odokujení. Další numerické simulace uvádí práce [47], [65], [115] včetně 
aplikace metody neuronových sítí. 

Rozborem tepelných jevů při ostřiku okují, kvalitou povrchu materiálu při použití 
různých typů ostřikových trysek se zabývala laboratoř přenosu tepla a proudění fakulty 
strojního inženýrství VUT v Brně [38], [41], [107], [108]. Raudenský a Horský [84], [86] ve 
svých pracích poukazují na vliv sklonu odokujovací trysky a tlaku vody na přenos tepla [9], 
[51]. Práce prováděli na experimentálních laboratorních standech, které volili tak, aby se 
podmínky experimentu přiblížily co nejvíce reálným podmínkám v provozu. 

Na lineárním standu, znázorněném na obr. 11, sledovali vliv chladících a mechanických 
účinků ostřikových trysek pro primární a sekundární odstraňování okují. Pomocí tohoto 
zařízení určili vliv sklonu trysky na poměrnou velikost součinitele přestupu tepla, jak je 
uvedeno v tabulce na obr. 12. U sledovaných trysek současně zjistili, že s rostoucím tlakem 
rostla i hodnota součinitele přestupu tepla. Nárůst byl, ale výrazně větší v oblasti nižších tlaků 
(10 ÷ 15 MPa). U vyšších ostřikových tlaků už je sledovaný relativní nárůst součinitele přestupu 
tepla malý.  
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Obr. 21.  Schéma zkušebního lineárního standu umístěného v laboratoř přenosu tepla 
a proudění na VUT Brno [39] 

 

Obr. 12.  Vliv úhlu sklonu trysky na poměrnou hodnotu součinitele přestupu tepla [84] 

Pohanka s Tošovským vytvářejí numerický model s napjatostní analýzou vrstvy okují 
při procesu hydraulického odokujení, kde se snaží sledovat vliv teplotního a mechanického 
účinku na vznik napětí ve vrstvě okují a využívají k tomu také okrajových podmínek získaných 
z laboratorního standu na obr. 11. Pomocí numerických výpočtů došli k závěru, že na vznik 
napětí ve vrstvě okují má dominantní vliv teplotní šok způsobený ostřikujícím vodním 
paprskem. Vliv tlaku vodního paprsku na vzniklé napětí v okujích považují v poměru 
k teplotnímu šoku za nevýrazný [105]. Na použití různých typů inverzních metod při výpočtech 
přestupu tepla i při ostřiku okují se zaměřuje ve své doktorské práci Pohanka [76]. Způsob 
získání a určení okrajových podmínek pro tepelně technické výpočty popisuje ve své habilitační 
práci Horský [39]. Zaměřuje se v ní na hydraulický ostřik, chlazení válců válcovacích stolic, 

Úhel sklonu trysky 

+30°   +15°  0°   -15°   -30° 

Úhel sklonu trysky [°] -30 -15 0 +15 +30
Součinitel přestupu tepla [%] 105.1 99.1 100 99.1 97.5
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chlazení provalků, sekundární chlazení při kontinuální lití oceli a tváření oceli v polotekutém 
stavu.  

Raudenský se ve svých publikacích zpočátku zabýval mechanickými vlivy působícího 
vodního paprsku, stejně jako Marston [64]. Až následně ve své práci [83] považuje za hlavní 
vliv na destrukci okuje z rozhraní okuje - kov explozi vodní páry v trhlinkách, vyskytujících se 
na povrchu oxidů, pokrývajících odokujovaný materiál. Tento jev též numericky modeluje. 
V odborných článcích, které publikoval v několika posledních letech, se už zabývá novou teorií 
dynamického vodního rázu při dopadu vodních kapek a využití dynamicky pulzujícího vodního 
paprsku [81], [87]. Teorie dynamického vodního paprsku, anglicky nazývaná „water hammer 
effect“ (obr. 13) se stává v teorii ostřiku okují zcela novým prvkem [32], [36], [82]. Jako nový 
faktor se zde při ostřiku okují ukazuje struktura proudu vodního paprsku. Problém ostřiku okují 
se touto teorií posouvá z oblasti statické do oblasti vysoce dynamické. Na práce Raudenského, 
týkající se „water hammer efektu“, navazují i Boháček s Horákem [13], kdy popisují dynamiku 
vysokotlakého dopadu mezi vodními kapičkami a vrstvou okují. Ve svých publikacích se 
snažili dokázat, že namáhání, vzniklé nárazem kapiček vody, může být podstatným faktorem 
způsobující odokujení. Bylo zjištěno, že rychlost dopadajících kapiček je 100 až 300 m·s-1. 

Kapičky vody působí na okuje po extrémně krátký časový interval 0,1 ÷ 5 µs, a při tomto 
dopadu vznikají vrcholky v impaktním tlaku až 300 MPa. Experimentálně také ověřili, že tento 
způsob působení vodního paprsku je schopen odstranit okuje i ze studeného materiálu. Z toho 
usuzují, že původně přijímaná teorie o nutném teplotním šoku a rázu, potřebném pro dokonalé 
odstranění okují, může být jen přídavným efektem, který proces odstraňování okují tlakovou 
vodou jen podpoří. 

 

Obr. 13.  Vodní paprsek bez pulzace a s pulzací [32] 
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4 VZNIK OKUJÍ PŘI OHŘEVU MATERIÁLU 

Okuje je možno rozdělit také podle jejich vzniku. Primární (pecní) se tvoří při ohřevu 
materiálu v peci na válcovací teplotu. Primární okuje bývají značně porézní a dosahují tloušťky 
řádově v mm (1 až 5 mm). Odstraňují se v primárním odokujovači, umístěném na válcovací 
trati na začátku válečkového dopravníku při výjezdu z ohřívací pece (obr. 5). Sekundární 
(traťové) okuje vznikají nejčastěji v průběhu válcování na hrubý rozměr plechu. Odstraňují se 
pomocí vysokotlakého hydraulického ostřiku před vstupem polotovaru do válcovací stolice. 
Ostřik bývá prováděn při každém průjezdu válcovací stolicí. Sekundární okuje dosahují 
tloušťky řádově od 0,5 do 1 mm. Poslední typ okují, nazývané terciární, vzniká během finálního 
válcování a jejich vznik je pozorován i po ukončení procesu válcování. Primární okuje 
vzhledem k době ohřevu, vlivu pecní atmosféry a teplotě materiálu během ohřevu tvoří silnější 
vrstvu než okuje sekundární, kdy je vzhledem ke kratšímu časovému úseku, umožňujícímu 
vznik okují, tato vrstva menší. Množství sekundárních okují závisí především na poměru vnější 
plochy předvalku k jeho průřezu a tvoří u těžkých profilů 25 až 35 % z celkových okují na 
předvalku. Oxidací oceli během ohřevu a jejího zpracování se zabývá celá řada autorů jak 
v zahraničních [22], [49], [53], [58], [79], [97], [99], [113] tak i v domácích publikacích [52], 
[78].  

4.1 Teoretické základy oxidace oceli 

Vzájemné působení plynu a oceli je složitým fyzikálně-chemickým dějem, jehož 
intenzita závisí na složení plynu v proudu, rychlosti difúze z proudu a zpětné difúze plynných 
produktů reakcí povrchovou vrstvou, absorpci a desorpci plynů na rozhraní fází, difúzi 
reagujících složek vrstvou okují a kovu, krystalografických přeměnách při vzniku a růstu 
pevných produktů reakcí [78]. 

Z hlediska chemie lze oxidaci kovu charakterizovat jako reakci mezi oxidačními plyny 
(O2, CO2, H2O aj.) a železem s jeho příměsemi, při níž se tvoří okuje představující směs oxidů 
železa v různém stupni oxidace a jeho příměsí. Při oxidaci se tvoří tři základní oxidy železa: 

• oxid železnatý FeO (wüstit), stálý při teplotách nad 570 °C, teplota tavení 1377 °C; 

• oxid železnato-železitý Fe3O4 (magnetit), stálý v celém rozsahu teplot, tj. od teploty 
pokojové do teploty tavení (1538 °C); 

• oxid železitý Fe2O3 (hematit), stálý od nízkých teplot do teploty tavení (1565 °C). 

Okuje tvoří směs oxidů v různém stupni oxidace, avšak jako celek se svým složením 
blíží Fe3O4 a průměrný obsah Fe v okujích je 73 až 76 %. Oxidace železa může probíhat podle 
těchto vratných reakcí: 

kJ 279314
2

1
2 +⇔+ FeOOFe  (A) 
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kJ 323 136
2

1
3 432 +⇔+ OFeOFeO  (B) 

kJ 163 1893
2

1
2 32243 +⇔+ OFeOOFe   (C) 

kJ 310 62 −+⇔+ COFeOCOFe  (D) 

kJ  381 263 432 ++⇔+ COOFeCOFeO  (E) 

kJ 856 3622 ++⇔+ HFeOOHFe   (F) 

kJ  966 693 2432 ++⇔+ HOFeOHFeO   (G) 

kJ  691 32443 −⇔+ FeOOFeFe   (H) 

Vratnost těchto reakcí je dána teplotou, tlakem, počáteční koncentrací a dobou, která je 
k dispozici pro dosažení rovnovážného stavu. Značný vliv na dosažení rovnovážného stavu má 
i přítomnost účinných katalyzátorů. 

Bližší studium ukázalo, že oxidace kovu je v podstatě dvousměrná difúze. Především 
jde o difúzi kyslíku z jádra plynného proudu k povrchu ohřívaného materiálu a jeho absorpci 
na tomto povrchu, dále difúzi reakčních složek přes vrstvu okují a nakonec o krystalochemické 
přeměny, spojené se změnou složení a struktury mřížky pevných fází. 

 

Obr. 14.  Mechanismus vzniku okují [94] 
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 Zároveň však probíhá i difúze v opačném směru, a to difúze atomů kovu vrstvou okují 
na povrchu kovu. Podstatnou úlohu při těchto pochodech má difúze atomů železa vrstvou 
okují. Na ohřívaném povrchu kovu se tedy postupně směrem dovnitř tvoří Fe2O3 – hematit, 
dále Fe3O4 – magnetit a následně FeO – wüstit (obr. 14). Na metalografickém snímku vrstvy 
okují na obr. 15 je vidět tato typická třívrstvá struktura okují v poměrném zastoupení oxidů 
Fe2O3 – 1 %; Fe3O4 – 5 ÷ 6%; FeO (+Fe3O4) tvoří zbytek vrstvy [21]. ……………………     

Obr. 15.  Typický obrázek třívrstvé okuje, expozice: 1000 °C, 0,5 h [21]  

V atmosféře, obsahující kyslík, vzniká už za mírně zvýšených teplot na povrchu železa 
tenká vrstva oxidu Fe2O3 s romboedrickou mřížkou typu korundu. Vrstva se při tloušťkách nad 

5 µm zbarvuje a vznikají tzv. náběhové barvy. Už při teplotě 80 až 120 °C se vrstvička tlustá 

20 µm tvoří 1700 h, ale při teplotě 150 °C jen 13 h a při 180 °C jen 1 h. Po vzniku prvotní 
vrstvičky hematitu je přístup kyslíku k povrchu železa ztížen, klesá efektivní tlak kyslíku a 
vznikají tak nižší oxidy železa. Nejdříve je to vrstva magnetitu a nad teplotou 570 °C i wüstitu. 
Hematit i magnetit jsou velice kompaktní a mezi sebou navzájem pevně spojeny. Přechod mezi 

nimi tvoří mezifáze γ-Fe2O3, jejíž krystalická mřížka je obdobná magnetitu, tedy kubická typu 
spinelu. Wüstit s plošně centrovanou mřížkou je naopak porézní a jeho spojení s kovem na 
jedné a s magnetitem na druhé straně není příliš pevné. Difúze kyslíku wüstitem je velmi 
snadná, naopak vrstvami hematitu a magnetitu obtížná. Složení okuji v závislosti na teplotě je 
možné vidět na obr. 16. 
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Obr. 16.  Závislost mezi oxidy a teplotou [21] 

Na začátku této kapitoly bylo uvedeno, že existují tři typy okují. Jsou to jednak primární 
okuje [80] neboli pecní, jak ukazuje obr. 17. Vznikající při ohřevu v atmosféře spalin a jejich 
struktura je specifická pro každou výrobu. Sekundární okuje na obr. 18 se tvoří na vzduchu, 
zejména na manipulačních dopravnících či v průběhu technologických procesů, u kterých už 
neprobíhá ohřev v prostředí spalin. Terciární okuje nám vznikají v konečném procesu 
válcování, někdy jsou proto nazývány oxidy (pojem oxid je svázán s tvorbou chemických 
sloučenin, které vznikají na povrchu oceli, poté co provalek opustí celou válcovací trať). Pecní 
okuje obsahují všechny tři druhy oxidů železa, přičemž 73-76 % hmotnostních procent v nich 
představuje železo. Objemová hmotnost těchto okují je 4000 kg·m-3. Při teplotách pece nad 
700 °C je poměr tlouštěk vrstev okují na kovu FeO : Fe3O4 : Fe2O3 přibližně roven 

100 : (10÷5) : 1 

 

Obr. 17  Primární okuje po 3 h oxidaci v elektrické peci při 1100 °C 
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Obr. 18.  Sekundární okuje po ostřiku tryskou - 15 MPa, 5 průchodů 

4.2  Vliv jednotlivých faktorů ovlivňujících oceli 

Z uvedených fyzikálně chemických pochodů je pro rychlost oxidace u železa a oceli 
limitující difúze přes vrstvu oxidů. Propal kovu závisí mimo jiné především na činitelích mající 
vliv na rychlost této difúzi a jsou to: 

• čas 

• teplota ohřevu 

• chemické složení okolní atmosféry 

• chemické složení oceli 

K ostatním vlivům se řadí rychlost proudění okolní atmosféry, stav povrchu oceli, 
způsob dopravy materiálu do a z pece, způsob předchozího zpracování, přilnavost okují 
k povrchu, jejich plastičnost atd. Na tvorbu okují tak působí mnoho činitelů, jež mají vliv nejen 
na mechanismus a kinetiku reakcí probíhajících při oxidaci kovu, ale zároveň i na jejich 
strukturu, charakter a množství [1], [2], [59], [85], [96], [110], [116]. 

