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ABSTRAKT 

Tato disertační práce se zabývá transportem tepla při jakostním tepelném zpracování 
hřídelí větrných elektráren. Výroba hnacích hřídelí má ve firmě VÍTKOVICE HEAVY 
MACHINERY a.s. (VHM) mnohaletou tradici. Za tuto dobu technologie prošla několika 
zásadními změnami, které měly za cíl vyhovět požadavkům zákazníků na pevnost 
a houževnatost hřídelí. Přesto dochází zejména u hodnot vrubové houževnatosti ke značnému 
rozptylu dosažených výsledků.  

Intenzita odvodu tepla z kaleného materiálu je rozhodujícím faktorem pro dosažení 
optimálních mechanických vlastností zpracovávaného materiálu. Struktura a mechanické 
vlastnosti materiálu, z nichž je v dané aplikaci důležitá vrubová houževnatost, závisí na 
správně zvoleném tepelném zpracování, což se projeví zejména na intenzitě ochlazování 
kaleného tělesa. 

Cílem disertační práce je teoreticky prozkoumat vnější transport tepla při kalení hřídelí 
větrných elektráren do vody a dále pomocí experimentálních měření určit hodnotu součinitele 
přestupu tepla z materiálu hřídele do okolí. Dalším cílem je navrhnout metodiku měření 
a modelování pro simulaci vnitřního transportu tepla, zohledňujícího změny fyzikálních 
vlastností materiálu v čase, a zmapování vlivu transportu tepla na transformační změny 
v kaleném tělese. 

Klíčová slova: transport tepla, součinitel tepelné vodivosti, počítačová simulace. 

ABSTRACT 

This dissertation deals with the transport of heat in quality heat treatment of wind 
turbine shafts. The production of drive shafts is at VÍTKOVICE HEAVY MACHINERY a.s. 
(VHM) for many years of tradition. During this time, the technology has undergone several 
major changes to meet customers' demands for strength and toughness of the shafts. Yet, in 
particular, the toughness values show a considerable variation in the results obtained. 

The intensity of the heat removal of hardened material is a decisive factor in achieving 
optimal mechanical properties of the material to be processed. The structure and mechanical 
properties of the material in which the notched toughness is important in the application 
depends on the correct heat treatment, which is reflected in particular at the intensity of 
cooling of the hardened body. 

The aim of the dissertation is to theoretically examine the external heat transfer during 
quenching of wind power shafts in water and also to determine the value of the heat transfer 
coefficient from the shaft material to the surroundings. Another aim is to design 
a measurement and modeling methodology for simulating internal heat transport, taking into 
account changes in physical properties of the material over time and mapping the effect of 
heat transport on transformation changes in the hardened body. 

Keywords: heat transport, coefficient of thermal conductivity, computer simulation.
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1 ÚVOD 

Tato disertační práce je zaměřena na zkoumání transportu tepla při kalení hřídelí 
větrných elektráren (HVE) do vody. Jakostní tepelné zpracování je posledním 
technologickým krokem před finálním obráběním výkovku a často proto bývá označováno 
jako operace, která rozhoduje o konečných mechanických vlastnostech výkovku. Hlavní 
zatížení HVE je dáno krouticím momentem a jelikož se jedná o agregát, který je vystaven 
celoročním změnám počasí, zákazník trvá na vrubové houževnatosti zkoušené při – 20 °C. 
Tomu odpovídá obtížnost návrhu režimu tepelného zpracování, které musí zajistit splnění 
relativně přísných nároků na houževnatost materiálu s vyšším obsahem uhlíku při nízké 
teplotě. V současné době vyrábí holding VÍTKOVICE MACHINERY GROUP řádově stovky 
hřídelí různých typů elektráren ročně a zatím nic nenasvědčuje tomu, že by se tento trend měl 
v dohledné době změnit. Největším odběratelem je v současné době Německo a Dánsko. 

Cílem práce je zkoumat vnější transport tepla při kalení HVE do vody, jelikož právě 
vnější transport tepla rozhoduje o celkovém množství odvedené tepelné energie z kaleného 
materiálu do okolí. Intenzita vnějšího transportu tepla z povrchu materiálu do okolí se během 
procesu kalení ve vodě výrazně mění společně se změnou součinitele přestupu tepla do okolí 
α. Prvním úkolem je pomocí numerické simulace určit změnu součinitele přestupu tepla 
v průběhu kalení na povrchu materiálu a nadefinovat okrajové podmínky pro následný 
výpočet vnitřního přestupu tepla. 

Vedlejším cílem práce je výzkum vnitřního transportu tepla, který je rozhodujícím 
faktorem pro hodnoty mechanických vlastností po průřezu kaleného tělesa. U kalených těles 
nemůže být rychlost odvodu tepla po celém průřezu stejná. Výpočet vnitřního transportu tepla 
při kalení je u velmi hmotných těles velice obtížný, jelikož do celého procesu vstupují i další 
faktory, související se změnou alotropické modifikace. Praktickým měřením pomocí sond, 
umístěných ve vyvrtaných otvorech v hlubších vrstvách materiálu, je však možné zjistit 
průběhy teplot i dobu transformační změny, které se poté porovnají s numerickou simulací. 
Na základě tohoto porovnání se upraví parametry výpočtu pro upřesnění modelu. Model pak 
umožní predikovat pokles teploty během kalení, z toho plynoucí dosaženou strukturu 
materiálu a může být podpůrným prostředkem pro optimalizaci režimu kalení.  
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2 POPIS VÝROBY HVE 

Disertační práce se věnuje klíčové části větrné elektrárny, její hlavní hnací hřídeli, 
která přenáší energii z lopatek na generátor. Na výrobu hřídelí větrných elektráren se ve 
strojírenském holdingu VÍTKOVICE MACHINERY GROUP používá ocel 42CrMo4, což je 
ocel třídy 15. Ocel této třídy se vyznačuje dobrými mechanickými vlastnostmi při běžných 
teplotách a zaručenou svařitelností.  

Výroba hlavní hřídele větrné elektrárny má přesně definovaný technologický postup. 
Výrobní program zahrnuje několik odlišných typů hřídelí, ale postup výroby všech hlavních 
typů hřídelí je téměř totožný a sestává z ohřevu ingotu a tvářecích operací, mezi které patří 
prodlužování, osazování a pěchování. Dále následuje jakostní tepelné zpracování (JTZ), 
sestávající z ohřevu na austenitizační teplotu, kalení do vody a následného popouštění. 
Poslední technologickou operací před expedicí k zákazníkovi je obrábění. 

2.1 Kování HVE 

Kování HVE má několik specifik, které mohou mít vliv na konečné mechanické 
vlastnosti. Běhen první kovářské operace se provádí vykování čepu z ingotové hlavy 
a následné sražení hran. Až 50 % výrobního času se při kování HVE spotřebuje na operaci 
nazvanou prodlužování, kterou se zmenšuje příčný průřez ingotu a jeho délka naopak vzrůstá. 
Uplatňuje se jako přípravná a dokončovací operace při kování výkovku. Po dalším 
meziohřevu dochází k osazování jednotlivých přírub. 

 

Obr. 1  Výrobní výkres HVE 

Osazuje se na koncových částech a prosazuje se na nekoncových částech výkovku. 
Tyto kovářské operace se uplatňují jak u plných, tak u dutých podélných výkovků, jejichž 
průřez se po délce stupňovitě mění. Pro osazování a prosazování je příznačné místní zeslabení 
průřezu v rovině osazování. Původní rozměr ingotu se postupně osazuje podle výkresu na 
obrázku 1, po čemž následuje pěchování příruby. Osazování hřídele je vidět na obrázku 2, po 
čemž následuje odseknutí kovářským nožem. 

Před pěchováním příruby musí dojít k dalšímu meziohřevu z důvodu zajištění horní 
kovací teploty. Horní kovací teplota se pohybuje mezi 1 180 – 1 220 °C [17].  
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Obr. 2  Osazování a odsek hřídele 

Při pěchování se zmenšuje výška a zvětšuje příčný průřez tělesa, což z pěchování činí 
silově a energeticky nejnáročnější kovářskou operaci. Účelem pěchování je zvýšit stupeň 
prokování, snížit anizotropii mechanických vlastností, rovnoměrně rozptýlit a rozdrobit 
karbidy. Dále je účelem dosáhnout radiálního průběhu vláken, zhotovit výkovky o větším 
příčném průřezu než odpovídá výchozímu polotovaru a získat předkovky pro následné 
děrování nebo prodlužování. Pěchování HVE se provádí ve speciální matrici, která zajišťuje 
po rozpěchování správný tvar posledního osazení. 

2.2 Jakostní tepelné zpracování HVE 

Jakostní tepelné zpracování HVE prošlo v posledních několika letech změnami 
v technologii. Nejprve se jednotlivé hřídele kalily samostatně. Po navýšení počtu zakázek se 
kalily tři hřídele současně na kalicím roštu a v poslední době se kalí čtyři hřídele současně na 
závěsném zařízení, v praxi nazývaném „balancér“. Změny byly vynuceny omezenými 
možnostmi výrobních agregátů.  

2.2.1 Teplotní režim 

Proces austenitizace oceli je v současné době prakticky velmi dobře zvládnutý. 
Sestává z dvoustupňového ohřevu předepsanou rychlostí, nejprve na teplotu vyrovnávací a po 
předepsané výdrži následuje další ohřev na teplotu austenitizace. Rychlosti ohřevu a délky 
prodlev jsou popsány v technologické instrukci v závislosti na ekvivalentním rozměru 
materiálu, přičemž obecně je režim popsán takto: 

• uložení do pece o maximální teplotě 300 - 350 °C po dobu minimálně 5 hodin, 

• náhřev na vyrovnávací teplotu 650 °C rychlostí ne větší než 50 °C·hod-1, 

• výdrž na vyrovnávací teplotě 650 °C po dobu minimálně 7 hodin, 

• náhřev na teplotu austenitizace rychlostí ne větší než 60 °C·hod-1, 

• výdrž na teplotě austenitizace po dobu minimálně 15 hodin. 

Ihned po režimu JTZ následuje kalení do vody a v některých zvláštních případech 
i kalení do oleje nebo do polymeru. V poslední době se při kalení HVE používá pouze kalení 
do vody. 



7 

 

 

Obr. 3  Manipulace s hřídelí před kalením 

Konkrétní režim JTZ je modifikován s ohledem na konkrétní chemické složení tavby 
a velikost vsázky. Doporučuje se provádět JTZ ve dvou pecích, aby ihned po kalení mohla být 
vsázka vložena do druhé pece na popouštění. Pokud to není z provozních důvodů možné, je 
tato skutečnost uvedena ve výrobní dokumentaci a JTZ se provádí v jedné peci (viz 
obrázek 3), tj. po ukončení kalení první vsázky tato čeká, až skončí kalení druhé vsázky, a obě 
vsázky se vkládají zpět do pece, ve které proběhla austenitizace. Tento způsob není 
doporučován, ale je přípustný za podmínky, že výkovky budou mimo pec po dobu maximálně 
6 hodin od ukončení kalení první vsázky [12]. 

2.3 Kalení ve vodě 

Základním ochlazovacím médiem při kalení tlustých těles je voda. Teplota vody má 
být 20 až 25 °C. Kalení do vody se nejčastěji používá u běžných nízkolegovaných ocelí 
s obsahem uhlíku pod 0,2 hm. %, kdy je riziko vzniku nadměrného pnutí menší, než u ocelí 
s vyšším obsahem uhlíku. Ocel 42CrMo4 má deklarovaný minimální obsah uhlíku 
0,4 hm. % a zaručené chemické složení, zejména množství legujících prvků, které mají 
rozhodující vliv na následnou prokalitelnost. V tabulce 1 je normou určené minimální 
a maximální množství legujících prvků pro danou jakost. 

Tab. 1  Chemické složení oceli 42CrMo4 

Chemický 
prvek

Značka
Minimální 
množství 
(hm.%)

Maximální 
množství 
(hm.%)

Uhlík C 0,4 0,42
Mangan Mn 0,7 0,85
Křemík Si 0,15 0,3
Chrom Cr 1 1,2
Nikl Ni 0,73 0,87
Molybden Mo 0,2 0,3
Měď Cu 0,25
Fosfor P 0,015
Síra S 0,006 0,01  
Pro praktickou tvorbu režimů JTZ se používají diagramy anizotermického rozpadu 

austenitu, tzv. ARA diagramy. Udávají změny struktury při plynulém ochlazování austenitu 
z teplot nad Ar1. Z diagramů je možno určit čas začátku a konce rozpadu austenitu na 
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martenzit, dolní a horní bainit, popřípadě ferit, či perlit. ARA diagramy jsou velmi podobné 
diagramům IRA (izotermického rozpadu austenitu), liší se od nich tím, že křivky rozpadu 
austenitu jsou posunuty směrem k nižším teplotám. Tyto diagramy ukazují oblasti 
jednotlivých alotropních modifikací a ochlazovací křivky, které je při různých rychlostech 
protínají. 

Na obrázku 4 je grafické znázornění počítačové simulace transformace austenitu 
s vynesenými teplotními křivkami a oblastmi vzniku jednotlivých fází, která byla provedena 
v programu SYSWELD. Barevně jsou vyznačeny oblasti transformačních změn. Tím je 
rozlišeno rozdílné rozložení materiálové struktury v tlustém tělese, jelikož rychlost 
ochlazování se mění po průřezu v závislosti na zvětšující se vzdálenosti od ochlazovaného 
povrchu. 

 

Obr. 4  ARA diagram oceli 42CrMo4 

Výsledná celková struktura je tvořena směsí jednotlivých modifikací, které vznikají 
při různých teplotách podle rychlosti ochlazování.  

2.3.1 Kalení jednotlivé hřídele 

Při samostatném kalení jednotlivých hřídelí je každá hřídel kalena jednotlivě na 
řetězovém závěsu. Manipulační čas od zvednutí vrat pece po ponoření do vody je cca 5 minut, 
od vytažení z vody po případné ponoření do oleje cca 30 sekund. Po dobu kalení v oleji může 
jeřáb kalit další hřídel ve vodě, jelikož se používá vývěsné zařízení. Kalí se v naplánovaných 
kampaních, aby zbytečně dlouhá prodleva na austenitizační teplotě nezpůsobovala růst zrna, 
což by vedlo ke snížení vrubové houževnatosti. 

Na fotografiích na obrázku 5 je zachyceno kalení samostatné. Po výjezdu pecního 
vozu nasadí obsluha na hřídel řetězové závěsy a jeřáb přemístí hřídel ke kalicí nádrži, 
vzdálené od řady pecí 20 až 50 metrů. Manipulační čas tedy ovlivňuje kromě zručnosti 
obsluhy i zvolená vozová pec. 
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Obr. 5  Kalení ve vodě a v oleji 

2.3.2 Kalení na závěsném zařízení 

Při společném kalení na závěsném zařízení je možno kalit čtyři hřídele současně 
v kampani dvou kalení za sebou. Odpadá zde vliv častého otevírání pece, naopak se projevuje 
možný vliv blízkosti zavěšených přírub. Na fotografii na obrázku 6 je zachyceno kalení na 
závěsném zařízení. Délka a šířka pecního vozu umožňuje sadit vsázku v délce čtyř hřídelí za 
sebou ve dvou řadách, což činí zakalení osmi hřídelí v době nepřesahující šest hodin.  

V letních měsících je nutno brát zřetel na ochlazovací schopnosti chladicích věží, aby 
teplota vody zůstala v optimálním rozmezí 20 - 40 °C. 

 

Obr. 6  Naložení hřídelí na závěsné zařízení a kalení ve vodě 

Celý proces kalení trvá cca 35 minut včetně převozu, přičemž kalení na závěsném 
zařízení probíhá ve vodě, poté následuje ochlazování na vzduchu. Po celou dobu kalení je 
vsázka zavěšena na jeřábu a kalení do oleje se nepoužívá. 

2.4 Popouštění 

Popouštění následuje zpravidla bezprostředně po zakalení. Při popouštění obě 
nerovnovážné fáze (případný martenzit a zbytkový austenit) procházejí změnami, jejichž 
průběh je závislý na složení oceli, na teplotě a době popouštění. Za rozhodující fázovou 
přeměnu při popouštění lze považovat precipitační rozpad tetragonálního martenzitu. 
Současně s rozpadem martenzitu dochází i k rozpadu zbytkového austenitu a k relaxaci 
vnitřních pnutí (zejména v intervalu teplot 300 - 450 °C).  
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Fázové přeměny v uhlíkových ocelích lze rozdělit do čtyř částí popouštění, přičemž 
teplotní hranice mezi nimi nelze jednoznačně vymezit, neboť jednotlivé fyzikální pochody se 
mohou vzájemně překrývat. Jedná se o následující fáze režimu: 

• uložení do pece o maximální teplotě 300 - 350 °C po dobu 4 až 5 hodin, 

• náhřev na teplotu popouštění 620 - 630 °C rychlostí ne větší než 40 °C·hod-1, 

• výdrž na teplotě popouštění 620 - 630 °C po dobu 22 až 25 hodin, 

• ochlazování volně na vzduchu. 

Další případné způsoby ošetření materiálu, jako je například řízené dochlazení 
z popouštěcí teploty nebo ochrana před vnějšími vlivy, jsou podrobně zpracovány v odborné 
literatuře, věnující se tepelnému zpracování kovů [11, 12]. 
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3 MECHANICKÉ VLASTNOSTI HVE 

Hřídele větrných elektráren jsou určeny pro dva hlavní odběratele VESTAS 
Machining A/S a Gamesa Eólica S.L, viz obrázek 7. Tyto hřídele budou dále v textu 
označovány zkráceně jako „hřídele Vestas“ a „hřídele Gamesa“. Objednávky firmy Siemens 
jsou zatím nepravidelné a nesplňují charakteristiky sériové výroby, proto je statistika 
věnována prvním dvěma jmenovaným firmám. Mechanické vlastnosti oceli 42CrMo4 
předepisuje norma ČSN 41 5142. Mez pevnosti Rm je požadována minimálně 686 MPa, 
smluvní mez kluzu Rp0,2 minimálně 490 MPa a vrubová houževnatost KCU podélná 
39,2 J·cm-2 a tangenciální 29,4 J·cm-2. 

 

Obr. 7  Hlavní hřídel větrné elektrárny 

3.1 Požadované pevnostní charakteristiky 

Materiál hřídelů větrných elektráren se zkouší deformací v tahu i v tlaku. Tato zkouška 
definuje dva důležité parametry: mez pevnosti a mez kluzu. Mez pevnosti je dána zatížením 
zkušebního vzorku v tahu a měla by se pohybovat v rozmezí 700 - 850 MPa v případě hřídelí 
Gamesa, respektive 750 - 900 MPa v případě hřídelí Vestas. Mírné překročení horní meze 
pevnosti je v případě vyhovující houževnatosti zákazníkem tolerováno. Nedodržení vrubové 
houževnatosti ovšem tolerováno nebývá. 

Dalším zkoumaným parametrem je mez kluzu. Podle konkrétní jakosti oceli známe 
normou deklarovanou horní a dolní mez kluzu, v praxi však často bývá důležitější tzv. 
smluvní mez kluzu, která udává napětí, potřebné k dosažení určité trvalé deformace. Tato 
tolerovaná trvalá deformace (obvykle 0,2 % měřené délky) se uvádí v označení příslušné 
meze, např. Rp0,2. U hřídelí větrných elektráren se jedná právě o tuto předepsanou mez, která 
má dle požadavků zákazníka minimální požadovanou hodnotu 500 MPa v případě hřídelí 
Gamesa a 530 MPa v případě hřídelí Vestas. 
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3.2 Požadovaná tvrdost a houževnatost 

Z důvodů celoročních teplotních změn a namáhání v krutu je vyžadována vrubová 
houževnatost minimálně 28 Joule (J) při – 20 °C. Tento požadavek je zpřísněn další 
podmínkou na minimální průměrnou hodnotu ze tří zkoušek 30 J u hřídelí Gamesa 
a 42 J v případě hřídelí Vestas. Požadavky na tvrdost samotných hřídelí nejsou blíže 
specifikovány. Hřídele větrných elektráren jsou namáhány v krutu a tvrdost materiálu tedy 
není rozhodujícím parametrem. Zbývají ještě dva parametry, tažnost (A5) a zúžení (Z). Tyto 
jsou uvedeny společně s ostatními požadovanými vlastnostmi v tabulce 2. 