4.2.1 Vliv času 

Tvorba okují na povrchu železa s konstantní teplotou je v závislosti na čase řízena 
lineárním nebo parabolickým zákonem. Počáteční stádium oxidace čistého povrchu kovu je 

lineární funkcí času až do doby, kdy tloušťka vrstvy oxidů dosáhne 75 µm.  

Tedy 

)m(kg(m), 2−⋅⋅= τky  (2) 
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kde y je tloušťka, resp. hmotnost okují na povrchu (m), (kg·m-2), 
 k  - konstanta oxidace (m·s-1), (kg·m-2·s-1), 

 τ  - čas (s). 

S růstem tloušťky vrstvy oxidů železa nad 75 µm nastává přechod od lineárního zákona 
k parabolickému 

)m(kg(m), 2−⋅⋅= τky   (3) 

Parabolická závislost znamená, že proces je limitován difúzí. Jedná se o obousměrnou 
difúzi železa a kyslíku, která se uskutečňuje jako objemová, tj. prostřednictvím defektů 
v krystalové mřížce (vakance), podél hranic zrn, s pomocí dislokací a také povrchovými 
trhlinami. S rostoucí tloušťkou okují se rychlost difúze zmenšuje, a tudíž rychlost růstu oxidické 
vrstvy s přibývajícím časem klesá jak je vidět na obr. 19. Oxidace železa, která se při nižších 
teplotách řídí lineárním zákonem, je velmi malá, a proto se obvykle uvádí, že tvorba okují je 
popsána rovnicí paraboly [11]. 

 

Obr. 19.  Tloušťka okují vs. čas u nízkouhlíkové oceli při rozdílných teplotách [11] 

4.2.2 Vliv teploty 

Prakticky lze vznik okují u ocelí pozorovat až od teplot nad 600 až 650 °C, přičemž do 
teploty 900 °C je oxidace pomalá. Nad teplotou 900 °C pak nastává stále rychlejší růst vrstvy 
okují. Při teplotách nad 1275 až 1300 °C vzrůstá oxidace skokem, a to v souvislosti s tavením 
okují, které způsobuje neustálé obnažování nezoxidované oceli. Rychlost oxidace je v této 
oblasti teplot šestkrát až sedmkrát větší než při teplotě 900 °C. 



 

 

 

33 

 

 

Při teplotách nad 600 °C je na povrchu oceli již určitá vrstva oxidů a proces je řízen 
difúzními pochody v oxidech. V pevných látkách je závislost součinitele difúze dána 
Arheniovou rovnicí, a proto se jí řídí i tvorba okují 

)m(kg(m), 2. p −
−

⋅⋅=
TR

B

eAy  (4) 

kde A, B jsou konstanty, 
 R - univerzální plynová konstanta (J·kmol-1·K-1), 
 Tp - teplota povrchu (K). 

Při platnosti parabolické závislosti růstu okují na čase se rovnice (4) dá přepsat do tvaru 

)m(kg(m), 2−
⋅











−

⋅⋅=
τ

pT

M

eNy  (5) 

kde M, N jsou konstanty. 

Konstanty se určují experimentálně pro dané konkrétní podmínky. Pro uhlíkovou ocel 
je množství vzniklých okují v závislosti na teplotě i době ohřevu v rozmezí teplot 600 až 
1200 °C dáno rovnicí 

)m(kg3,6 2

9000

−
−

⋅⋅⋅= pT
ey τ  (6) 

Při teplotách nad 1300 °C přestává rovnice (5) platit, neboť oxidy se začínají natavovat 
a stékají z povrchu ohřívaného materiálu. Vrstva oxidů, která dříve kov chránila, jej nyní 
obnažuje a oxidace probíhá stále intenzivněji. Teploty tání čistých oxidů železa jsou sice vyšší 
(FeO – 1371 °C, Fe2O3 a Fe3O4 přes 1500 °C), ovšem okuje obsahují též oxidy jiných kovů, 
s nimiž oxidy železa tvoří fáze o nižších bodech tání.  

Odchylky od parabolického zákona růstu okují jsou pozorovány i při nižších teplotách. 
Parabolická závislost je porušována praskáním povlaku okují v důsledku vnitřních napětí, 
vznikajících ve vrstvě okují. Oxidační křivka potom nemá spojitý parabolický průběh, ale je 
složena z částí jednotlivých parabol a částí, které se krátkodobě změní na lineární úsek. Přitom 
při každém porušení vrstvy okují nastává vzrůst rychlosti oxidace [78], jak ukazuje obr. 20. 
Tento jev se nazývá paralineární oxidace. 
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Obr. 20.  Průběh oxidace při praskání okují [78] 

4.2.3 Vliv pecní atmosféry 

Chemické složení pecní atmosféry je významným faktorem ovlivňujícím tvorbu okují. 
Pokud není při ohřevu materiálu použito atmosféry, vyrobené ve speciálním zařízení mimo pec, 
je složení spalin dáno především druhem a chemickým složením paliva, součinitelem přebytku 
vzduchu, konstrukčním řešením hořáku a pece. V plamenných pecích obsahují spaliny oxidační 
plyny CO2, H2O, O2, SO2; redukční plyny H2, CO a neutrální N2. 

Bylo prokázáno, že redukční pecní atmosféra zaručující bezokujový ohřev musí mít ve 
spalinách třikrát větší množství CO než CO2 a zhruba 1,2 krát více H2 než H2O. Při spalování 
zemního plynu to znamená dosáhnout přebytku vzduchu n = 0,4 až 0,5, což ovšem u běžných 
způsobů ohřevu nelze použít. Maximální přebytek vzduchu, který ještě ovlivňuje množství 
vznikajících okují, se pohybuje kolem 1,15. Nad touto hodnotou se opal dále nezvětšuje, neboť 
rychlost difúze, která kontroluje oxidaci, je už maximální. 

Složení pecní atmosféry následně ovlivňuje fyzikální vlastnosti a přilnavost okují 
k povrchu oceli, což se též projevuje na rychlosti růstu oxidické vrstvy. Je-li množství kyslíku 
v plynu malé, proniká do kovu především po hranicích zrn, kde je difúze snadnější. Okuje jsou 
potom vklíněny do kovu a jejich odstranění z povrchu oceli je nesnadné. Působením pecní 
atmosféry na vznik a odstraňování okují se zabýval Niska [71], a to zejména vlivem změny 
složení pecní atmosféry na odokujení. 

Při minimalizaci vzniku okují na nízkouhlíkových plochých předvalcích se v Danish 
Steel Works Ltd. [29] vydali cestou řízení tří důležitých veličin, a to teploty, času a obsahu 
kyslíku v pracovním prostoru pece při ohřevu. Z těchto veličin se v konečném důsledku jako 
nejlépe regulovatelný parametr ukázal obsah kyslíku při procesu spalování. Teplota a čas byla 
dána technologií ohřevu na požadovanou teplotu pro následné zpracování materiálu. Řízením 
obsahu kyslíku se v Danish Steel Works Ltd podařilo snížit zmetkovitost, vznikající v důsledku 
zaválcovaných primárních okují, z původně katastrofických 6 až 10 %, na méně jak 0,1 %.  
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Basabe a Szpunar [5] prováděli experimenty zaměřené na oxidaci nízkouhlíkových ocelí 
v atmosférách složených ze směsí plynů O2 – CO2 – H2O – N2 v závislosti na době ohřevu (15 
až 120 min) a teplotách ohřevu (1050 až 1250 °C). Parametry byly voleny tak, aby co nejlépe 
odpovídaly podmínkám tvorby okují v ohřívacích pecích ve válcovnách. Následně hodnotili 
pórovitost, tloušťku okují a také jejich možnost kvalitního odstranění při hydraulickém 
odokujování. Koncentrace volného kyslíku v atmosféře ohřívací pece ovlivňuje na základě 
výsledků jejich experimentů odstranitelnost okují. Při teplotách 1050 °C má zvýšení 
koncentrace volného kyslíku za následek vznik zbytkových okuji. V rozmezí teplot 1100 až 
1150 °C je zvýšení tloušťky okují při zvýšeném obsahu volného kyslíku významné zejména 
v počátečních 60 minutách oxidace, po této době se rozdíl v tloušťce okují stává menším. Při 
teplotách 1200 °C je vliv volného kyslíku na tloušťku okují malý a při 1250 °C už jej považují 
za zanedbatelný. 

4.2.4 Vliv chemického složení oceli 

Množství okují, tvořících se na oceli různého chemického složení, nebude za jinak 
shodných podmínek stejné. Na průběh oxidace dalších vrstev oceli má značný vliv druh a 
vlastnosti okují, tvar a rozměr ohřívaného materiálu, ale i způsob jeho ohřevu [48]. 
U nízkouhlíkových ocelí vzniká pórovitá vrstva okují slabě lnoucí k povrchu oceli a umožňuje 
další pronikání kyslíku k nezoxidované oceli, a tedy i další oxidaci. 

Oceli s vyšším obsahem uhlíku (podle literárních údajů nad 0,3 % C) mají nižší opal. 
Tato vlastnost je vysvětlována oxidací uhlíku za vzniku CO, který částečně chrání povrch kovu 
před další oxidací. Obsah uhlíku v běžných typech ocelí však nemá, jak bylo i experimentálně 
potvrzeno, zásadní vliv na množství vzniklých okují [52]. 

U legovaných ocelí se vliv působení legur na oxidaci vysvětluje tak, že legující složka 
tvoří se základním kovem složité oxidy, mající zvýšené ochranné vlastnosti ve srovnání s oxidy 
čistého železa. Množství a složení legujících prvků v oceli musí být takové, aby při dané teplotě 
byla jejich koncentrace ve vnitřní vrstvě okují, od samého začátku oxidace, schopna zabránit 
tvorbě wüstitu, a aby se současně s jejich pomocí vytvořila oxidická fáze typu spinelu 
MgO·Al2O3 s co nejmenším parametrem mřížky. Struktury typu MeO·Me2O3 neobsahují ve 
srovnání s wüstitem vakance, a jsou tudíž překážkou pro difundující ionty. 