Tab. 2  Požadované mechanické vlastnosti 

Název Značka Min. Max. Jednotka

Smluvní mez kluzu R p0,2 530 MPa

Mez pevnosti R m 750 900 MPa

Tažnost A5  14 %

Zúžení Z 55 %

Vrubová houževnatost KV 30 J

Název Značka Min. Max. Jednotka

Smluvní mez kluzu R p0,2 500 MPa

Mez pevnosti R m 700 850 MPa

Tažnost A5  14 %

Zúžení Z 45 %

Vrubová houževnatost KV 28 J

Hodnota

Hodnota

VESTAS Machining A/S

Gamesa Eólica S.L.

 

Ostatní požadavky zákazníků jsou přesněji definovány v získaných certifikátech 
VÍTKOVICE MACHINERY GROUP.  

3.1 Statistika výsledků zkoušek 

Pro následnou analýzu bylo získáno 393 výsledků zkoušek mechanických hodnot 
zkoumaných hřídelí. Z každého ingotu se kovají čtyři hlavní hřídele, jedná se tedy o téměř 
kompletní dvouletou výrobu společnosti VÍTKOVICE HEAVY MACHINERY a.s. Při 
hodnocení úrovně mechanických hodnot u výše uvedených výkovků se zdá, že téměř ve všech 
případech je příčinou nejakostní výroby nedosažení minimální hodnoty vrubové 
houževnatosti KV při – 20 °C, respektive průměrné hodnoty ze tří zkoušek. To má za 
následek zvýšené náklady na opakované zkoušení nebo opakované tepelné zpracování. 

Zkoušky byly provedeny u dceřiné společnosti VÍTKOVICE TESTING CENTER 
s.r.o. Jednalo se zejména o zkoušky trhací pro zjištění meze pevnosti a meze kluzu a zkoušky 
nárazovou prací Charpyho kladivem ke zjištění vrubové houževnatosti. Z trhací zkoušky byly 
následně odvozeny i hodnoty prodloužení a zúžení, které slouží k doplnění informací 
o plasticitě materiálu. 



13 

 

3.1.1 Hřídele Gamesa 

Pro potřeby statistiky jednotlivých typů hřídelí bylo získáno 160 výsledků 
mechanických zkoušek hřídelí Gamesa. Výsledkem trhací zkoušky jsou hodnoty meze 
pevnosti označené v následujících grafech mezinárodní značkou Rm, smluvní meze kluzu 
označené Rp0,2 a tažnosti A5. Smluvní mez kluzu, definovaná indexem 0,2, je dohodou mezi 
výrobcem a odběratelem o tolerované plastické deformaci v procentech. Minimální přípustné 
hodnoty jsou označeny indexy min. 

 

Obr. 8  Výsledky tahové zkoušky Gamesa 

Z obrázku 8 vyplývá, že požadovaná maxima meze pevnosti Rm i smluvní meze kluzu 
Rp0,2 byla několikrát překročena. Tažnost vykazuje kolísání, ale nepřekračuje přípustné meze, 
proto je hlavním cílem zkoumání vrubová houževnatost, značená zde podle mezinárodní 
úmluvy tvarem zářezu. V tomto případě se jedná o vrub ve tvaru písmene V.  

 

Obr. 9  Výsledky zkoušek vrubové houževnatosti Gamesa 
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Na obrázku 9 je vidět, že vrubová houževnatost se pohybuje v rozmezí 30 - 140 J, ve 
dvou případech klesla pod 20 J a v jednom případě stoupla nad 160 J. To je z pohledu 
metalurgie u sériové výroby nepřípustné a signalizuje to systémovou chybu.  

3.1.2 Hřídele Vestas 

Testováním zkušebních těles vykovaných hřídelí pro druhého významného odběratele, 
firmu Vestas, bylo získáno 233 výsledků mechanických zkoušek. 

 

Obr. 10  Výsledky tahové zkoušky Vestas 

Na obrázku 10 jsou vidět obdobné výsledky jako u hřídelí Gamesa, bez větších 
výkyvů hodnot. Až na jeden případ byly pevnostní charakteristiky v požadovaných mezích. 

 

Obr. 11  Výsledky zkoušek vrubové houževnatosti Vestas 
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Na obrázku 11 jsou vidět podobné výsledky jako u hřídelí Gamesa, s tím, že rozptyl 
vrubové houževnatosti je ještě větší. Hodnoty KV zde vyjadřují požadavek zákazníka na 
průměrnou hodnotu z předem dohodnutého počtu zkoušek. 

3.2 Místo odběru zkoušek 

Místo odběru zkoušek mechanických vlastností se nachází v koncové přírubě hřídele 
s ekvivalentním rozměrem osazení 490 mm. Tloušťka odřezku směrem k ose výkovku není 
pevně stanovena a její délka nesmí překročit 180 mm. Odběr zkušebních těles je prováděn 
podle DS/EN 10 083 – 1 + A1, přičemž hloubka zkoušení musí záviset na hrubovacím 
přídavku na obrábění. Dále jsou prováděny ultrazvukové testy (standardní UZ testy dle 
DS/EN 10 228 - 3) po tepelném zpracování na jakost a povrch je vizuálně kontrolován na 
výskyt povrchových vad. Na fotografiích na obrázku 12 jsou vidět odřezaný materiál pro 
zkoušky a zkušební segmenty.  

 

Obr. 12  Místo odběru zkoušky a zkušební segmenty 

Zkoušky mechanických vlastností byly provedeny na těchto strojích: 

• Charpyho kladivo: typ RKP 450, výrobce Zwick/Roell, rok výroby 2006. 

• Trhací stroj: typ Z250 elektromechanický pohon, výrobce Zwick/Roell, rok výroby 
2006. 
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Obr. 13  Trhací stroj a Charpyho kladivo  

3.2 Metalografické zkoušky 

Metalografické zkoušky se provádějí u sesterské společnosti VÍTKOVICE TESTING 
CENTER s.r.o. Výsledky metalografických zkoušek ukazují, že nízkou houževnatost 
způsobuje nerovnoměrná struktura, způsobená buď chybně provedeným jakostním tepelným 
zpracováním, nebo se jedná o vady, které si materiál nese již z dřívějších operací. Na 
obrázku 14 je vidět rozdíl mezi jemnozrnnou homogenní strukturou vzorku s vyšší vrubovou 
houževnatostí v porovnání s nerovnoměrným rozložením jednotlivých fází u vzorku druhého. 

KV = 72 J 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
KV = 30 J 
 
 
 
 
 

Obr. 14  Metalografické zkoušky 
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Ultrazvukové testy jsou schopny detekovat vady již na úrovni dislokací, což může 
souviset s transportem tepla. Na tyto indikace však má značný vliv i předchozí tváření 
materiálu, tudíž následné tepelné zpracování materiálu nemůže být označeno za výhradního 
původce vnitřních vad. 
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4 VNĚJŠÍ TRANSPORT TEPLA PŘI KALENÍ HVE 

Transport tepla při kalení HVE vzniká mezi povrchem kaleného tělesa a okolním 
proudícím prostředím při jejich odlišné teplotě, což nazýváme sdílením tepla konvekcí. 
Intenzita přenosu tepla závisí na teplotní diferenci mezí povrchem tělesa a chladicím médiem 
a na součiniteli přestupu tepla konvekcí αk. Ten je velmi složitou funkcí nejen materiálových 
vlastností tekutiny, či vzdušiny, ale i jejich stavových veličin a rychlostních parametrů 
proudu. Podle druhu sil, které proudění způsobují, dělíme konvekci na volnou a nucenou. 
Volná konvekce vzniká jako důsledek nerovnoměrného rozdělení hmotnostních sil v tekutině, 
zatímco nucená konvekce je způsobena povrchovými silami, jež mohou být tlakové, nebo 
třecí. Nucená konvekce je způsobena relativním pohybem chladicího média vůči povrchu 
tělesa, který je vyvolán čerpadlem, případně pohybem tělesa v chladicím médiu.  

Při analýze přenosu tepla konvekcí při kalení velmi hmotných těles se však ukázalo, že 
tímto mechanismem nelze vysvětlit proces přenosu tepla v celé oblasti od parního filmu až po 
konec bublinového varu. Ve vědecké literatuře je možno nalézt rozdělení procesu transportu 
tepla z horkého povrchu do kapaliny na tři oblasti:  

1. Režim konvekčního vedení tepla 

2. Režim bublinkového varu 

3. Režim parního filmu 

Konvenčním představám se zvláště vymyká oblast bublinkového varu a parního filmu, 
kdy je zaveden termín kritický tepelný tok. Kritický tepelný tok qkr vzniká při krizi varu, kdy 
dochází k přechodu od bublinového varu k parnímu filmu, čímž se výrazně mění intenzita 
transportu tepla [18]. 

4.1 Bublinkový var 

Při nepříliš vysokých teplotách povrchu je tepelná energie při konvekci ve vodě 
sdílena prostřednictvím přímého kontaktu kapaliny s teplým povrchem materiálu, nikoliv přes 
parní bublinky stoupající z povrchu. Až při zvyšování rozdílu teplot ∆T nad kritickou hodnotu 
se začíná zapojovat stále více nukleačních jader a zvýšená tvorba parních bublinek zapříčiňuje 
slučování parních objemů do sloupců bublin, přecházejících do parních bloků. Tento jev je 
zapříčiněn prudkým prouděním parních bublinek od žhavého povrchu, které ztěžuje další 
přístup chladicí kapaliny.  