Rychlost difúze legujících prvků je v tuhých roztocích systému Fe – O menší než 
rychlost difúze železa, proto dochází k nahromadění legur ve vnitřní vrstvě okují. V řadě 
případů je v tomto místě vyšší koncentrace legujících složek než ve výchozí oceli. Tím se 
vysvětluje, že legury tvoří v okujích složité kysličníky typu spinelu přesto, že jejich koncentrace 
v oceli nedosahuje hodnot odpovídajících stechiometrickým vzorcům. Určité legující prvky 
mohou výrazně ovlivňovat fyzikální vlastnosti vznikajících oxidů. Okuje na vysokolegovaných 
žáruvzdorných ocelích jsou kompaktní, tvoří tenkou vrstvu pevně spojenou s povrchem kovu a 
zabraňují tím další oxidaci povrchu. 
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Nejvýznamnějším prvkem ovlivňujícím propal oceli v pecních atmosférách 
obsahujících kyslík je chrom [100]. Chrom tvoří s FeO oxid FeO·Cr2O3. U ocelí s obsahem Cr 
nad 12 % dochází k oxidaci jen minimálně a ve vrstvě okují se prakticky nevyskytuje wüstit. 
Příznivý ve smyslu omezení oxidace oceli je i vliv určitého obsahu hliníku, neboť oxid 
FeO·Al2O3 výrazně snižuje propal oceli. S rostoucím obsahem Al se však ocel stává křehkou. 
Při obsahu hliníku v oceli nad 5 % se okuje stávají méně pevnými a snadno se odlupují. 

Z dalších legujících prvků nikl do obsahu 6 % oxidaci neovlivňuje, projevuje se 
podstatněji až při množství nad 30 %. Obsahem zbytkového množství niklu, v křemíkových 
ocelích a jeho vztahem k teplotě ohřevu a následné odstranitelnosti primárních okují se zabývali 
Asai a Soshiroda [4].    

Kobalt částečně snižuje rychlost oxidace, stejně jako titan při malých koncentracích. 
Molybden a wolfram tvoří oxidy typu FeO·Me2O3 a snižují tak množství okují pouze při malém 
obsahu v oceli. Při větších množstvích okuje praskají a propal roste. Oxidy manganu jsou 
obdobné jako oxidy železa a prakticky oxidaci oceli neovlivňují. 

Údaje o působení křemíku se různí. Nepříznivý je vznik fayalitu 2FeO·SiO2 eutektika 
s bodem tání 1180 °C. V posledních letech bylo experimentálně dokázáno, že obsah křemíku 
nejvíce zhoršuje odokujení ocelí, a to právě z důvodu vzniku fayalitu. Tento negativní vliv 
křemíku byl experimentálně zkoumán v ocelárnách U. S. Stell Košice, kde se vyrábí velmi 
náročný výrobní sortiment, jako jsou dynamo a transformátorové plechy. Zvýšený obsah 
křemíku mají transformátorové plechy pro dosažení požadovaných elektromagnetických 
vlastností. Na tomto materiálu byla prováděna studie zabývající se odstraňováním sekundárních 
okují. Výsledky měření ukázaly, že na křemíkové oceli, pokryté vrstvou sekundárních ocelí o 

tloušťce 30 až 55 µm, zůstává i po ostřiku při tlacích 45 MPa až 17 % zbytkových okují 
(impaktní tlak byl 1,4 MPa) při rychlosti vzorku 3 m·s-1. Zvýšení kvality povrchu materiálu 
bylo možné dosáhnout jen snížením rychlosti válcovaného pásu, což limitovalo výrobnost celé 
válcovací tratě [87].  

Fukugawa s Okadou [23], [24] se zabývali vlivem fosforu a síry v křemíkových ocelích, 
válcovaných na plechy, na hydraulické odokujení. Ve svých pracích uvádějí, že přídavek 
fosforu zlepšuje vlastnosti pro hydraulické odstraňování okují. Příčinou je působení fosforu na 
nižší binární eutektickou teplotu oxidů FeO/Fe2SiO4 během ohřevu.  

Vliv síry a manganu na přilnavost okují při ohřevu nízkouhlíkových ocelí sledovali 
Hayashi a Sekimoto [30]. V rozsahu teplot 900 až 1150 °C není těmito prvky ovlivněna kinetika 
oxidace oceli. Podle autorů síra zvětšovala pravděpodobnost oddělování okují, a to významně 
při teplotách nad 1000 °C až 1150 °C. Minimálně se její vliv projevoval při teplotách do 900 °C. 
Mangan, podle experimentů, neměl podstatný vliv na oddělování okují od základního kovu při 
ohřevu v rozsahu daných teplot. Oddělování okují nastávalo až při překročení tloušťky okují 

přes 120 µm. Tato tloušťka okují, ale nebyla závislá na teplotě oxidace. Při experimentech se 
potvrdila přítomnost likvidní fáze na rozhraní okuje kov, která způsobovala zvětšené 
oddělování okují vzhledem ke klesající mezifázové síle. 
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4.3 Vlastnosti okují 

Posoudit charakteristické vlastnosti okují umožňuje kritérium 

ox

k

ρ

ρ
π

⋅⋅

⋅
=

Ax

M
 (7) 

kde M je molekulová hmotnost oxidu (kg·mol-1), 
 A - atomová hmotnost kovu (kg·mol-1), 

 ρk; ρox - hustota kovu, resp. oxidu (kg·m-3), 
 x - počet atomů kovu v molekule oxidu (1). 

Kritérium se dá také vyjádřit ve tvaru 

ox

k

V

V
=π  (8) 

kde Vk  je objem kovu (m3), 
 Vox - objem oxidů (m3). 

Je-li π < 1, pak jsou okuje kypré a pórovité a neochraňují kov před oxidací. Je-li naopak 

hodnota kritéria π > 1, je vrstva okují souvislá a pevná, dobře chrání kov před oxidací, pokud 
ovšem není vrstva okují mechanicky porušena. Podle tohoto kritéria, lze kovy rozdělit do dvou 
charakteristických skupin: 

kovy s kritériem π > 1: Fe, Al, Ni, Cr, V, Mn, Co, Cu, Zn, Sn, W 

kovy s kritériem π < 1: Li, Na, Mg, K, Ca, Sr, Be. 

Je-li však π >>1, vzniká vlivem vznikajících napětí ve vrstvě okují tzv. puchnutí okují, 
spočívající ve vytváření puchýřů vyplněných vzduchem. Vznik puchýřů má za následek průnik 
oxidační atmosféry na povrch kovu, jehož důsledkem je zvýšení rychlosti zokujení. Ideální 

hodnota kritéria π pro minimální tvorbu okují proto musí být π > 1, nesmí však tuto hodnotu 
výrazně překročit. 

Údaje o vlastnostech okují jsou v dostupné literatuře velmi sporadické a často i velmi 
rozporuplné [37]. V tabulce 1 jsou základní údaje převzaté z literatury [56]. Stejní autoři 
publikovali vlastnosti okují i v [57], tyto hodnoty následně používají při svých numerických 
výpočtech, přičemž nerozlišují, o který typ oxidu se jedná (tabulka 2). Tyto vlastnosti okují 
používají pro teploty obvyklé při válcování ocelového materiálu za tepla. 



 

 

 

38 

 

 

Tabulka 1.  Mechanické vlastnosti oxidů železa 

FeO Fe2O3  Fe3O4

Wüstit Hematit Magnetit

Hustota (kg·m
-3

) 5900 5200 5100

Teplotní roztažnost (K
-1

) - 8·10
-6

9,6·10
-6

Teplota tavení (°C) 1370 1560 1550

Youngův modul (GPa)  151,504 (1 - (t -300)/5476) 209,916 (1 - (t -300)/9200)

Modul pružnosti ve smyku (GPa) 55,7 88,2

Poissonova konstanta 0,36 0,19

Parametr 

 

Tabulka 2.  Mechanické vlastnosti okují 

Parametr Hodnota

Hustota  (kg·m
-3

) 5700

Měrná tepelná kapacita (J·kg
-1

·K
-1

) 674,959 + 0,297·t  – 4,367·10
-5

·t

Tepelná vodivost (W·m
-1

·K
-1

) 1 + 7,833·10
-4

·t

Youngův modul E (Pa) 240·10
9
(1 – 4.7·10

-4
(t  – 25))

Poissonova konstanta 0,3

Tepelná roztažnost (K
-1

) 8·10
-6

 

Oblast platnosti:  měrná tepelná kapacita pro T ∈ (600 ÷ 1100 °C) 
  tepelná vodivost pro T ∈ (600 ÷1200 °C) 

Velmi zajímavý soubor informací, vztahující se k okujím, vznikajících při 
vysokoteplotních procesech zpracování kovů, uvádí autoři Krzyzanowski a Beynon [53].  



 

 

 

39 

 

 

5 TEORETICKÝ TEPLOTNÍ ROZBOR PROCESU 
OSTŘIKU OKUJÍ 

Při ostřiku okují nedochází pouze k odstranění okují, ale zejména také k ochlazení 
povrchu válcovaného materiálu. Při sledování povrchové kvality materiálu, získané ostřikem 
okují, je potřeba respektovat i neoddělitelné sekundární účinky ostřiku, mezi něž patří 
především ochlazení povrchové vrstvy provalku. Znalost teplotního pole válcovaného 
materiálu je nutnou podmínkou pro řízení procesu válcování, které následně ovlivňuje další 
parametry válcovacího procesu. Tím je na mysli zejména válcovací síla a kroutící moment  
jejichž hodnoty umožňují optimalizovat válcovací proces z hlediska výsledných rozměrových 
tolerancí, struktury materiálu a povrchové jakosti. 

5.1 Vývoj a současný stav řešení 

Při tváření kovů za tepla je nutno uvnitř tvářeného kovu dodržet určité teploty, za 
kterých proces probíhá. Rozsah teplot, při nichž během tvářecího procesu vznikají optimální 
mechanické vlastnosti válcovaných plechů, bývá zejména u legovaných ocelí omezen. K tomu 
dále přistupuje požadavek na minimální teplotní nerovnoměrnost v celém průřezu, aby byly ve 
vývalku dodrženy stejné mechanické vlastnosti. Pro dosažení optimálních mechanických 
vlastností válcovaných plechů se využívá technologie řízeného válcování a ochlazování. 
Zavádění této progresivní technologie je však možné jen při znalosti teplotního pole materiálu 
v průběhu jeho válcování a chladnutí. Pro dosažení požadované kvality povrchu válcovaných 
plechů je během tváření používán ostřik sekundárních okují tlakovou vodou. Účinků 
sekundárního ostřiku lze tedy využít pro ovlivnění předepsané doválcovací teploty. Ochlazení 
plechu ostřikem okují je nejvýraznější v posledních průchodech materiálu stolicí, kdy 
válcovaný plech má nejmenší tloušťku. 

Technická praxe vyžaduje funkční model teplotního pole provalku, který umožňuje 
výpočty charakteristických teplot v materiálu v průběhu válcování. Tento model je používán 
k návrhu a racionalizaci válcoven, a také pro stanovení detailních technologických předpisů, 
používaných následně pro řízení výroby. Lze jej také použít na řízení vlastní technologie 
válcování a optimalizaci ostřiku okují se zaměřením na snížení energetické náročnosti celého 
procesu. Rozsah nutných výpočtů, vyplývajících ze vzájemné kombinace různých parametrů 
(rychlost ochlazování, jakost a tloušťka výsledných vývalků, ostřikový tlak vody na výstupu 
z trysky, dopadový impaktní tlak na materiál), vyžaduje teoretický model, neboť experimentální 
řešení v plném rozsahu je prakticky nerealizovatelné. 

Exaktní stanovení charakteristik intenzivního ochlazování při ostřiku je však 
problematické. Postup řešení proto vychází z laboratorních a poloprovozních experimentů, 
zobecnění jejich výsledků a aplikací pro navržené kombinace jakosti a tloušťky válcovaných 
provalků a konečných vývalků. Ověření správného postupu řešení lze provést z dílčího tepelně 
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technického hlediska změřením průběhů charakteristických teplot při ochlazování vybraných 
provalků ostřikem. 

Metalurgická hlediska vyžadují, aby teplotní model ochlazování provalků stanovil 
průběh charakteristických teplot, tj. minimálně teploty horního a dolního povrchu, středu šířky, 
případně i průměrnou teplotu materiálu. Uvedené teploty lze stanovit jednorozměrným řešením 
teplotního pole, a to ve směru kolmém k povrchu. Řešení teplotních polí lze však provést i 
dvojrozměrně případně i trojrozměrně. 