Součinitel přestupu tepla konvekcí αk se dále snižuje s rostoucím ∆T až k bodu, ve 
kterém rychlost parních bublinek dosahuje maxima, kdy se chladivo nestačí dostat zpětným 
proudem k povrchu materiálu. Jakékoli další zvýšení teploty ∆T vede k tvorbě parní blány 
izolující povrch od chladiva. Tento stav je nazýván krizí varu prvního druhu, proto je znalost 
kritického tepelného toku velmi důležitá [18]. 

Bublinkový var má dvě výrazné oblasti. Je to oblast izolovaných bublin, kde bubliny 
vznikají na izolovaných varných jádrech, a oblast shluků bublin, když počet varných jader 
roste. Až dosáhne shluk bublin určité vysoké hodnoty, bubliny se začínají nořit do sebe, 
spojují se na teplosměnném povrchu do větších shluků a vystřelují ve formě paprsku do 
objemu kapaliny. Pro rozsah tlaků 2.104 < p < 1.107 (Pa) se v literatuře [24] uvádí závislost 
součinitele přestupu tepla na hustotě tepelného toku a na tlaku 

176,07,05,3 pq ⋅⋅=α      (W·m-2
·K-1)  (1) 
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kde q je hustota tepelného toku (W·m-2), 
 p - tlak (Pa). 

Jelikož při bublinkovém varu dochází k nahrazováním místně odtržených bublin 
novou nepřehřátou kapalinou, tepelný tok je ovlivňován zejména počtem aktivních jader 
vznikajících bublin. Yamagata [35] na základě svých experimentů prokázal, že hustota 
tepelného toku v bublinkovém varu (nucleate boiling) je úměrná rozdílu teplot mezi teplotou 
materiálu a teplotou nasycené páry a závisí na hustotě aktivních míst tvorby zárodků n. Toto 
vyjadřuje empirická rovnice 

( ) ba
satwnb nTTq ⋅−≈      (W·m-2)  (2) 

kde qnb je hustota tepelného toku v bublinkovém varu (W·m-2), 
 Tw - teplota stěny (K), 
 Tsat - teplota nasycené páry (K), 
 n - hustota aktivních míst tvorby zárodků (1), 
 a, b - empirické parametry (1). 

Teplota parního filmu na rozhraní mezi povrchem a kapalinou a teplota tělesa jsou 
rozhodující pro výpočet přestupu tepla do parních bublin, protože všechno teplo z materiálu 
musí projít přes parní film, a následně určují tepelný tok v oblasti bublinkového varu. 
Parametry a a b nabývají hodnot v závislosti na rozdílu teplot. Jako jedna z prvních závislostí 
při výpočtu hustoty tepelného toku v režimu bublinkového varu je doposud používaná 
empirická Rohsenowova rovnice [24], 

( )

33,0

vffg

nb
sfs

fg

satwp )(













−⋅
⋅

⋅
⋅=

⋅

−⋅

ρρ

δ

µ gh

q
C

Prh

TTc
     (W·m-2)    (3) 

kde cp je měrná tepelná kapacita (J·kg-1
·K-1), 

 hfg - latentní teplo vypařování (J·kg-1), 
 Csf - korelační koeficient pro povrchovou drsnost (1), 
 µ - dynamická viskozita (Pa·s), 
 δ - parametr dynamiky vzniku mezní vrstvy (kg·s-2), 
 ρf - hustota kondenzátu v bláně (kg·m-3), 
 ρv - hustota syté páry v mezní vrstvě (kg·m-3), 
 Pr - Prandtlovo číslo (1), 
 g - gravitační zrychlení (m·s-2). 

nebo v upraveném tvaru 
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kde všechny veličiny vyjadřují okamžitý stav sytosti a exponent s u Prandtlova čísla 
vyjadřuje vliv kombinace povrchu a tekutiny na tvorbu jader (pro kombinaci voda - ocel je 
roven 1). Tato rovnice je uvedena s parametry pro vodu a platí v širokém rozsahu podmínek, 
kdy přesnost výpočtu závisí na správně určeném ∆T [24, 35]. 

V oblasti bublinkového varu je koeficient přenosu tepla závislý na stavu povrchu, 
drsnosti a dalších vlastnostech, proto je obtížné představit si univerzální závislost, která 
umožní přesné předpovědi pro všechny systémy. Závislost zveřejněná Forsterem a Zuberem 
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může být použita pro odhad tepelného toku při bublinkového varu, pokud nejsou k dispozici 
experimentální data. Jejich rovnici lze zapsat ve tvaru 
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kde λL je součinitel tepelné vodivosti kapalné fáze (W·m-1
·K-1). 

Tuto poměrně složitou rovnici zjednodušil Mostinski, který využil pro výpočet hustoty 
tepelného toku poměr mezi operačním a kritickým tlakem 
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kde p je operační tlak (Pa), 
 pc - kritický tlak (Pa), 
 qL - hustota tepelného toku kapalné fáze (W·m-2). 

Mostinského rovnice je vhodná pro použití v situacích, když údaje o fyzikálních 
vlastnostech tekutiny nejsou k dispozici. Kritický tlak páry je tlak páry při kritické hustotě 
tepelného toku, kdy vedle sebe existuje voda i pára. Tato rovnice může být použita pro širší 
rozmezí varu. 

4.1.1 Krize varu 

První krizí varu se nazývá kritický tepelný tok, k němuž dochází při přenosu tepla 
varem na konci oblasti shluku bublin. Po překročení kritického tepelného toku qc intenzita 
přestupu tepla prudce klesá, protože na materiálu se vytváří souvislý parní film, který klade 
velký odpor proti přestupu tepla. Proto je znalost kritického tepelného toku výhodná pro 
určení metodiky ochlazování, respektive pro výběr chladicího média. V případě kalení ve 
vodě se krizi varu při kalení hmotných těles nedá zabránit, je tedy nutné s ní počítat 
a zahrnout ji do konečného určení součinitele přestupu tepla do okolí. 

Z mnoha empirických vztahů z oblasti bublinkového varu, které se v literatuře 
objevují, je pro určení kritického tepelného toku často uváděn Kružilinův - Michejevův vztah 
[23], kde qc je kritická hustota tepelného toku 
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kde g je gravitační zrychlení (m s-2), 
 λf - součinitel tepelné vodivosti parního filmu (W·m-1

·K-1), 
 σf - povrchové napětí (Pa), 
 cp - tepelná kapacita (J·kg-1

·K-1). 

Poté, co je dosaženo qc, přenášený tepelný tok s rostoucím ∆T začne prudce klesat. 
Tento fakt je způsoben tím, že stále více klesá intenzita odtrhávání parních bublin od 
výhřevné plochy, až v určitém okamžiku dojde k tomu, že je výhřevná plocha celá pokryta 
parní blánou a tepelný tok klesne na minimální hodnotu, někdy také nazývanou druhý kritický 
tepelný tok. Při dalším zvyšování teploty začíná naopak tepelný tok prudce stoupat, jelikož již 
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žádný fyzikální mechanizmus nedokáže vzdorovat dalším dodávkám energie. Pro řešený 
případ je charakteristické, že je nutno přistupovat ke změnám tepelného toku v opačném 
pořadí [35]. 

Pokud je tepelný tok hluboko pod kritickými hodnotami, existuje několik závislostí 
pro predikci kritického toku. Zuber, Tribus a Westwater zjistili, že uspokojivá předpověď 
těchto jevů se dá nasimulovat použitím vařáku a výparníku. Výslednou Zuberovu rovnici lze 
zapsat jako 

( )[ ]4

1
2
vvc 131,0 ρρρδλ ⋅−⋅⋅⋅⋅= gq      (W·m-2)  (8) 

Mostinski poskytuje rovnici pro predikci maximálního kritického tepelného toku za 
sníženého tlaku  
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Tato rovnice je analogií rovnice (6), opět za použití operačního a kritického tlaku [23, 
24]. 

4.2 Parní film 

Parní film vzniká, jakmile se na povrchu vytvoří souvislá vrstva páry, k čemuž 
dochází při značně vysoké teplotě kaleného tělesa, respektive při velmi vysokém ∆T. Tehdy 

začne tepelný tok q opět vzrůstat. S rostoucím ∆T se totiž zvyšuje podíl přenosu tepla zářením 
mezi teplosměnným povrchem a objemem kapaliny v parní vrstvě. Pozorujeme zde děj 
analogický s blánovou kondenzací s tím rozdílem, že tepelný tok je veden přes blánu páry, 
která klade větší tepelný odpor než blána kondenzátu. Z tohoto důvodu je také v kriteriální 
rovnici pro určení Nusseltova kritéria pro parní film, které má stejný tvar jako pro blánovou 
kondenzaci, menší hodnota úvodní konstanty [42].  

Analogie s teorií o kondenzaci je na místě, jelikož oba tyto fyzikální jevy jsou 
energeticky totožné. V případě varu se nestabilní parní bloky shluknou do tvaru spojitého 
parního bloku a vytvoří kompaktní film na ohřívaném povrchu. Centrální parní blok pak 
vzniká větší rychlostí než odtrhávání filmu a může, nebo nemusí, obsahovat rozptýlené kapky 
syté kapaliny. V případě kondenzace je tloušťka kapalné vrstvy u stěny ovlivňována 
následující faktory: 

• usazování rozptýlených kapek z parního bloku na rozhraní kapalné a plynné fáze 
vede ke zvětšení kapalné vrstvy, 

• odtrhávání kapek z vrcholů povrchových vln, které tvoří rozhraní kapalné a parní 
fáze, vede ke zmenšení tloušťky filmu. 

Z hlediska transportu tepla se jedná o kombinovaný přestup tepla přes vrstvu páry do 
kapaliny, kde se podílí na bublinkovém varu. Tyto vrstvy se neustále dynamicky mění 
v závislosti na Re a Leidenfrostově jevu [23]. 

Z analýzy Bromleyho [24] vyplývá, že Nusseltovo kritérium ve vrstvě parního filmu 
v sobě zahrnuje složku vztlaku, která je nepřímo úměrná hodnotám vg a kg, vyjadřujícím 
vlastnosti páry v daném rozpětí teplot 
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kde d je charakteristický rozměr (m), 
 g - parametry páry závislé na ∆T (1). 