Zvýšeným požadavkům na popis tepelných jevů, souvisejících s ostřikem okují, 
naprosto neodpovídá model řešící průměrnou teplotu provalku nebo tlustého plechu. Řešení je 
proto nutné hledat v metodách stanovení teplotních polí, z jejichž změn lze zjistit průběhy teplot 
v charakteristických bodech. Tento poznatek pak umožňuje určit nejen vlastní teplotu 
konkrétních bodů provalku v čase, ale také rozdíly teplot, důležité z technologického hlediska 
například kvůli rovnoměrnosti deformace či rychlosti ochlazování. Z takto stanovené struktury 
výpočtu vyplývají i požadavky na okrajové podmínky řešení. Je nutné zadat počáteční 
podmínku teplotního pole před ostřikem a povrchové podmínky charakterizující tepelné děje 
v průběhu ostřiku. Při znalosti materiálových vlastností a časového průběhu, včetně doby trvání 
jednotlivých fází, je možné provést výpočet teplotních polí v průběhu celého ostřiku. 
Nestacionární teplotní pole lze získat na základě řešení Fourierovy parciální diferenciální 
rovnice II. řádu, popisující změnu teploty v prostoru a čase [7], [89]. 

V obecném případě nabývá Fourierova diferenciální rovnice pro trojrozměrné řešení 
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Při zanedbání vnitřních objemových zdrojů qV se rovnice zjednoduší na tvar 
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Součinitel teplotní vodivosti a (m2·s-1) vyjadřuje schopnost tělesa měnit teplotu v čase. 
Je charakteristickou termokinetickou veličinou a bývá vyjádřen vztahem 
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kde  λ  je součinitel tepelné vodivosti (W∙m-1∙K-1), 

 ρ  - hustota (kg∙m-3), 
 cp - měrná tepelná kapacita (J∙kg-1∙K-1). 
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V případě teplotního pole válcovaného profilu je možno uvažovat jen dvourozměrné 
teplotní pole v příčném směru, neboť teplotní gradienty v příčném směru jsou mnohem větší 
než ve směru podélném. 

Jelikož rovnice (9) popisuje jevy jen obecně, je třeba ke konkrétnímu případu řešení 
stanovit i podmínky jednoznačnosti, které se dělí na fyzikální (dány součinitelem tepelné 

vodivosti λ, měrnou tepelnou kapacitou cp, hustotou ρ), geometrické (udávají tvar a rozměry 
tělesa) a okrajové podmínky řešení (zahrnující počáteční a povrchové podmínky). 

Počáteční podmínky definují rozložení teplot provalku v počátečním stavu řešení, tj. 

v čase τ0.
 Při řešení se používají zejména dva druhy počátečních podmínek: 

1. Teplota je v počátečním čase řešení konstantní ve všech bodech provalku. 

2. Rozdělení teplot v počátečním čase řešení je popsáno známou funkční závislostí. 

Povrchové podmínky charakterizují tepelné poměry na povrchu provalku, tj. vzájemné 
tepelné působení mezi okolním prostředím a povrchem tělesa. 

Obvykle se definují čtyři druhy povrchových podmínek: 

1. Podmínka I. druhu (Dirichletova) 

- v libovolném časovém okamžiku je známo rozložení teploty tp na povrchu tělesa jako 
funkce souřadnic a času 

C)(),,,(P °= τzyxft  (12) 

2. Podmínka II. druhu (Neumannova) 

- v libovolném časovém okamžiku je známa hustota tepelného toku q na povrchu tělesa 
jako funkce souřadnic a času 
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3. Podmínka III. druhu (Fourierova) 

- v každém časovém okamžiku je známa teplota okolního prostředí tok a je dán 
matematický vztah pro přestup tepla mezi prostředím a povrchem tělesa 
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kde α je součinitel přestupu tepla (W·m-2·K-1). 
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4. Podmínka IV. druhu 

Povrch tělesa je vystaven tepelnému působení jiného tělesa, s nímž je v přímém 
kontaktu. Dotyk na povrchu obou těles je zcela dokonalý, takže teplota dotýkajících se bodů 
těles je shodná. Tato podmínka tedy vyjadřuje rovnost tepelných toků na rozhraní obou těles. 
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Z povrchových podmínek je pro výpočty teplotních polí provalků vhodné využít 
povrchovou podmínku III. druhu, zadávanou součinitelem přestupu tepla a teplotou okolního 
prostředí podle rovnice (16): 
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αλ  (16) 

Tento způsob zadávání povrchových podmínek umožňuje využití pro praktické aplikace 
při vyhodnocování ostřiku okují. Součinitel přestupu tepla je ovlivněn zejména charakterem 
proudu kapaliny na povrchu ostřikovaného tělesa. Při hydraulickém ostřiku okují je součinitel 

α mnohonásobně vyšší než při chlazení kapalinou, která těleso pouze obtéká. Jeho velikost 
závisí na mnoha jiných parametrech, jako je i drsnost povrchu, geometrie povrchu, dále na 
tlaku, úhlu, rychlosti a množství dopadající kapaliny [8]. Vliv těchto vyjmenovaných parametrů 
na součinitel přestupu tepla znázorňuje obr. 21, publikovaný pracovníky FSI VUT Brno. 

 

Obr. 21.  Graf experimentálně určených součinitelů přestupu tepla při ostřiku v závislosti 
na teplotě chlazeného povrchu [8] 

Τ povrchu (°C) 

α
 (

W
·m

-2
·K

-1
) 

Popis: 

1. Rychlost pohybu desky 
 červená křivka ………2 m/s 
 zelená ……………….1 m/s,  
 modrá ……………….0,5 m/s;  
2. Průtok vody dopadající na desku 

nejtenčí ………………3 l/s 
střední ………………..6,8 l/s 
tlustá …………………11 l/s 
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Použití povrchové podmínky I. druhu, dané průběhem povrchové teploty, se využívá 
pouze pro experimentální případy, kdy je tato povrchová teplota přímo měřena. Pro běžné 
případy není, obdobně jako podmínka II. druhu, příliš vhodná.  

Teoretické řešení pomocí povrchové podmínky III. druhu je z hlediska praktické 
aplikace na požadované podmínky výhodné, je však nutno pro celý sledovaný děj znát hodnoty 
součinitele přestupu tepla a teplotu okolního prostředí. Exaktní teoretické řešení výpočtu je 
nereálné a je nutno využít experimentu. Úkolem experimentálního řešení je především 
stanovení součinitele přestupu tepla při uvažovaných podmínkách ochlazování. Podobnost 
podmínek omezuje platnost laboratorních měření a klade důraz na poloprovozní a provozní 
experimenty. Hlavním cílem poloprovozního experimentu, uvedeném v této dizertační práci, 
bylo kvantitativní vyjádření součinitele přestupu tepla v závislosti na změřeném průběhu teplot 
v provalku při ostřiku okují na válcovací trati Kvarto 3,5. 

5.2 Metody řešení teplotních polí 

Při řešení změn teplotních polí válcovaného materiálu je možno obecně použít přímé 
metody, a to buď analytické nebo numerické [103]. 

Analytické řešení Fourierovy diferenciální rovnice popisující nestacionární vedení 
tepla je možno provést různými metodami. K nejpoužívanějším patří metody separace 
proměnných, integrální transformace, variace konstant, superpozice aj. Obecně je analytické 
řešení značně obtížné, jak z hlediska stanovení okrajových podmínek, které přesně vymezují 
řešený případ, tak i z hlediska výpočtu. V technické praxi lze těchto metod použít jen pro 
případy jednoduchých okrajových podmínek, k nimž se skutečné případy jen přibližují. 

Uvedená zjednodušení omezují použití analytické metody jen pro řešení teplotních 
změn čtvercových a kruhových sochorů a bram. Míra zjednodušujících předpokladů v těchto 
případech určuje přesnost řešení 

Numerické metody se začaly uplatňovat s rozvojem výpočetní techniky. Důležitou 
vlastností numerické metody, která ovlivňuje její použití, jsou konvergence, stabilita a 
konzistence. Je-li numerická metoda konzistentní a stabilní, pak konverguje k hledanému 
řešení. O numerické metodě se říká, že je konvergentní, pokud lze touto metodou získat 
libovolně přesné řešení dané úlohy. Metoda je stabilní, pokud malé změny výchozích dat jen 
málo ovlivňují výsledky. Jelikož v praxi je nevýhodné a většinou nemožné počítat s přesnými 
čísly, jsou výpočty vždy zatíženy chybami. V případě nestabilních metod mají tyto chyby 
tendenci růst, a tak většinou znehodnotit řešení. Numerická metoda je konzistentní, pokud se 
při zjemňování sítě hodnoty výrazů v diferenčních formulích blíží odpovídajícím výrazům 
v diferenciální rovnici. Je-li však nestabilní samotná řešená úloha, stabilní metodu se nalézt 
nepodaří. Obvykle se tak děje snižováním kroku, nebo zvyšováním počtu uzlů, iterací apod.  
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Metoda elementárních bilancí 

V počátcích využívání numerických metod, největšího rozšíření při řešení 
nestacionárního teplotního pole dosáhla metoda elementárních bilancí (MEB). Tato metoda 

vychází z tepelné bilance elementárního objemu o rozměrech ∆x, ∆y, a ∆z v časovém kroku ∆τ 
a z ní vyplývající změny teploty za uvažovaný časový krok. Nespornou předností této metody 
je respektování závislosti materiálových vlastností na teplotě. Postup řešení vychází ze 

stanovení tepla sdíleného elementárnímu objemu za časový interval ∆τ vedením ze sousedních 
objemů označených indexy 1 a 2, jak schematicky ukazuje rovnice (17) pro jednorozměrné 
řešení: 

(W)01
1010 S

x

tt
P ⋅

∆

−
⋅≈ λ  (17) 

(W)02
2020 S

x

tt
P ⋅

∆

−
⋅≈ λ  (18) 

kde λ10 je součinitel tepelné vodivosti při teplotě (t1+t0)/2 (W·m-1·K-1), 

 λ20 - součinitel tepelné vodivosti při teplotě (t2+t0)/2 (W·m-1·K-1). 

Pokud je rozdíl přiváděného tepla do objemu za časový krok nenulový, projeví se podle 
zákona o zachování energie, akumulovaná energie obvykle změnou teploty. Tento děj lze 
vyjádřit tepelnou bilancí elementárního objemu za časový krok, tedy rovnicí (19) 

(W))( 00,00,
ττ ∆

⋅∆
⋅⋅−⋅≈∆=

∆

∆ ++ Sx
tCtCP

Q
VV  (19) 

kde +
0,VC  je objemová tepelná kapacita při teplotě +

0t  (J·m-3·K-1), 

 0,VC  - objemová tepelná kapacita při teplotě 0t  (J·m-3·K-1), 

Přitom platí  )()()( ttctC pV ρ⋅=   (J·m-3·K-1). 

Metoda elementárních bilancí je zejména vhodná pro řešení teplotního pole provalků 
pravoúhlého průřezu a kruhového průřezu. 

Metoda konečných prvků 

Metoda konečných prvků (MKP, FEM) je numerická metoda, často používaná u analýzy 
napjatosti obecných těles (struktur). Byla vyvinuta jako inženýrská metoda pro řešení problémů 
v leteckém, kosmickém a jaderném inženýrství v padesátých letech minulého století (1956, 
The Boeing Company). Teprve později vznikla její variační formulace, která umožnila rozšíření 
metody na proudění kapalin, plynů, šíření tepla, záření, elektromagnetických polí apod. 
Analýza pomocí MKP vyžaduje rozdělení řešené oblasti na konečný počet podoblastí – prvků, 
elementů, které ji spojitě a jednoznačně vyplňují. Pro každý typ prvku je kromě rozměrů a tvaru 



 

 

 

45 

 

 

charakteristický počet a poloha jeho uzlových bodů – nodů. To jsou body, v nichž hledáme 
neznámé parametry řešení.  

Prudký rozvoj metody konečných prvků v 60. a 70. letech minulého století vedl k jejímu 
použití v těchto oblastech [73]: 

• teorie pole, kde jde o řešení okrajových úloh vedoucích k parciálním diferenciálním 
rovnicím Laplaceova, resp. Poissonova typu, např. výpočty stacionárních teplotních 
polí, potenciálního proudění, přenosu hmoty, propustnosti půdních podloží, krutu 
apod. 

• řešení úloh vedoucí k parciální diferenciální rovnici parabolického typu, což jsou 
v podstatě aplikace uvedené v předešlém bodě, ovšem při respektování závislosti 
hledané veličiny na čase. 

• řešení úloh vedoucí k hledání integrálů biharmonické rovnice. 

• řešení problémů nelineární mechaniky tuhých těles a prostředí, tj. úloh plasticity, 
reologie, stability apod. 