Hodnoty vg a kg se mění v rozsahu 0,729 - 0,512, konstanta 0,62 pak vychází 
z experimentálních měření [24]. Hodnota α  vyjadřuje průměrný součinitel přestupu tepla 
v dané vrstvě. 

Parní film bude v rámci řešení disertační práce důkladně zkoumán, jelikož se vytvoří 
ihned po ponoření kaleného tělesa a následně přes obě krize varu odezní. Bromleyho rovnice 
(10) se používá pro odhad Nusseltova kritéria při přestupu tepla přes parní film na povrchu 
trubek a bývá využívána jako analogie. Bromleyho rovnice je velmi podobná Nusseltově 
rovnici pro kondenzaci, kde k vedení tepla dochází prostřednictvím filmu kondenzátu, jelikož 
mechanizmus přestupu tepla je totožný.  

Při zvýšených povrchových teplotách se přenos tepla přes parní film stává 
komplikovanějším, jelikož se do celého procesu musí zahrnout i vliv záření. Bromley 
zkoumal vnější povrch horizontálních trubek při parním filmu a navrhl pro výpočet celkového 
součinitele přestupu tepla rovnici ve tvaru 
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přičemž sálavá složka se vypočte jako 
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kde ε je integrální emisivita (1) 
 σ - Stefanova - Boltzmannova konstanta (W·m-2·K-4). 

Následující kapitola z oblasti vnějšího transportu tepla při kalení ve vodě se věnuje 
této problematice z pohledu změny proudění po obvodu válce. Tato již dříve zkoumaná oblast 
sdílení tepla konvekcí se bude věnovat možnosti případné změny Nusseltova kritéria po 
obvodu válce. 
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4.3 Průběh Nusseltova kritéria po obvodu válce 

Při obtékání válce kolmo na osu (k čemuž dochází zejména při volné konvekci) může 
dojít v určitém místě k odtržení proudu a vzniku intenzivních vírů. Plynulé obtékání válce 
nastává pouze u Re < 5, což se v praxi téměř nevyskytuje. Cílem budoucího měření teploty 
tělesa je určení změny Nusseltova kritéria po obvodu válce a tím i případného určení 

konkrétních míst odběru vzorků materiálu pro zkoušky 
mechanických hodnot. Pro oblast 7·104

 < Red < 2,2·105 je 
experimentálně určený průběh Nusseltova kritéria Nud po 
obvodu válce znázorněn na obrázku 15. Charakteristickým 
rozměrem v Red a Nud je vnější průměr válce, za 
charakteristickou teplotu se považuje teplota neovlivněného 
proudu [6].  

Rozsáhlé studie odhalují, že při snižování 
turbulentnosti se odvod tepla z materiálu komplikuje. 
Z obrázku 15 vyplývá, že odvod tepla je blízko svého 
minima v intervalu úhlů < 70 , 90 > °, přičemž se zvyšující 
hodnotou Red se minimum hodnoty Nud posouvá doprava. 
Naopak maxima dosahuje při úhlu 100 °, přičemž při 
poklesu Red pod 100 000 tento peak mizí a Nusseltovo 
kritérium zvolna stoupá do hodnot, podobných počátečním 
[24]. 

Pokles intenzity sdílení tepla na náběhové straně 
válce je dán růstem tloušťky mezní vrstvy. Další průběh Nud = f(φ), respektive αk = f(φ), 

závisí na velikosti Reynoldsova kritéria. Při malém stupni turbulentnosti, což odpovídá 
dolním křivkám na obrázku 15, se v intervalu φ <80 , 85°> mezní vrstva odtrhne a součinitel 
přestupu tepla konvekcí je minimální. V důsledku víření se u zadní části povrchu αk zase 
zvyšuje. Nárůst je tím menší, čím menší je Red [6].  

Při větších Red než 1,4·105 má funkce Nud=f(φ), respektive αk=f(φ) dvě minima. První 
v oblasti φ~90° odpovídá přechodu laminární mezní vrstvy v turbulentní mezní vrstvu. 
Součinitel αk potom velmi rychle roste a může dosáhnout až trojnásobku původní hodnoty. 
Druhé minimum souvisí s odtržením turbulentní mezní vrstvy. Snižování Nud před vlastním 
odtržením v intervalu φ = <120 , 140°> je zřejmě způsobováno zpomalením mezní vrstvy 
a tím zvýšením stability.  

V oblasti φ > 150° nastává intenzivní víření proudu, Nud opět roste a dosáhne hodnot 
podobných jako v místě náběhu φ = 0°. Hodnota Nusseltova kritéria se následně počítá dle 
vztahu 

d
nm

dd εχ ⋅⋅⋅⋅= PrReCNu      (1)  (13) 

kde C je konstanta rychlosti náběhu (1), 
 χ - součinitel odvozený z Prandtlova kritéria (1), 
 εd - součinitel zohledňující úhel náběhu vůči ose (1). 

Exponenty m a n a konstanta C se určují z tabulky 3. Teplotní součinitel χ se vypočte 
z Prandtlova kritéria a součinitel ε z úhlu proudění kapaliny vzhledem k ose válce. U kapalin 

 

Obr. 15  Rozložení Nud  
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se χ rovná 
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Pr

Pr
. Součinitel ε se používá pouze v případě, pokud tekutina neproudí kolmo 

k ose válce [6]. 

Tab. 3  Hodnoty konstant v rovnici  
Rozmezí platnosti C m n

5 < Re d < 1.10
3

0,5 0,5 0,38

1.10
3 
< Re d < 2.10

5
0,25 0,6 0,38

3.10
5 
< Re d < 2.10

6
0,023 0,8 0,37  

Při výpočtu střední hodnoty Nusseltova kritéria při obtékání válce se vychází 
z Lienhardtova vztahu 

5

4

8

5

d

4

1

3

2

3

1

2

1

d
d

282
1

4,0
1

62,0
3,0























+⋅























+

⋅⋅
+=

Re

Pr

PrRe
Nu      (1)     (14) 

Tento vztah lze použít v rozmezí 20 000 < Red < 400 000. Také se dá použít v případě 
jiných Red čísel při Pecletově (Pe) čísle vyšším než 0,2, přičemž Pe = Re·Pr. Jestliže je Red 
menší než 4 000, vztah se redukuje na 
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Jestliže je Pe menší než 0,2, dá se použít Nakai - Okazakiho vztah  
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Pomocí předchozích rovnic je možno získat uspokojivou představu o změně 
Nusseltova kritéria, nicméně pro každý konkrétní případ je nutno použít měření za účelem 
zpřesnění konstant [6, 24]. 
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5 VNITŘNÍ TRANSPORT TEPLA PŘI KALENÍ HVE 

Řešení vnitřního transportu tepla u velmi hmotných těles je velmi nesnadné a ve 
většině případů je nezbytné využít komerční software. Během řešení byly použity zejména 
programy z balíčku Ansys - Fluent, a dále specializovaný program Sysweld, které dokáže řešit 
kinetiku teplotního pole, včetně výpočtu hustoty tepelného toku q a součinitele přestupu tepla 
konvekcí αk. 

Při zkoumání problematiky sdílení tepla metodami matematického modelování se 
využívá zejména metody konečných prvků, metody konečných objemů a metody konečných 
diferencí. Skutečnost, že i specializované simulační programy dnes většinou dokáží pracovat 
i s 3D modely, vytvořenými v konstrukčních programech, značně usnadňuje a urychluje práci. 
Výsledky simulace jsou vizualizovány, což často usnadní představu o podstatě problematiky 
bez nutnosti bližšího analytického zkoumání. 

Při výpočtech vnitřního transportu tepla se vždy vychází z obecné rovnice vedení 
tepla. Tato udává, že změna teploty v čase je úměrná rychlostnímu parametru schopnosti látky 
vést teplo v daném vektorovém prostoru. To znamená, že tepelná energie se šíří rychlostí, 
která je přímo úměrná součiniteli teplotní vodivosti zkoumané látky a gradientu teplot. 
Matematicky je vyjádřena jako 

ta
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     (K·s-1)  (17) 

kde t je teplota (°K), 
 τ - čas (s), 
 a - součinitel teplotní vodivosti (m2

·s-1), 
 ∇

2
 - Laplaceův operátor (m-2). 

Laplaceův operátor je diferenciální operátor ve vektorové analýze a je definován jako 
divergence gradientu daného pole 
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V případě při kalení HVE je třeba uvažovat i působení vnitřního objemového zdroje, 
který vzniká v důsledku transformací materiálu. Tento děl popisuje Fourierova diferenciální 
rovnice 

p
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kde qv je vnitřní objemový zdroj (W·m-3). 

5.1 Využití metody konečných prvků při řešení nestacionárního vedení 
tepla 

Metoda konečných prvků (MKP) patří k metodám používaným v technické praxi pro 
rozsáhlou oblast problémů, popsaných diferenciálními rovnicemi. Řešená oblast se rozdělí na 
konečný počet prvků a teplotní pole v celé oblasti se aproximuje teplotami ve vrcholech 
daného prvku.  
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Při řešení nestacionárních teplotních polí těles, které v závislosti na čase nemění svůj 
tvar, se pracuje s jedinou počáteční podmínkou pro čas τpoč = 0. Řešení MKP se provádí tak, 
že se celá oblast D rozdělí na konečný počet prvků Tm, přičemž průběh teplotního pole se 
aproximuje teplotami Θ ve vrcholech prvků.  

( ) 332211, ΘbΘbΘbyxt ⋅+⋅+⋅=      (°C)  (19) 

kde bi je složka vektoru bázových funkcí (1), 

 Θ - teplota ve vrcholech prvků (°C). 

Řešení problému spočívá ve vytvoření systému lineárních diferenciálních rovnic 
prvního řádu, přičemž je třeba mít na paměti, že teploty Θ ve vrcholech prvků jsou 
ovlivňovány hodnotami sousedících prvků. Za tímto účelem se sestaví globální matice, 
v nichž jsou zahrnuty vazby na hodnoty těchto sousedících prvků [21]. 