Metoda konečných prvků patří k přibližným metodám, používaným v technické praxi 
pro rozsáhlou oblast problémů popsaných diferenciálními rovnicemi. Ve své podstatě je MKP 
obměnou klasické Ritzovy metody, známé z variačního počtu. Název metody plyne z rozdělení 
řešené oblasti na konečný počet prvků, tedy ze způsobu diskretizace tělesa. Základní 
matematickou myšlenkou je zavedení po částech spojitých polí, což znamená, že nad každým 
prvkem je skutečná hledaná funkce nahrazena interpolační funkcí, kterou zpravidla bývá 
polynom jistého stupně. Přibližné řešení je definováno jako funkce, která minimalizuje 
funkcionál úlohy na množině funkcí, které jsou na každém prvku polynomu stupně n. Obdržené 
řešení je tím přesnější, čím více se průběh aproximační funkce na každém prvku blíží průběhu 
funkce skutečné. Zpřesnění lze dosáhnout jemnější diskretizací tělesa. 

Místo řešení problému celého tělesa je problém formulován pro jednotlivé části, v nichž 
jsou neznámé veličiny přibližně popsány jen malým počtem parametrů ve zvolených bodech 
(uzlech). MKP je založena na nahrazení skutečného průběhu spojité veličiny (teplota, napětí, 
…) interpolační funkcí, jinak zvanou též deformační model. Deformačním modelem je obvykle 
polynom, protože umožňuje snadné provedení početních operací, a umožňuje dosáhnout 
předem zvolené přesnosti. Vyšetřovaná veličina může být skalár nebo vektor.  

Teplotní pole uvnitř trojúhelníkového prvku se obvykle aproximuje pomocí lineárního 
polynomu typu 

( ) yaxaayxn 321, ++=θ  (20) 

V MKP mohou být užity nejrůznější prvky. Dělíme je především podle jejich geometrie 
na jedno, dvou a trojrozměrné. Jednorozměrný prvek je nejjednodušší. Všechny jeho vlastnosti 
jsou funkcí jedné souřadnice. Dvojrozměrný prvek je obvykle trojúhelník nebo čtyřúhelník se 
stranami rovnými či zakřivenými, s uzly ve vrcholech, uvnitř stran i uvnitř samotného prvku. 
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Trojrozměrný prvek je např. čtyřstěn, troj nebo čtyřboký hranol, omezený rovinami či plochami 
a obsahující určitý počet uzlů ležících ve vrcholech, uvnitř stran i uvnitř tělesa prvku.  

Aplikaci MKP na Fourierovu diferenciální rovnici je možno nalézt v literatuře [88], 
[90]. Metoda konečných prvků se s rozvojem výpočetní techniky stala základem mnoha 
komerčních programů, které jsou na ní založeny: ADINA, ANSYS, ASAS, BEASY, 
COSMOS, CASTEM, DIAL, FORGE, FORMFEM, MARC, MEFORM, PAFEC, NIKE2D, 
SYSWELD aj. Některé aplikace jsou stavěny univerzálně, a jsou schopny vyřešit celou škálu 
úloh, např. ANSYS (napětí, teplotní pole, vedení tepla aj.). Naopak některé aplikace se 
specializují jen na konkrétní obory, např. pro oblast tváření materiálů FORMFEM, či vlivu 
impaktního tlaku při ostřiku okují a výsledného tepelného napětí NIKE2D a SYSWELD 
(vytvořených v laboratořích MEFOS) aj. Existuje také značné množství nekomerčních, volně 
šiřitelných programů, zabývajících se metodikou výpočtu FEM např. CalFEM, Felix, FEniCS, 
FreeFem, GETFEM, Libmesh, OOFEM, PETSc, Impact. 

Použití aplikačních programů značně usnadňuje uživateli práci a urychluje řešení 
problémů, neboť vztahy, rovnice a celý systém postupu MKP je již naprogramován. Uživatel 
v programu pouze zadává vstupní údaje, okrajové podmínky a volí typ konečných prvků. 
Základní kroky, které zahrnuje MKP, je možné uvažovat v pořadí, které reprezentuje 
následující blokové schéma na obr. 22. 

 

Obr. 22.  Blokové schéma kroků při výpočtu pomocí metody MKP 
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Rozdělení úlohy na preprocessing, solver a postprocessing je u komerčních programů 
důsledně dodržováno (má matematický význam). Některé produkty mají dokonce pro dané 
úlohy samostatné programy (např. NASTRAN – PATRAN). 

K řešení teplotního pole válcovaného materiálu je možno použít kromě 
specializovaných programů jako je FORMFEM nebo RillFEM i nejznámější programový balík 
ANSYS, který už dnes zahrnuje celou řadu původně samostatných programů a modulů jako je 
Ansys Structural Mechanics, Ansys Explicit, Ansys CDF (Fluent, Polyflow) nebo Ansys Ansoft 
Electromechanical. Současně Ansys obsahuje prostředí Ansys Workbench. Workbench je 
moderní prostředí sdružující řadu programů ANSYS, a to jak pro FEM (MKP) výpočty 
pevnosti, dynamiky, teplotních polí, elektromagnetismu a akustiky, tak i pro CFD analýzy 
proudění a jejich interakci. Toto prostředí obsahuje pre a post procesory pro jednotlivé typy 
analýz a zároveň zabezpečuje výměnu dat mezi jednotlivými programy pro modelování 
multifyzikálních problémů, jako je např. vzájemné ovlivňování proudění a pevné fáze. Jedná 
se o zjednodušenou, pro uživatele, ale přívětivější nástavbu klasické verze programu Ansys. 
Stejně jako Ansys v klasické verzi je i Workbench založen na metodě konečných prvků a je 
vhodný pro řešení problémů z oblasti mechaniky, elektromagnetismu, tepla, akustiky a jejich 
kombinací a to ve 2D i 3D. Ansys Workbench byl speciálně vytvořen pro potřeby konstruktérů, 
klasický Ansys naproti tomu spíše ocení výzkumné ústavy. Workbench velmi dobře 
spolupracuje i s moderními parametrickými CAD systémy, jako jsou Autodesk CAD, Inventor 
nebo Catia.  

Prostředí programu Ansys Workbench [62] je možno využít i pro modelování teplotního 
pole provalku při ostřiku okují a pro stanovení okrajových podmínek. Následně umožňuje 
zpětné ověření stanovených okrajových podmínek pomocí vypočteného teplotního profilu 
provalku a jeho porovnání s experimentálním měřením. 
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6 METODY VÝPOČTU SOUČINITELE PŘESTUPU TEPLA 

Teoretické řešení poklesu teploty v provalku při vysokotlakém ostřiku okují pomocí 

vztahů, vyjadřujících množství tepelných ztrát prostřednictvím koeficientu přestupu tepla α, 
naráží hlavně na problém stanovení hodnoty tohoto koeficientu a určení plochy, na které 
dochází ke konvekci, tj. aktivní plochy dopadu vodního paprsku. Vzhledem k rozpadu paprsku 
od výstupu z trysky až do dopadu na povrch provalku, a z toho vyplývající nerovnoměrnosti, je 
stanovení této plochy problematické [33], [88], [93] a navíc závisí také na stupni opotřebení 
trysky. K řešení problému lze však dojít nepřímo, a to měřením poklesu teploty válcovaného 
materiálu vlivem ostřiku okují, tj. metodou tepelné bilance anebo řešením inverzní úlohy vedení 
tepla [3], [6], [37], [39], [42], [44], [106], [109]. 

6.1 Metoda tepelné bilance 

Výpočet součinitele přestupu tepla metodou tepelné bilance uvádí literatura [92], [93], 
[104]. Postup výpočtu může být shrnut do následujícího schématu: 

(J)vyvs∑ ∑−=∆ QQQ  (21) 

kde ∆Q je celkové množství tepla odvedené ostřikem (J), 

 ΣQvs - součet tepla v jednotlivých vrstvách materiálu před ostřikem (J), 

 ΣQvy- součet tepla v jednotlivých vrstvách materiálu po ostřiku (J). 

(J)vs,vs ∑∑ ⋅⋅= it tcmQ  (22) 

kde m je hmotnost (kg), 

 ct - měrná tepelná kapacita závislá na teplotě (J·kg-1·K-1), 

 ti,vs - průměrná teplota v jednotlivých vrstvách před ostřikem ti=(ti+ti+1)/2, (°C). 

∑∑ ⋅⋅= (J)vy,vy it tcmQ  (23) 

kde ti,vy je průměrná teplota v jednotlivých vrstvách po ostřiku ti = (ti+ti+1)/2, (°C). 

(J))( ostτα ⋅⋅−⋅=∆ SttQ vp  (24) 

kde α je součinitel přestupu tepla (W·m-2·K-1), 

 tp - teplota povrchu před ostřikem (°C), 

 tv  - teplota tlakové vody (°C), 

 S  - plocha ostřiku (m2), 

 τost - doba ostřiku (s). 
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6.2 Řešení pomocí inverzní úlohy 

Inverzní úloha je při svém řešení založena na řešení úlohy přímé. Přímá úloha postupuje 
od příčiny k důsledku. V daném případě je příčinou průběh podmínek přenosu tepla při ostřiku 
okují a důsledkem je pak změna teplotního pole v ostřikované bramě. Při provozních 
experimentech bývá stanovení okrajových podmínek často značně problematické. U těchto 
experimentů však lze experimentálně zjistit časový průběh teplot v několika bodech 
zkoumaného tělesa, jak ukazuje obr. 23. Změřené teploty pak následně mohou sloužit jako 
vstupní hodnoty pro určení neznámých okrajových podmínek, a tento výpočet nazýváme 
inverzní úlohou. Přesněji řečeno, jde o inverzní úlohu vedení tepla pro stanovení okrajových 
podmínek. Tady je zřejmé, že pro správné řešení inverzní úlohy je nutné znát řešení úlohy 
přímé [37]. 

Inverzní úloha je z matematického pohledu řazena mezi nekorektní úlohy, a to proto, 
neboť nelze dokázat jednoznačnost řešení z důvodu, že se pracuje s víceméně nepřesně 
změřenými daty. Výsledek výpočtu inverzní úlohy ovlivňují nejen parametry úlohy, ale 
i vlastnosti použitého měřicího zařízení, způsob měření hodnot, kam lze přiřadit typ 
termočlánku a jeho umístění v měřeném tělese. Při nevhodné volbě vstupních parametrů mohou 
být požadované informace o probíhajících teplotních změnách na povrchu materiálu 
degradovány. Vlivem chyb při měření, může například nastat stav, kdy naměřená amplituda 
teploty v zkoumaném tělese je větší, než může vyvolat libovolná změna okrajové podmínky na 
hranici tělesa, nebo kdy naměřená derivace teploty podle času je větší, než může vyvolat 
libovolně rychlá změna okrajové podmínky. V těchto případech řešení inverzní úlohy nelze 
nalézt. Je možné konstatovat, že obtížnost inverzní úlohy narůstá s tím, jak se velikost 
sledovaných změn teploty v měřeném bodě zkušebního tělesa blíží přesnosti, s níž se teplota 
v tělese měří [106]. 

Další problémy u řešení inverzních úloh nastávají, je-li úloha nelineární. Obecně se dá 
říci, že existuje-li řešení inverzní úlohy pro lineární a jednorozměrný případ, je toto řešení 

 

Obr. 23.  Schéma geometrie pro inverzní výpočet [6] 

1 - teplotní senzor 
2 - známé okrajové podmínky 

q(τ) - neznámý tepelný tok (nebo součinitel přestupu tepla α) 
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jediné. Tato vlastnost však neplatí pro řešení úlohy nelineární, což ovšem jsou všechny inverzní 
úlohy, vedoucí k stanovení součinitele přestupu tepla na hranici sledovaného tělesa. 

Postup při řešení inverzní úlohy je v současné době založen na minimalizačním 
principu. Důležitým pojmem jak v oblasti plánování experimentu, tak při řešení inverzní úlohy, 
je koeficient citlivosti. Koeficientem citlivosti je derivace měřeného parametru podle hledaného 
parametru. Podle velikosti koeficientu citlivosti je možné usoudit na potřebnou přesnost měření, 
při zadaném požadavku na přesnost hledaného parametru [39]. 

Řešením pomocí inverzních úloh v oblasti přenosu tepla se zabývá Beck [6], 
Horský [39], Pohanka [76] a další autoři [101], [102]. V  případě hydraulického ostřiku okují 
se při experimentu měří teplota v daných bodech ochlazovaného tělesa a hledá se součinitel 
přestupu tepla - viz schéma na obr. 23. Horský [39] předkládá následující postup založený na 
Beckově minimalizačním principu [6] a uvádí, že derivace D je v tomto případě definována 
jako 

α
α

∂

∂
=

i
i T

D  (25) 

kde horní index i je pro dopředný časový krok. 