Hlavními kroky metody konečných prvků jsou:  

• rozdělení řešené oblasti na konečný počet prvků, 

• výběr interpolačních funkcí,  

• sestavení matice neznámých parametrů pro každý prvek,  

• sestavení globální matice neznámých parametrů pro řešenou oblast,  

• zadání okrajových podmínek,  

• vyřešení úlohy. 

Existují tři hlavní přístupy k hledání aproximovaného řešení na základě konceptu 
MKP. Přímý přístup se používá pro relativně jednoduché úlohy a obvykle slouží jako 
prostředek vysvětlení principu MKP. Metoda vážených reziduí umožňuje aplikaci MKP na 
problémy, jejichž funkcionál nemůže být sestaven. Variační přístup je metoda založená na 
zjištění, že procesy v přírodě probíhají běžně tak, že ze všech možností se realizují procesy 
minimalizované. Variační princip spočívá v hledání funkcí, pro které má funkcionál 
minimální hodnotu [43]. 
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6 EXPERIMENTÁLNÍ ČÁST 

Pro upřesnění okrajových podmínek k numerické simulaci je většinou nutné provést 
sérii měření v konkrétních provozních podmínkách. Měření teplot kaleného materiálu u velmi 
hmotných těles není snadné zajistit a obtížně překonatelných překážek je několik. Využití 
průmyslových pecí na jakostní tepelné zpracování rozměrných vsázek je plánováno na mnoho 
dní dopředu a samostatně naplánovaný režim pro jediný experiment by byl nejen velmi drahý, 
ale i značně omezující logistiku ostatních agregátů provozu kalírny. I samotný mnohatunový 
výkovek není finančně zanedbatelnou položkou, jelikož jeho osazení navařenými termočlánky 
na povrchu, ale především navrtání sond pro potřeby měření transportu tepla v hlubších 
vrstvách po průřezu, ho zcela znehodnotí. Pro potřeby této práce byla podána žádost o využití 
výkovku, který nevyhověl u přejímací kontroly a byl určen k sešrotování.  

Ve spolupráci se společností VÍTKOVICE HEAVY MACHINERY a.s. se podařilo 
zajistit vhodnou vozovou komorovou pec na jakostní tepelné zpracování a kalicí vodní nádrž. 
Byla vybrána menší ze dvou obdélníkových nádrží na úseku kalírny VÍTKOVICE HEAVY 
MACHINERY a.s. Navaření upínacích konzol a vyvrtání otvorů zajistila společnost 
VÍTKOVICE MECHANIKA a.s. Zkušební těleso se v sérii měření přikládalo ke vsázce se 
shodným tepelným režimem jako při skutečném kalení HVE. Z výsledků série měření se 
následně upřesnilo zadání okrajových podmínek pro numerickou simulaci. 

6.1 Popis kalicí nádrže a vodního hospodářství 

Kalení výkovků probíhá na úseku kalírny ve společnosti VÍTKOVICE HEAVY 
MACHINERY a.s. Provoz kalírny má k dispozici dvě vodní a dvě olejové nádrže. Všechny 
experimenty se uskutečnily ve vodní nádrži č. 1, která je umístěna před řadou vozových 
komorových pecí. Kalicí nádrž je vybavena přívodem chladicí vody z hlavního řadu 
a odvodem teplé vody zpět do okruhu. Teplotu vody měří vložené termočlánky ve dvou 
výškových úrovních pro měření teploty na přívodu a měření teplot teplé vody. 

Technické parametry kalicí nádrže č. 1: 

• Délka: 6 m 

• Šířka: 3 m 

• Výška: 4 m 

• Množství vody v nádrži: 60 m3 (přepad se nachází 70 cm pod horní úrovní nádrže) 

• Umístění termočlánků: 1 metr a 3 metry pod hladinou 

• Objemový tok: 30 m3·hod-1 

Kalicí nádrž č. 1 je umístěna před řadou vozových komorových pecí. Na obrázku 16 je 
zachyceno umístění kalicí nádrže č. 1 mezi výjezdem vozových pecí č. 5 a 6, kde docházelo 
k ohřevu zkušební hřídele. Díky vhodnému umístění nádrže bývají přepravní časy od otevření 
vrat pece po ponoření do vody velice krátké. 
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Obr. 16  Pohled na kalírnu VHM 

Kalicí nádrž je napojena na samostatný chladicí okruh. Chladicí voda je přiváděna 
z centrální nádrže, do které je současně také odváděna oteplená voda z kalení. Centrální nádrž 
je vybudována jako železobetonová otevřená nádrž pod úrovní terénu. Rozměry centrální 
nádrže jsou 37,2 x 17,2 m, hloubka 4,9 m, výška hladiny 3,3 m. Celkový objem vody 
v systému je cca 2 100 m3. Jedná se o hodnoty změřené v daném čase v provozních 
podmínkách.  

Rozvod vody z vodního hospodářství do kalicí nádrže je vidět na schématickém 
obrázku 17. Přívod ochlazené vody je veden trubkou DN 250 do spodní části nádrže. Potrubní 
rozvody jsou po celém obvodu pláště. Odvod teplé vody přes přepad je v horní části nádrže, 
přičemž objemový tok chladicího média je zabezpečen soustavou čerpadel o průtoku cca 
30 m3·hod-1, přičemž toto množství prochází vodním okruhem přes celkem tři kalicí nádrže. 
Čerpadla o tak nízkém průtoku nedokážou efektivně rozpohybovat vodu v nádrži. 

Pro rozpohybování vody v kalicí nádrži se používá mobilní soustava rozvodu 
stlačeného vzduchu, která sestává z přívodní trubky se dvěma tryskami na konci. Ta se před 
kalením ponoří do nádrže a rozpohybuje lázeň. Po obou kratších stranách nádrže je jeden 
rozvod, celkovou vodní náplň tedy rozpohybují čtyři trysky. Tlak v potrubí se stlačeným 
vzduchem je proměnlivý od 0,6 do 0,7 MPa. Samotný průřez ústí „trysky“ je v těchto 
provozních podmínkách vytvořen z konce trubky jejím zploštěním, výtoková rychlost je 
obtížně stanovitelná. 
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Obr. 17  Půdorys rozvodu kalicí nádrže č. 1 

Jelikož vypočítat velikost skutečného Reynoldsova čísla pomocí numerického modelu 
za těchto podmínek je velice obtížné, bude následující počítačová simulace využívat zejména 
hodnoty teplot v tělese hřídele a pomocí „ladění“ součinitele přestupu tepla do okolí nebude 
nutné v této fázi využít Reynoldsova čísla. 

6.2 Příprava měření teplot na povrchu kalené hřídele 

První předběžné měření teplot povrchu hřídele při kalení do vody proběhlo na kalírně 
ve VÍTKOVICE HEAVY MACHINERY a.s. již v srpnu 2014. Šlo pouze o orientační měření, 
které mělo za úkol zjistit, jestli je metoda vhodná pro použití v provozních podmínkách. Na 
obrázku 16 je vidět upínací přípravky, vyrobené pro potřeby uchycení termočlánků na 
povrchu hřídele při kalení ve vodě, a vyhodnocovací jednotku. Bylo použito provozní 
kalibrované záznamové zařízení Endress – Hauser, sestávající ze stacionární průmyslové 
ústředny, kterou je možno vidět na obrázku č. 18, a vyhodnocovacího software. Tato ústředna 
má 8 vstupů, z nichž 3 vstupy byly určeny pro měření teplot po obvodu hřídele a 5 vstupů pro 
zapuštěné termočlánky. Pro potřeby měření byly použity plášťové termočlánky typu 
K o průměru 3 mm. 

 

Obr. 18  Upínací třmeny a měřící jednotka Endress - Hauser 
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Data z předběžného měření odkryla několik zásadních skutečností. Teplotu povrchu 
nelze přesně změřit, jelikož upínací přípravky se chovají jako chladicí žebro. Teplotu povrchu 
bude nutné dopočítat inverzní metodou z naměřených teplot v hloubce tělesa. Zapuštěné 
termočlánky do tělesa hřídele musí být utěsněny, aby nemohlo dojít ke vnikání vody a páry 
k měřícímu konci. Dále bylo zjištěno, že upínací přípravky se při každém experimentu zničí. 

Díky naměřeným výsledkům bylo rozhodnuto, že v dalších měřeních již nebude 
zkoumáno rozložení teplot po obvodu hřídele, jelikož nebyl zjištěn zásadní rozdíl mezi 
teplotními křivkami v různých úhlech vůči hlavnímu proudění chladicího média. Také bylo na 
základě neprůkazných hodnot rozhodnuto, že tyto naměřené teploty nebudou považovány za 
teplotu povrchu, ale za teploty v nejbližším okolí povrchu kaleného tělesa. 

 

Obr. 19  Nákres umístění upínacích přípravků 

Na obrázku 19 je možno vidět schematický nákres rozmístění upínacích přípravků na 
tělese hřídele. Cílem měření bylo zmapovat teploty v úhlech 0, 45 a 90° vůči směru nuceného 
proudění teorie o změně Nusseltova kritéria při obtékání válce kolmo na jeho osu, popsané 
v kapitole 4.3. Série měření proběhla v průběhu roku 2015. 

6.3 Příprava měření teplot v tělese kalené hřídele 

Všechny teoretické i praktické metody výzkumu transportu tepla při kalení HVE by se 
měly příznivě promítnout do zvýšení jakosti dosažením požadovaných hodnot mechanických 
vlastností při zkoušení kaleného materiálu. Z tohoto důvodu je důležité měření teplot 
v samotném tělese hřídele. Pouze tak lze docílit správného zadání okrajových podmínek při 
matematickém modelování mechanizmu odvodu tepla z hlubších vrstev materiálu. Teploty 
v experimentální hřídeli o průměru 500 mm byly měřeny termočlánky, umístěnými ve 
vyvrtaných otvorech.  

Otvory pro termočlánky pro měření mohou být navrtány dvěma způsoby, axiálně 
nebo radiálně, přičemž je třeba vzít v potaz provozní specifika prostředí. V případě 
laboratorních experimentů je teoreticky správnější použít axiální směr, nicméně v provozních 
podmínkách, zejména v případě hmotnějších těles, je třeba brát ohled i na technologická 
omezení, daná zejména podmínkami transportu hřídele a dostupnou vrtací techniku, tudíž byl 
zvolen radiální směr vývrtu a následné utěsnění otvorů. 
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Obr. 20  Vrtání otvorů pro termočlánky 

Na obrázku 20 je vidět nákres hřídele s vyvrtanými otvory pro termočlánky. 
Termočlánky byly zasunuty do vyvrtaných otvorů a utěsněny cementovou směsí. Nejmenší 
průměr vývrtu v tělese ocelové hřídele do hloubky 250 mm byl v konkrétních provozních 
podmínkách a při použitém materiálu hřídele omezen na 6 mm. Vrtáky s menším průměrem 
se v hloubkách nad 200 mm často lámou z důvodu nesnadného odvodu třísky. Vrtání otvorů 
pro termočlánky bylo provedeno na horizontální vyvrtávačce VHN 13. 

 

Obr. 21  Vrtání otvorů pro termočlánky 

Na obrázku 21 je zkušební hřídel umístěná na horizontální vyvrtávačce. Vlastní 
zkušební hřídel je z oceli 42CrMo4, což je stejná jakost, jako u zkoumaných HVE. Průměr 
plášťového termočlánku typu K, který byl vybrán pro budoucí sérii měření, je 3 mm. I z toho 
důvodu je praktické použít otvory o průměru 6 mm, jelikož plášťové termočlánky nejsou 
zcela rovné a pro přesnost měření je nezbytné dostat měřicí konec termočlánku do přímého 
kontaktu s materiálem na konci otvoru. První termočlánek byl umístěn do osy tělesa a další 
vždy o 50 mm blíže k povrchu. 

Jako vyhodnocovací a záznamová jednotka byla použita souprava firmy Omega 
Engineering, která je malá, není závislá na zapojení do sítě a poskytuje měření a záznam dat 
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s periodou dvě sekundy po dobu 12 hodin. Software pro záznam dat od Omega Engineering 
umožňuje uživateli vybrat rychlost záznamu a vyvolání startu sběru dat. Uživatel může 
používat svá data od okamžiku jejich příjmu. Navíc všechna data mohou být uložena ve 
formátu jednoduše použitelném pro načtení do aplikace Microsoft Excel. Na obrázku 22 je 
vidět schematický nákres umístění vyvrtaných otvorů v tělese hřídele. 

 

Obr. 22  Schéma vyvrtaných otvorů pro termočlánky 

Do vyvrtaných otvorů byly zasunuty plášťové termočlánky typu K, zajištěny proti 
pohybu a utěsněny cementovou kaší. Toto opatření bylo nezbytné pro zamezení průniku vody 
k měřicímu konci termočlánku nejen při volné, ale především při nucené konvekci 
v turbulentním prostředí, kdy by mohlo dojít k porušení utěsnění. 

 

Obr. 23  Foto hřídele osazené termočlánky  

Na obrázcích 23 jsou fotografie části hřídele, připravené k prvnímu měření. Je zde 
vidět zavedení termočlánků v hloubkách 250, 200, 150, 100 a 50 mm od osy k povrchu 
hřídele. Termočlánky byly k tělesu hřídele fixovány, aby při pozdějším převozu nemohlo dojít 
k jejich poškození. 

Po celou dobu experimentů bylo třeba dodržovat provozní pravidla kalírny, zejména 
ohledně jeřábové dopravy. Z pěti původně umístěných termočlánků fungovaly bezchybně po 
celou dobu pouze tři, jeden byl hned při prvním měření poničen kolizí jeřábu s okrajem 
nádrže a druhý po celou dobu měření vykazoval vysoce nepravděpodobná data, byl tedy ze 
statistického pohledu vyloučen. 
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Obr. 24  Foto převozu hřídele  

Na obrázcích 24 je vidět převoz hřídele, ohřáté na austenitizační teplotu, ke kalicí 
nádrži. Teplota materiálu byla ve všech případech 860 °C, což je skutečná teplota jakostního 
tepelného zpracování HVE. Doba převozu ani v jenom případě nepřekročila od otevření 
pecních vrat až po ponoření hřídele do vody tři minuty. Všechny experimenty tedy splňovaly 
interní předpisy pro kalení na úseku VHM. 

 

Obr. 25  Rozdíl vodní hladiny při kalení za nucené a volné konvekce 

Na obrázcích 25 je vidět kalení hřídele a její následné umístění na vývěsné zařízení. 
Toto zařízení slouží k uvolnění jeřábu pro další operace. Doba kalení byla ve všech případech 
90 minut. Za tuto dobu v tělese materiálu dojde k ukončení všech transformačních změn. Na 
levé fotografii je vidět hladina vody při nucené konvekci, na pravé fotografii hladina vody při 
volné konvekci, kdy lázeň nebyla promíchávána tryskami se stlačeným vzduchem. 

Trysky se stlačeným vzduchem se instalují těsně před kalením a po ukončení kalení se 
opětovně demontují. Důvodem jsou přívodní hadice, které jsou vedeny přes transportní 
komunikace, kde by mohly překážet při běžném provozu kalírny. Jelikož počítačové 
simulace, vzniklé na základě naměřených hodnot, prokázaly nesporně pozitivní vliv 
rozpohybování vodní nádrže stlačeným vzduchem na rychlost ochlazování, je možno do 
budoucna uvažovat o trvalé instalaci přívodu stlačeného vzduchu v místě stávajících 
potrubních rozvodů pod hutní úrovní. 



34 

 

 

Obr. 26  Pohledy na experimentální hřídel po kalení 

Na obrázku 26 je vidět zakalená hřídel po vytažení z kalicí nádrže. Cementové 
utěsnění termočlánků vydrželo celou manipulaci s hřídelí, takže vodní pára nemohla ovlivnit 
naměřené hodnoty. Po ukončení každého měření byla zkušební hřídel vždy vizuálně 
zkontrolována, přičemž utěsnění termočlánků nevykazovalo žádné známky poškození. Lze 
tedy předpokládat, že naměřené hodnoty jsou relevantní pro využití dat při počítačové 
simulaci prostupu tepla. 
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7 VÝSLEDKY MĚŘENÍ 

Byly provedeny celkem čtyři měření kalení zkušební hřídele ve vodní nádrži kalírny 
VÍTKOVICE HEAVY MACHINERY a.s. Cílem výzkum bylo zmapování transportu tepla při 
rozdílných teplotách kalicího média, což by mohlo upřesnit technologický požadavek na 
minimální teplotu chladící vody. Dle současných poznatků je za nejvhodnější teplotu vody 
pro kalení považováno rozpětí mezi 20 až 40°C, kdy má voda nejvyšší schopnost odvodu 
tepla z tělesa, přičemž z důvodu omezené schopnosti chladících věží se vždy doporučuje kalit 
ve vodě s teplotou 20 °C a nižší. 

Největším problémem při dodržování technologických předpisů je ochlazení teplé 
vody v letních měsících. V zimních měsících se chladící voda před kalením ohřeje pomocí 
předehřátého nejakostního materiálu na požadovaných 20 °C, ale v letních měsících, kdy voda 
stoupne po prvním kalení nad 60 °C a venkovní teploty dosahují i více než 30 °C, trvá 
ochlazení vody v okruhu pod požadovaných 40 °C několik hodin. Pokud by se prokázalo, že 
teplota vody kolem 60 °C nemá zásadní vliv na transport tepla v hlubších vrstvách materiálu, 
znamenalo by to značné časové i materiální úspory pro provoz kalírny. 

V souladu se zadáním provozu bylo pro porovnání provedeno měření teplot po průřezu 
materiálu v teplé i ve studené vodě, a za volné i za nucené konvekce. Dvě měření proběhla při 
kalení ve vodě o teplotě kolem 20 °C a dvě při kalení při teplotě kolem 60 °C, přičemž první 
měření bylo vždy při volné konvekci, za vypnutého promíchávání vodní nádrže, a druhá dvě 
měření při nucené konvekci se spuštěnými čerpadly tlakového vzduchu.  

7.1 Měření teplot na povrchu kalené hřídele 

Měření rozložení teploty v nejbližším okolí kaleného tělesa proběhlo již při prvním 
zkušebním měření za volné konvekce ve studené vodě. Výsledky měření prokázaly, že rozdíly 
měřených teplot sice existují, což je zcela v souladu s teorií, ale pro praktickou aplikaci 
metalurgických důsledků rychlosti odvodu tepla se rozdíly v řádu jednotek stupňů by se 
neměly promítnout do nehomogennosti mechanických vlastností materiálu. 

Současně bylo zjištěno, že naměřené teploty nemohou být považovány za skutečné 
teploty povrchu, jelikož samotná upínací třmen působí jako lokální chladicí žebro a také 
dokonalý dotyk měřícího konce termočlánku s povrchem hřídele není snadné zajistit. Z toho 
důvodu tedy nebudou naměřené hodnoty dále označovány jako teploty povrchu, ale jako 
teploty v nejbližším okolí povrchu.  

Již při prvním měření bylo zjištěno, že rozložení teplot na povrchu materiálu se mírně 
liší. Rozdíly v řádech jednotek stupňů K však nemohou vysvětlit rozdíly v řádech desítek 
joule při výsledcích vrubové houževnatosti. Výběr místa pro odběr zkoušky na obvodu hřídele 
tedy nemůže být kritériem pro výsledné hodnoty vrubové houževnatosti.  