Stabilizace numerického výpočtu vyžaduje zahrnout do výpočtu hodnoty součinitele 
přestupu tepla v dalším časovém kroku i hodnoty několika dalších měření. Proto jsou při 

výpočtu hledané hodnoty α* v bodě M použity i hodnoty z bodů M+1 a M+2. Poněkud 
komplikovaný systém indexů je přehledně vyjádřen na obr. 24., který schématicky zobrazuje 
postup výpočtu.  

 

Obr. 24.  Schéma postupu inverzního výpočtu [39] 

Provedou se přímé výpočty z počátečního bodu v čase M-1 pro odhadnuté hodnoty αj, 

j = 1, 2, … r, kde r je počet dopředných kroků. Výsledkem výpočtu je teplota ,i

j
Tα  kde horní 

index značí časový krok a dolní index značí součinitel přestupu tepla.  
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Teploty z experimentu jsou označeny Texp. Hodnota součinitele přestupu tepla α* 

minimalizuje střední kvadratickou odchylku mezi vypočtenou i
jT ,α  a experimentálně zjištěnou 

teplotou iTexp  

( )∑
=

−=
r

i

ii

j
TTF

1

2

exp α  (26) 

Derivace funkce F podle αj se položí rovna nule, hodnota αj se nahradí hledanou 

hodnotou α*. 
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ii DTT
1

i
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α
 (27) 

Pro výpočty derivací Di dává dobré výsledky časově náročná metoda, založená na 

výpočtu tří větví teplot pro odhadnuté hodnoty α1, α2 a α3. Tři vypočtené hodnoty teploty se 
použijí pro výpočet koeficientů polynomu druhého stupně, který se dá následně jednoduše 
derivovat. 

Numerické testy následně ukázaly, že jednodušší a dostatečně přesný je postup, 
využívající výpočet pouze dvou větví, přičemž se derivace nahradí diferencí, tedy 
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Teplotní pole v časovém kroku i může být charakterizováno Taylorovým rozvojem 

okolo hodnoty αj 
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Po dosazení prvních dvou členů Taylorova rozvoje do rovnice (27), a s uvažováním 
pouze jedné hodnoty odhadu α, lze psát 
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Úpravou se následně získá rovnice pro výpočet požadované hodnoty součinitele 

přestupu tepla α* ve tvaru 
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Inverzní problém nalezení součinitele přestupu tepla je nelineární i v případě, kdy 
termofyzikální vlastnosti materiálu jsou teplotně nezávislé. Výpočet by tedy měl probíhat 
iteračně a měl by být ukončen v okamžiku, kdy je dosaženo předepsaného počtu iterací anebo 
je splněna podmínka povolené maximální odchylky mezi předcházejícím a novým řešením. 
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7 EXPERIMENTÁLNÍ ČÁST 

Problém teplotního pole válcovaného materiálu při ostřiku okují a stanovení okrajových 
podmínek při ostřiku okují je nutně spjat s poloprovozním experimentem, který umožní 
definovat tepelné jevy při ostřiku v provozních podmínkách válcovny tlustých plechů 
Kvarto 3,5. společnosti VÍTKOVICE STEEL, a.s. 

7.1 Válcovací trať Kvarto 3,5 

Experimentální část disertační práce probíhala ve válcovně plechů Kvarto 3,5, která je 
součástí společnosti VÍTKOVICE STEEL, a.s. patřící mezi přední evropské výrobce 
válcovaných výrobků z oceli. Od roku 2005 byla společnost součástí přední vertikálně 
integrované ocelářské a těžařské skupiny EVRAZ GROUP S. A., v roce 2014 získala 100% 
podíl ve firmě skupina soukromých investorů. Nosným programem společnosti nadále zůstávají 
tlusté plechy, profily, štětovnice a tvarové výpalky.  

Výroba výrobků z oceli má ve Vítkovicích svoji dlouholetou tradici. Svědčí o tom 
skutečnost, že již v roce 1839 získaly kolejnice, vyrobené pudlováním, na výstavě ve Vídni 
ocenění stříbrnou medaili. Zároveň s rozvojem výroby oceli byly ve Vítkovicích budovány 
i válcovací tratě. V současné době provozují VÍTKOVICE STEEL, a.s. tři válcovací tratě, které 
byly uvedeny do provozu v následujících letech: 

r. 1913 - Těžká profilová trať 

r. 1913 - Sochorová trať 1 

r. 1971 - Kvarto 3,5 

V průběhu let byla prováděna řada přestaveb, generálních oprav a modernizačních akcí 
na těchto válcovacích tratích, aby byly splněny požadavky zákazníků a docházelo ke zlepšování 
jak parametrů vývalků, tak i snižování energetické náročnosti výroby.  

Historie válcovací tratě Kvarto 3,5 je stručně uvedena v následující tabulce [15] 

1971 Zahájena výroba na trati 3,5 Kvarto 

1975 Zahájení provozu plně automatizované stříhací linky 

1978 Zprovoznění IV. haly (expediční haly) 

1984 Rovnací linka včetně expediční kapsy 

1986 Postupné zprovoznění 2. stavby 3,5 Kvarto (chladník II, oboustranné nůžky, ražení 
 plechů, kroková žíhací pec, dělící nůžky DN 2, dvě expediční kapsy 

1988 V. hala – pálení kontibram 

1989 Zprovozněna ultrazvuková linka 
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1992 Zprovoznění podélně dělících nůžek 

1995 Dopravní propojení zařízení pro plynulé odlévání s V. halou 3,5 Kvarto 

1998-1999 Provedena generální oprava s modernizací teplého úseku Kvarto 3,5 s výstavbou 
 nové ohřívací pece a příčnou jeřábovou drahou 

2001 Realizace tlakového ostřiku okují 230 MPa 

2003 Realizace hydrostatického mazání ložisek MORGOIL 

2005 Modernizace UZ linky 

2005 Zprovoznění nového pracoviště pro odběr zkoušek 

2006 Zastavení a likvidace válcovací tratě 4,5 DUO 

2006 Uvedení do provozu předohybu pracovních válců  

2006 Modernizace 3. úrovně řízení úpraven válcovny - KSUP 

2015 Modernizace narážecí pece číslo 2 

V současnosti je Kvarto 3,5 vybaveno stříhací linkou, která stříhá plechy do tloušťky 
50 mm, tlustší plechy se dělí pálením. Parametry válcovací tratě Kvarto 3,5 jsou následující 
[15]: 

Výrobní kapacita 755 tis. t/rok 

Délka válců 3500 mm 

Průměr pracovních válců 940-1005 mm 

Průměr opěrných válců 1750-1900 mm 

Minimální tloušťka plechů 5 mm 

Maximální tloušťka plechů 80 mm 

Maximální šířka plechů 3300 mm (omítané plechy) 

Maximální délka plechů 16000 mm 

Maximální válcovací síla 62000 kN 

Ohřev vsázky Dvě narážecí pece o výkonu 75 a 90 t/h 
 Dvouřadové pece se spodním a horním ohřevem 
 Vytápění zemním popř. směsným plynem 
 K ohřevu speciálních ocelí je k dispozici vozová pec 
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Parametry systému vysokotlakého ostřiku okují na stolici Kvarto 3,5 jsou uvedeny 
níže [114]. 

Maximální provozní přetlak 

 ostřik primárních okují 23 MPa 

 ostřik sekundárních okují 16,5 MPa 

Maximální průtoky: 

 ostřik primárních okují 54 l/s 

 ostřik sekundárních okují 90 l/s 

Bramy jsou ohřívány ve dvou narážecích pecích a jedné vozové peci. Po odokujení jsou 
bramy válcovány na čtyřválcové vratné stolici 3,5 m Kvarto do konečné tloušťky plechu 5 až 
80 mm. Schéma teplé části válcovny je vidět na obr. 25. Fotografie ukazující provoz při 
prováděném experimentálním měření jsou na obr. 26.  

 

Obr. 25.  Schéma teplé části válcovny Kvarto 3,5 

 

 

Obr. 26.  Pohled na primární ostřik okují a část válcovny Kvarto 3,5 

Původní stolice byla před generální opravou provedenou v letech 1998-99 vybavena 
pouze elektromechanickým stavěcím systémem pro stavění válcovací mezery. Při generální 
opravě byly instalovány nové převodové skříně pro zajištění hrubého stavění válcovací mezery. 
Nové hydraulické válce pro umožnění jemného stavění válcovací mezery byly umístěny do 
spodní části válcovací stolice. Tento hydraulický stavěcí systém zajišťuje podporu funkcí 
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automatického stavění do tlaku (AGC) a nastavení válcovací roviny. Norma ČSN 42 5310 
připouští například u plechu tloušťky 10 mm toleranci na šířce válcovaného materiálu (-0,8; 
+1,0) mm, ale požadavky dnešních odběratelů jsou už podstatně vyšší. Systém automatického 
řízení (AGC) umožňuje až 10-ti násobné zlepšení přesnosti šířky válcovaného materiálu. 
Umožňuje například válcování v minusových tolerancích, což přináší úsporu materiálu o 1,5 až 
3,5 % [75]. 

Vlastní válcovací sekvence se skládá na této válcovací trati z hladící, šířící a 
prodlužovací fáze. Mezi těmito fázemi je materiál otáčen na točnicovém valníku. Při 
termomechanickém válcování může být prodlužovací fáze přerušena. V tomto případě je 
materiál zastaven v čekací pozici na valníku a v čase ochlazování je válcován další vývalek. 
Konečná tloušťka plechu je měřena kombinovaným tříkanálovým měřičem tloušťky a měřičem 
tvaru vývalku. 

Plech je dále za tepla vyrovnán, označen a transportován na chladící pole. V dalších 
modernizačních krocích je plánována instalace doplňujícího zařízení pro zrychlené chlazení 
plechů a nového rovnacího stroje. 

Tepelné zpracování vstupních bram se provádí v průběžné peci s následujícími 
parametry [15]: 

Průběžná žíhací pec 

 Délka 70000 mm 

 Kapacita 190 kt/rok 

Dvě žíhací jámy 

 Kapacita vsázky 200 t; 300 t 

 Max. šířka plechů 4000 mm 

 Max. délka plechů 14000 mm 

Tři žíhací pece 

 Kapacita 3 x 30 t 

 Užitečná šířka pece max 4500 mm 

 Maximální délka plechů 16000 mm. 

7.2 Experimentální měření na válcovací trati Kvarto 3,5 

Poloprovozní experiment umožnil ze změřených časových průběhů teplot při ostřiku 
okují následně stanovit hledané okrajové podmínky řešení. 

Z hlediska přesnosti měření teplot je vzhledem ke složitým podmínkám měření nutné 
dodržet některé všeobecné zásady: 

- termočlánky instalovat k měřenému bodu v izotermické rovině 
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- instalací termočlánků jen v nejnutnější míře narušit homogenitu materiálu  

- termočlánky chránit proti tlakové vodě v celé délce jejich instalace 

Uvedené zásady vyplývaly ze záměru dosáhnout nejvyšší možné přesnosti měření. 
Přivedení termočlánků k měřenému místu v izotermické rovině omezuje nepřesnosti měření 
vyplývající z velkých teplotních gradientů, které v povrchových vrstvách při ostřiku okují 
vznikají. Z hlediska tepelně-materiálových vlastností je instalovaný termočlánek 
nehomogenita, která nutně ovlivňuje teplotní pole ve svém bezprostředním okolí, a tedy 
i měřeném místě. Z tohoto důvodu je nutné použít termočlánky minimálního průřezu a rovněž 
otvory pro jejich instalaci volit minimální. Uskutečnila se dvě experimentální poloprovozní 
měření přímo na válcovně Kvarto 3,5. Měření umožnilo stanovit teploty v povrchových 
vrstvách provalku, a to ve známých vzdálenostech od ostřikovaného povrchu. 

7.2.1 Experimentální měření č. 1 

Experimentální měření umožnilo stanovit teploty v povrchových vrstvách provalku, a to 
ve známých vzdálenostech od ostřikovaného povrchu. Pro experiment byl vybrán plech 
o rozměrech 400x400x30 mm z materiálu ČSN 11 375 o chemickém složení 0,20 % C; max. 
1,4 % Mn; 0,045 % P; 0,045 % S; 0,009 % N. 

Pro dodržení výše uvedených zásad byl pro instalaci termočlánků do plechu použit 
vložený hranol ze stejného materiálu. Do hranolu byly instalovány pomocí drážek a vyvrtaných 
otvorů termočlánky o průměru 3 mm, jak ukazuje obr.  27. K měřenému místu byly termočlánky 
přivedeny rovnoběžně s povrchem ostřikovaného plechu, tzn. v izotermické rovině. Vzdálenosti 
termočlánků od ostřikovaného povrchu byly 4,8 mm; 8 mm; 15 mm; 22 mm a 25,6 mm. 
Hloubky uložení byly ověřeny ultrazvukovou sondou Kraut Kramer USN-2 se sondou SEB-4.  

 

Obr. 27.  Zkušební plech s instalovanými termočlánky 

Pomocí drážky, vyfrézované ve střední části zadní stěny hranolu, byly termočlánky 
vyvedeny na povrch plechu. Na povrchu se termočlánky vložily do silnostěnné ocelové trubky 
upevněné k plechu, která je chránila před mechanickými účinky tlakové vody. Studené konce 
termočlánků byly dále vyvedeny ochrannou trubkou na svorkovnici. Signál z termočlánků byl 
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následně veden k měřicímu zapisovači OMEGA-180. Pro měření teplot při ostřiku byly použity 
plášťované termočlánky Ni-NiCr typu K s uzemněným koncem a průměrem 3 mm. 
Termočlánky typu K jsou termočlánky použitelné pro všeobecné účely, jejich uzemněný měřicí 
konec, použitý v tomto případě, má rychlejší odezvu než spoj neuzemněný. Termočlánky typu 
K jsou k dispozici pro rozsah teplot -200 °C až +1200 °C, jejich citlivost je přibližně 41µV/°C. 
Typická přesnost tohoto typu termočlánku je ±2,2 °C při 0 °C. 

Experimentální plech byl nasazen do narážecí pece válcovny Kvarto 3,5 (obr. 28) a ohřát 
na teplotu 1000 °C. Po ukončení ohřevu byl plech přenesen na pomocnou bramu o rozměrech 
2360x1500x240 mm, na které byl umístěn do konstrukce, která je vidět na obr. 28. Tato 
konstrukce zajišťovala stabilitu měřicí sestavy při ostřiku a průchodu válcovací stolicí. 
Z technických důvodů není možné válcovat plech s termočlánky, které jsou instalované v jeho 
povrchových vrstvách a měřit přitom současně průběhy teplot při ostřiku během válcování, 
proto bylo při experimentálním měření automatické řízení válcovacího procesu vyřazeno 
z provozu. V provozu zůstal pouze automatický ostřik okují. Za normálních podmínek jsou 
rychlost průchodu bramy válcovací stolicí a okamžik ostřiku okují řízeny automaticky pomocí 
řídicího softwaru. Pro účely experimentu byl automatický program řízení válcování vypnut a 
byl nahrazen ručním řízením, a to zejména z důvodu včasného zastavení bramy na válečkovém 
dopravníku. Tímto včasným zastavením se zamezilo ostřiku termočlánků, které byly upevněny 
na bramě, a to zejména jejich pomocných prodlužovacích kabelů, vyvedených do zapisovače 
OMEGA-180. Brama byla následně transportována s pomocí jeřábu na přiváděcí valník 
k sekundárnímu ostřiku okují, kde bylo provedeno 6 experimentálních ostřiků, pro rychlosti 
pohybu bramy 1 m·s-1 po válečkovém dopravníku, jak ukazuje obr. 29.  

 

Obr. 28.  Ohřev vzorku v narážecí peci a jeho umístění do konstrukce na pomocné 
bramě  
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Obr. 29.  Transport bramy na válečkový dopravník a její posuv při ostřiku  

7.2.2 Výsledky experimentálního měření č. 1 

Z původních pěti instalovaných funkčních termočlánků zůstaly po sekundárním ostřiku, 
umístěném před válcovací stolicí Kvarto 3,5, funkční jen tři termočlánky. Dva termočlánky, a 
to v hloubce 8 mm a 25,6 mm, byly nefunkční. Termočlánek v hloubce 25,6 mm byl poškozen 
při instalaci vloženého hranolu do zkušebního plechu. Termočlánek v hloubce 8 mm byl 
poškozen při vkládání experimentálního plechu do ohřívací narážecí pece, kdy došlo ke spojení 
kontaktů termočlánku již v silnostěnné ochranné ocelové trubce. Teplota naměřená tímto 
termočlánkem dosáhla max. 490 °C a pro experiment byla tedy nepoužitelná. Teplotní průběhy 
byly při ostřiku měřeny jen termočlánky v hloubce 4,8 mm, 15 mm a 22 mm od ostřikovaného 
povrchu. Bylo změřeno celkem 6 průchodů zkušebního experimentálního plechu pod 
ostřikovými tryskami při rychlosti pohybu bramy 1 m·s-1 po válečkovém dopravníku. Při 
druhém, čtvrtém, pátém a šestém ostřiku nedošlo k dokonalé koordinaci ostřiku při průchodu 
zkušebního plechu pod ostřikovými tryskami, což bylo dáno ztíženými podmínkami v reálném 
výrobním provoze a zejména problematickou komunikací s velínem válcovací tratě. Pro další 
vyhodnocování tohoto experimentu byly proto jen velmi omezeně použitelné výsledky 
z prvního a třetího ostřiku okují.  

Při ostřiku byly v činnosti jen horní trysky sekundárního ostřiku okují. Zkušební vzorek 
byl tedy vodou ochlazován pouze jednostranně. Z grafického znázornění průběhu teplot při 
ostřiku na grafu č. 1, je vidět, že v hloubkách 15 mm a 22 mm od ostřikované plochy se u 
teplotního pole už neprojevuje kolísání teploty při průchodu pod tryskou. Dochází zde jen 
k postupnému pozvolnému poklesu teploty. 

Vzhledem ke skutečnostem, že použitelné pro další zpracování byly jen teplotní křivky 
při 1 a 3 průchodu, a to jen při měření termočlánkem v hloubce 4,8 mm, bylo rozhodnuto 
provozní experiment znovu zopakovat s upravenými parametry, zejména co se týče provedení 
termočlánků a vzdálenosti měřicích míst od ostřikovaného povrchu.  
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 Graf 3.  Teplotní průběh v experimentální bramě při ostřiku na stolici Kvarto 3,5 

 

 

 Graf 4.  Teplotní průběh v experimentální bramě při ostřiku na Kvartu 3,5 měřený 
funkčními termočlánky 
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7.2.3 Vyhodnocení experimentálního měření č. 1 

Z principu řešení inverzní úlohy plyne, že k měření teplot v konečném důsledku nelze 
zvolit jakýkoliv bod v ostřikovaném tělese. Z  provedeného prvního provozního experimentu 
je vidět, že se informace o povrchových teplotních změnách s rostoucí vzdáleností od povrchu 
ztrácí. Důvodem tohoto jevu je menší teplotní gradient v hloubce než na povrchu. Ve větší 
hloubce už může být malý teplotní rozdíl srovnatelný s šumem v měřených hodnotách teplot. 
Z popsaných důvodů, kdy měření nebylo optimálně zvoleno a teploty se odečítaly až v značné 
hloubce od povrchu, bylo navrženo experimentální měření opakovat a upravit celou měřicí 
soustavu. Data z tohoto prvního experimentálního měření nebyla použita pro řešení inverzní 
úlohou právě z výše uvedených důvodů. Získaná data byla zpracována pro výpočet součinitele 
přestupu tepla, pomocí první metody uvedené v kapitole 6.1 a to metodou tepelné bilance. Byl 
proveden výpočet tepelných ztrát před ostřikem podle rovnice (22) a po ostřiku podle 
rovnice (23), a to pro povrchové vrstvy o tloušťce 1 mm až do hloubky 15 mm a plochu 1 m2. 
Problémem řešení, které vychází z rovnice (24), je však nerozlišitelnost konkrétních hodnot 
součinitele přestupu tepla, doby ostřiku a určení tzv. aktivní plochy dopadu paprsku, a to 
z důvodu rozpadu paprsku od výstupu z trysky až do jeho dopadu na povrch provalku. Z tepelně 
technického hlediska je hledaným řešením zpětná vazba mezi vypočtenými a naměřenými 
průběhy teplot v daných bodech. Změny uvedených veličin mají vliv na rychlost ochlazování, 
i když konečná teplota ochlazení je stejná. Shoda rychlostí ochlazování je z tohoto hlediska 
kritériem vzájemného poměru součinitele přestupu tepla a doby ostřiku a umožňuje tak jejich 
přesné určení. 

Z průběhu teplot při tomto experimentu bylo vypočteno množství tepla odvedeného při 
ostřiku okují. Doba ostřiku, která je závislá na tvaru vodního paprsku a rychlosti pohybu 

provalku byla při experimentálním měření na Kvartu 3,5 stanovena na τost = 0,2 s, a to pro 
určenou aktivní ostřikovanou délku 0,2 m ve směru pohybu provalku při rychlosti 1 m·s-1. 

Z těchto hodnot byl stanoven součinitel přestupu tepla α = 28750 W·m-2·K-1, a to podle 
rovnice (24). Takto získaná hodnota součinitele přestupu tepla slouží jako vstupní hodnota pro 
získání zpětné vazby mezi naměřenými hodnotami teplot po průřezu experimentální bramy a 
tepelným modelem průběhu teplot vypočteným právě na základě tohoto koeficientu součinitele 
přestupu tepla ve výpočtovém systému MKP. 

7.2.4 Experimentální měření č. 2 

Druhé experimentální měření se uskutečnilo opět s ocelovou deskou jakosti ČSN 11 375 
(chemické složení viz experiment č. 1), ale o rozměrech 400x400x60 mm. Do této desky byl 
v rámci dodržení zásad uvedených výše, použit vypálený a následně zpětně vložený kvádr o 
rozměrech 150x150x60 mm s nainstalovanými termočlánky. Pro dokonalé zajištění kvádru při 
měření byl tento k původnímu plechu přivařen. Do vloženého kvádru byla vyfrézována drážka 
o šířce 25 mm a hloubce 3 mm. V této drážce bylo v izotermické rovině směrem k povrchu 
ostřikovaného plechu vyvrtáno celkem 6 otvorů o průměru 1,6 mm a dále 2 otvory o průměru 
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3 mm a to vše do hloubky 50 mm. Vzdálenosti termočlánků od ostříkávaného povrchu jsou 
uvedeny v následující tabulce. 

 

 
                                       odhalený konec                                      uzemněný konec 

Obr. 30.  Detail konce termočlánku [18]  

Studené konce termočlánků se musely opět vyvést přes ochranou trubku tak, aby 
nemohlo dojít k jejich mechanickému poškození během transportu a při ostřiku tlakovou vodou. 
K měření byly použity plášťované termočlánky typu K (Ni-NiCr) ve dvou provedeních, a sice 
o průměru 1,58 mm s otevřeným (odhaleným koncem) a o průměru 3 mm s koncem uzemněným 
(rozdíly konců termočlánku jsou vidět na obr. 30). Hloubka uložení byla opět kontrolována 
stejně jako při experimentu č. 1 ultrazvukovou sondou Kraut Kramer USN–2 se sondou SEB-
4. Použití termočlánku s odhaleným koncem bylo v experimentálních podmínkách značně 
rizikové, tyto termočlánky se používají hlavně pro měření teplot plynů. Pro experimentální 
měření byl zvolen termočlánek s odhaleným koncem zejména z důvodu předpokládané 
nejrychlejší možné časové odezvy při měření teploty při ostřiku. Předpokladem však byla 
precizní instalace zejména otevřeného spoje v kontaktu s měřeným materiálem. Průměr 
termočlánku 1,58 mm byl zvolen z  důvodů co nejmenšího ovlivnění homogenity měřeného 
materiálu a zvýšení přesnosti měření, která nebyla u prvního experimentálního měření 
dostatečná. Termočlánky v hloubce 10 a 50 mm byly už voleny s klasickým uzemněným 
koncem, stejně jako při prvním experimentu, a to zejména z toho důvodů, že se v těchto 
hloubkách pod povrchem už nepředpokládala tak velká dynamická teplotní odezva na ostřik 
tlakovou vodou, jako v povrchových vrstvách, což bylo i následným měřením potvrzeno. 

Zkušební plech, včetně nainstalovaných termočlánků, byl vložen do narážecí pece na 
válcovně Kvarto 3,5, stejně jako v případě prvního experimentu. Umístěn byl do jejich bočních 
dvířek. Při tomto ohřevu byla měřena povrchová teplota každých 5 minut pyrometrem 
OMEGA. Po dosažení teploty 1000 °C ve středu zkušebního plechu, byl tento vytažen z otvoru 
narážecí pece a rychle přemístěn na předem připravenou pomocnou ocelovou bramu 
s připraveným zámkem z železných profilů tvaru L (obr. 31). Do tohoto zámku byl vložen 
experimentální plech. Po vytažení z narážecí pece došlo k přikrytí plechu izolační vláknitou 
rohoží ze sibralu, která zpomalila ochlazování plechu při jeho instalaci na bramu. Následovalo 

Průměr instalačního otvoru Typ termočlánku

1,6 mm odhalený konec  2 mm 3 mm 4 mm 5 mm 7.5 mm

3 mm uzemněný konec 10 mm 50 mm

Vzdálenost od ostříkávaného povrchu [mm]
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umístění na válečkový dopravník Kvarta 3,5 a převoz pod ostřikové trysky. Na válečkovém 
dopravníku se připojily koncovky termočlánků na kompenzační vedení pro spojení s počítačem, 
který stál v blízkosti válcovací tratě. Po najetí na válečkovou trať a spuštění hydraulického 
ostřiku se uskutečnilo celkem 8 průchodů experimentálního plechu pod tryskami ostřiku okují. 
Časový interval proběhlých ostřiků byl 100 sekund. 

   

 Obr. 31.  Mechanismus zámku pro experimentální bramu a zaizolování bramy 
pomocí sibralu 

7.2.5 Výsledky experimentálního měření č. 2 

Při experimentálním měření zůstaly v provozu z původních osmi instalovaných 
termočlánků pouze čtyři, a to v hloubkách 2x 2 mm, 4 mm a 50 mm od ostříkávaného povrchu. 
Termočlánky umístěné v hloubkách 3 mm; 5 mm; 7,5 mm a 10 mm byly poškozeny buď při 
instalaci do měřicího hranolu, nebo při manipulaci s experimentálním plechem při ohřevu a 
ostřiku. 

Celkem se uskutečnilo při tomto experimentu 8 regulérních ostřiků při rychlosti pohybu 
bramy po válečkovém dopravníku 1 m·s-1. Pro další vyhodnocování byly následně použity 
první tři teplotní křivky po ostřiku. Po každém z ostřiků tlakovou vodou následovala krátká fáze 
pro vyrovnání teplot. Časový krok měření se volil 0,1 s. Jak se nakonec v průběhu 
vyhodnocování dat ukázalo, frekvence měření mohla být ještě vyšší. Průběhy teplot v měřených 
hloubkách během ostřiku jsou zobrazeny v grafech 3, 4 a 5. Teplotní pole při ostřiku na obr. 32 
byla graficky vizualizována pomocí programu Cooling 2.2 [16]. 
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 Graf 3.  Teplotní průběhy v experimentální bramě při ostřiku na Kvartu 3,5 
(všechny instalované termočlánky) 

 

 

 Graf 4.  Teplotní průběhy v experimentální bramě při ostřiku na Kvartu 3,5 
(pouze funkční termočlánky)  
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Graf 5.  Detailní pohled na teplotní průběh v experimentální bramě v hloubce 2 a 4 mm 

7.2.6 Grafické zobrazení teplotního pole v zkušební bramě při měření č. 2 

Následující obrázky uvádějí vizualizaci teplotního pole ve zkušební bramě během 
experimentu.  
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Obr. 32.  Průběh teplotních polí v experimentální bramě během zkušebních ostřiků 

7.2.7 Vyhodnocení experimentálního měření č. 2 

Získaná experimentální data, popisující teplotní pole během ostřiku okují na válcovací 
stolici Kvarto 3,5, byla následně zpracována pomocí softwaru IHCP1D, který je vytvořen na 
základě algoritmu Beckova minimalizačního principu [6] v  Beck Engineering Consultants 
Company. Tento softwarový produkt umožňuje pomocí použitého inverzního algoritmu 
provádět teplotní analýzy a výpočty při ochlazování při neznámém tepelném toku nebo 
součiniteli přestupu tepla, a to na základě známých materiálových vlastností ochlazovaného 
tělesa, okolního prostředí a experimentálně naměřených teplot v ochlazovaném tělese. 

Z naměřených experimentálních dat byl vypočten součinitel přestupu tepla α pro první tři 
ostřiky, jeho průměrná hodnota činí 18460 W·m-2·K-1. Nejnižší hodnota 17650 W·m-2·K-1 byla 
zjištěna při prvním ostřiku a nejvyšší, 19900 W·m-2·K-1, při druhém ostřiku. 

Vypočtené hodnoty součinitele přestupu tepla při ostřiku zpětně sloužily pro kontrolní 
výpočet průběhu teplot v experimentální bramě, jak znázorňují grafy 6, 7  a 8 a obr. 33 
z kontrolního výpočtu v Ansys Wokrbench, kde se použila hodnota součinitele přestupu tepla 
18460 W·m-2·K-1. Na základě porovnání vypočtených a naměřených hodnot z grafů je zřejmé, 
že existuje rozdíl mezi vypočtenými a naměřenými hodnotami v rozsahu 10 až 15 °C (graf 6.). 
Tento rozdíl je větší u teplot měřených v hloubce 4 mm a při ostřiku s vyšším pořadovým 
číslem. Zde už dochází k většímu ovlivnění nepřesnostmi, vzniklými při měření teplot, které 
jsou v provozních podmínkách větší než při čistě laboratorním experimentu. 
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 Graf 6.  Porovnání naměřených a vypočtených hodnot při ostřiku č.1. 
 

 Graf 7.  Porovnání naměřených a vypočtených hodnot při ostřiku č.2 
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 Graf 8.  Porovnání naměřených a vypočtených hodnot při ostřiku č.3 

 

 

 Obr. 33.  Grafické znázornění teplotního pole zkušební bramy po prvním ostřiku 
v čase 35,6 s od začátku experimentu 
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Pro srovnání byla u ostřiku č. 1 v hloubce 2 mm pod povrchem v čase τ = 49,09 s 
naměřena teplota 762,8  C. V případě kontrolního výpočtu s koeficientem přestupu tepla 

α  = 18460 W·m-2·K-1, byla pro stejný čas a místo získána teplota rovna 767,5 °C. Rozdíl mezi 
experimentálně naměřenou teplotou a vypočtenou činí 0,7 %. 

Stanovené hodnoty součinitele přestupu tepla byly použity pro výpočet teplotního pole 
ocelové bramy o tloušťce 200 mm, vyrobené z oceli stejné jakosti jako byl experimentální 
vzorek. Teorie přenosu tepla umožňuje aplikovat takové zjednodušení, neboť je-li např. délka 
desky 6 m a šířka 2 m, pak je možné předpokládat pouze jednosměrný přenos tepla ve více než 
75% objemu materiálu. 

Jako počáteční teplota pro výpočty teplotního pole ocelové bramy byla na povrchu 
zvolena teplota 1145 °C, parabolické rozložení teploty po průřezu s nerovnoměrnost ohřevu 
1,5 K·cm-1, tepelně fyzikální vlastnosti oceli závislé na teplotě. 

Kinetiku vypočteného teplotního pole v ocelové bramě ve vzdálenostech (2, 4, 10, 20 a 
100 mm) od povrchu, v průběhu čtyř po sobě následujících ostřicích, uvádí obr. 34. 

Obr. 34.  Teploty vybraných bodů získaných pomocí numerické simulace 

Numerická simulace potvrdila předpoklad, že cyklické teplotní změny v materiálu, 
v důsledku probíhajícího ostřiku, se projevují pouze v tenké vrstvě pod povrchem bramy, 
přibližně do vzdálenosti 10 mm. Nicméně to ale neznamená, že by ostřik okují neměl žádný 
vliv na teplotní pole dále v materiálu. Teplotní rozdíl, mezi bramou volně chlazenou a 
procházející pod ostřiky, ukazuje obr. 35. Povrchové vrstvy dosahují teplotních rozdílů 102 °C, 
ale v hloubce 20 mm už ostřik snižuje teplotu přibližně o 25 °C v porovnání s volně chlazeným 
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materiálem. Dokonce i v hloubce 50 mm pokles teploty ostřikem dosahuje hodnoty 2 až 3 °C 
při každém ostřiku. Pouze v samotném středu bramy jsou teploty identické jak pro ostřik, tak 
pro volné chlazení. 

Obr. 35.  Rozdíl v teplotách mezi bramou volně chlazenou a ostřikovanou 
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8 ZÁVĚR 

Ostřik primárních a sekundárních okují při výrobě válcovaných plochých materiálů je 
v současnosti nutnou součástí výrobní technologie, bez které se neobejde žádný významný 
hutní závod. Tento ostřik v prvé řadě slouží k odstranění okují, které zhoršují povrchovou 
kvalitu válcovaného materiálu, a následně významně ovlivňuje teplotní pole válcovaného 
materiálu. 

V disertační práci jsou popsány mechanismy ovlivňující vznik okují u ohřívaného 
materiálu. Je diskutován vliv teploty, času ohřevu, pecní atmosféry, použitého paliva pro 
spalování a chemického složení oceli. Část práce popisuje mechanismy odstraňování okují. Je 
zřejmé, že na celý proces odstraňování okují pomocí vodního paprsku není možné aplikovat 
jedinou teorii. V konečném důsledku jde při odokujení o komplexní působení faktorů jak 
tepelných, tak i mechanických.  

Znalost teplotního pole válcovaného materiálu je nutným předpokladem pro dokonalé 
zvládnutí technologie, zejména u řízeného válcování. Několikanásobný vysokotlaký ostřik 
sekundárních okují před vstupem do válcovací stolice může výrazně snížit teplotu provalku. 
Proto bylo cílem disertační práce nalézt konkrétní počáteční a okrajové podmínky, které určují 
jednoznačnost řešení pro stanovení teplotních polí. Pomocí navržených a provedených 
experimentů popsaných v této disertační práci byly získány konkrétní hodnoty okrajových 
podmínek pro součinitele přestupu tepla při ostřiku okují na válcovně Kvarto 3,5. Stanovená 
hodnota součinitele přestupu tepla je 18460 W·m-2·K-1 pro dané parametry technologického 
zařízení pro ostřik okují, které jsou na válcovně Kvarto 3,5 nastaveny. Experimentální měření 
a následná numerická simulace potvrdila, že vysokotlaký ostřik okují má významný vliv 
zejména na povrchové vrstvy provalků. Cyklické teplotní změny na povrchu bramy v rámci 
ostřiku okují prakticky dále neovlivní objem válcovaného materiálu v hloubce více než 10 mm 
od povrchu, i když ostřik okují do jisté míry ovlivňuje rychlost chlazení bramy i ve větších 
hloubkách. V hloubce přes 50 mm jsou teplotní rozdíly mezi bramou volně chlazenou a 
ostřikovanou už menší než 3 °C.  

Pro určení hodnoty součinitele přestupu tepla, byly použity dvě metody a to metoda 
tepelné bilance a řešení pomocí inverzní úlohy. Inverzní úloha byla založena Beckově 
minimalizačním principu. Možnost použití získané hodnoty součinitele přestupu tepla v jiných 
provozech je dána podmínkou, že ostřik okují se provádí za srovnatelných podmínek jako na 
válcovací trati Kvarto 3,5, zejména co se týče parametrů zařízení pro vysokotlaký ostřik okují. 

Metodika experimentálního poloprovozního měření, která je navržena a popsána v této 
disertační práci nedosahuje přesnosti měření v laboratorních podmínkách. Na druhé straně ale 
provozní měření umožňuje přímo na konkrétní válcovací trati získat kinetiku teplotního pole 
v materiálu během ostřiku okují. Skutečnost, že se měření provádělo přímo v provozu, je také 
jednou z nepřímých okrajových podmínek, které laboratorní měření není schopné obsáhnout. 
Pro další experimenty, které mohou na tuto práci navazovat, je potřeba na závěr uvést několik 
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poznatků a to zejména požadavek na přesnější definování doby ostřiku. V popsané práci byla 
doba ostřiku definována v desetinách sekundy, ale i takto malá hodnota se ukázala jako 
nedostatečně přesná. Vhodné bude doplnit v budoucnu případná další poloprovozní měření 
i o měření impaktního tlaku, rozpadu vodního paprsku a okamžitého průtoku vody tryskou. 
Doplňující informace umožní zpřesnění výsledků řešení inverzní úlohy vedení tepla pro 
stanovení okrajových podmínek. 
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