O tom, zda zkoumat vliv rozložení teplot v nejbližším okolí povrchu hřídele, bylo 
vážněji uvažováno pouze při kalení za volné konvekce ve studené vodě. V případě kalení 
těžkých výkovků v teplé vodě a za nucené konvekce se již naměřené hodnoty natolik 
prolínají, že v technické praxi se nepředpokládá reálný fyzikální důvod, zabývat se podrobněji 
touto problematikou. Za volné konvekce ve studené vodě bylo sice zjištěno, že rozdíly teploty 
v blízkosti povrchu na odlišných místech po obvodu hřídele mohou dosahovat v některých 
momentech až 15 °C, na odvod tepla z hlubších vrstev materiálu by tak malý rozdíl neměl mít 
vliv. 
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Obr. 27  Graf rozložení teplot v blízkosti povrchu hřídele 

V grafu na obrázku 27 vidíme rozložení teplot za téměř ideálních podmínek při volné 
konvekci ve studené vodě. Pohyb vody byl minimální, označení měřících míst je vždy po 45°, 
přičemž 0° je označení pro místo na boční straně hřídele a 90° pro upínací přípravek, 
umístěný na vrcholu obvodu. Teplotní gradient vody byl v pozici 90° nejstabilnější, 
výraznější diference byly naměřeny pouze v prvních 20 minutách na termočláncích 
umístěných po stranách hřídele. Jelikož při matematickém modelování bude řešena 2 D rovina 
směřující od osy symetrie k vrchní části hřídele (místo odběru zkoušek), jsou výsledky tohoto 
měření především orientační. Malé rozdíly teplot naměřené v blízkosti povrchu po obvodu 
hřídele opodstatňují dostatečnost odběru materiálu na mechanické zkoušky z horní části 
hřídele. Proto také bude matematické modelování transportu tepla soustředěno na vertikální 
rovinu procházející od osy horní polovinou válce. 

7.2 Měření teplot v tělese kalené hřídele 

Měření teplot zapuštěnými termočlánky do tělesa hřídele proběhlo v období jara a léta 
roku 2015. Celkem byla provedena čtyři měření ve studené i teplé vodě, kombinovaná 
s volným a nuceným prouděním v obou případech. Již při prvním měření došlo při manipulaci 
s jeřábem k poškození pláště u termočlánku v hloubce 150 mm a termočlánek 250 mm 
zaznamenával nepravděpodobné hodnoty a byl z následného vyhodnocování vyloučen. 
Zbývající termočlánky 50, 100 a 200 mm fungovaly bez závad. 

Rozmístění vyvrtaných otvorů bylo navrženo vzhledem ke zkoumané části hřídele, 
kterou je nejmenší průměr osazení. Nejhlubší otvor je umístěn nejblíže k čelu válce z toho 
důvodu, že zkoumání transportu tepla se zabývá i ovlivnění čelem, jelikož zkoušky se 
odebírají výhradně z čela hřídele, nikoliv ze vzdálenějších částí. 
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Teploty termočlánků umístěných na povrchu hřídele nebyly při celkovém 
vyhodnocování použity nejen z důvodů, o kterých již byla řeč v předchozí kapitole, ale také 
kvůli rozdílnému chování při volné a nucené konvekci. 

7.2.1 Volná konvekce ve studené vodě 

Měření transportu tepla volnou konvekcí ve studené vodě proběhlo 30. 07. 2015, 
v 7:00 hodin ráno. Celková doba kalení byla 90 minut. Teplota hřídele před vložením do lázně 
byla 860 °C. Teplota hřídele po ukončení kalení a následném vyrovnání teploty nepřekročila 
100 °C, čímž bylo zajištěno, že v tělese materiálu došlo k ukončení všech transformačních 
změn. 

 

Obr. 28  Graf naměřených teplot 

V grafu na obrázku 28 je vidět, že teplota v hloubce 50 mm vstoupila do transformační 
oblasti již po 2 minutách od počátku kalení, jak je zřejmé z analýzy datových tabulek 
v příloze. Jelikož byly transformační změny v této hloubce relativně rychlé, není vidět 
transformační „nos“, jako u teploty v hloubce 200 mm. Teplota v hloubce 100 mm vstoupila 
do transformační oblasti cca po 7 minutách a teplota v hloubce 200 mm po 27 minutách od 
ponoření hřídele do vodní lázně. Zde již je transformační „nos“ dobře viditelný a celá 
transformace trvala dle teplotní odezvy cca 7 minut, což se projevilo jako zpomalení 
ochlazování. Při budoucí počítačové simulaci bude využita k zadání okrajové podmínky 
teploty okolí naměřená teplota vody z termočlánků ve stěnách nádrže, přičemž bude 
zohledněna i změna teploty v průběhu celého kalení. 

Vložené termočlánky ve stěnách nádrže jsou součástí ocelového vnitřního pláště a jsou 
vysunuty do vody. Po celou dobu kalení byly dvěma termočlánky snímány změny teploty 
vody v hloubce 1 m a 3 m. Teplota vody na počátku kalení byla u horního termočlánku 21 °C 
a u spodního termočlánku 18 °C. Teplota vody na konci kalení byla u horního termočlánku 
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38 °C a u spodního termočlánku 20 °C. Podle očekávání začala ihned po začátku kalení 
stoupat teplota vody v místech obou termočlánků, přičemž po určité době došlo k relativnímu 
ustálení. 

Teplota vody v okruhu souvisí s teplotou venkovní, jelikož chladicí věže fungují na 
principu soustavy sprch, kdy je oteplená voda chlazena okolním vzduchem. Dalším 
významným faktorem je frekvence kalení, jelikož na úseku kalírny jsou tři vodní nádrže, 
propojené jednotným vodním okruhem. Není tedy podmínkou, že v zimních měsících je 
teplota vody studenější, než v letních měsících. 

 

Obr. 29  Graf teplot chladicí vody 

V grafu na obrázku 29 je vidět, že u spodního termočlánku byl nárůst teploty 
minimální, po 9 a po 42 minutách vždy pouze o 1 °C. Pro potřeby výpočtu součinitele 
přestupu tepla konvekcí je ovšem mnohem důležitější údaj z termočlánku umístěného 1 m pod 
hladinou, což je místo, kde se nacházela kalená hřídel. Teplota teplé vody vystoupala po 10 
minutách na 25 °C a po dalších 20 minutách až na 35 °C. Ke konci kalení již dosahovala 
teplota vody 38 °C. K relativnímu ustálení došlo po cca 40 minutách od začátku kalení, těsně 
před ukončením experimentu pak ještě stoupla o 1 °C. 

Teplota vody ve vodním okruhu, v systému vodního hospodářství byla v době kalení 
15 °C a po celou dobu kalení se nezměnila. K výraznějšímu nárůstu teploty u spodního 
termočlánku nedošlo z toho důvodu, že teplota vody v okruhu se příliš nelišila od teploty 
spodního termočlánku na počátku kalení. 

7.2.2 Volná konvekce v teplé vodě 

Měření transportu tepla volnou konvekcí v teplé vodě proběhlo 13. 02. 2015v 7:00 
hodin ráno. Celková doba kalení byla 90 minut. Teplota hřídele po ukončení kalení 
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a následném vyrovnání teploty nepřekročila 100 °C, čímž bylo zajištěno, že v tělese materiálu 
došlo k ukončení všech transformačních změn. 

Při pohledu na graf obrázku 29 je vidět, že rozdíl mezi přenosem tepla do teplé vody 
v porovnání se studenou vodou existuje. Ochlazování bylo o něco pomalejší, než ve vodě 
studené, jak je možno přesněji srovnat v tabulce v příloze. Ochlazovací křivky jsou posunuty 
mírně doprava, ale rozdíly nejsou příliš významné, jak bude zřetelněji vidět při výsledném 
srovnání ve sjednocených grafech kapitoly 7.3. 

 

Obr. 30  Graf naměřených teplot 

V grafu na obrázku 30 je vidět, že teplota v hloubce 50 mm vstoupila do transformační 
oblasti taktéž po 2 minutách od počátku kalení. V této hloubce byla transformační oblast 
opuštěna jen s mírným zpožděním v řádech desítek sekund, což je zřejmé až z podrobné 
analýzy dat v tabulkovém editoru. Teplota v hloubce 100 mm vstoupila do transformační 
oblasti cca po 8 a půl minutách a teplota v hloubce 200 mm po 28 minutách od ponoření 
hřídele do vodní lázně. Zpoždění v porovnání s kalením ve studené vodě není příliš 
významné. Transformační „nos“ je dobře viditelný a celá transformace trvala dle teplotní 
odezvy cca 7 minut. 

Podobná situace jako u předchozího kalení byla s teplotou vody. Teplota vody na 
počátku kalení dosahovala u horního termočlánku 56 °C a u spodního termočlánku 54 °C. 
Teplota vody na konci kalení byla u horního termočlánku 63 °C a u spodního termočlánku 
57 °C. Prostředí s oteplenou vodou se ukázalo stabilnější, než v případě studené vody. 
Zatímco v případě studené vody došlo k navýšení celkové teploty lázně o cca 25 °C, v případě 
teplé vody byl rozdíl teplot pouhých 6 °C. 

Vysoká teplota vody na počátku kalení byla způsobena naplánovaným předehřevem 
pomocí ohřátého zmetkového kusu pro potřeby tohoto experimentu. V porovnání 
s předchozím kalením ve studené vodě bylo prokázáno, že při volné konvekci se voda v kalicí 
nádrži chová podobně a bez promíchávání lázně má její teplota podobný trend. 
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Obr. 31  Graf teplot chladicí vody 

V grafu na obrázku 31 je vidět, že u spodního termočlánku byl nárůst teploty do 
9 minut od počátku kalení a poté se ustálil. Teplota teplé vody u horního termočlánku 
vystoupala po 25 minutách na 63 °C a tam zůstala až do konce kalení. K relativnímu ustálení 
došlo po cca 20 minutách od začátku kalení. 

Teplota vody v okruhu byla v době kalení 25 °C a po 10 minutách stoupla na 26 °C. 
K dalšímu výraznějšímu nárůstu teploty vody v okruhu nedošlo, především z toho důvodu, že 
v souběžném čase nedošlo k jinému kalení v některé z propojených nádrží. 

7.2.3 Nucená konvekce ve studené vodě 

Měření transportu tepla volnou konvekcí ve studené vodě proběhlo 22. 07. 2015v 7:00 
hodin ráno. Celková doba kalení byla 90 minut. Teplota hřídele po ukončení kalení 
a následném vyrovnání teploty nepřekročila 100˚C, čímž bylo zajištěno, že v tělese materiálu 
došlo k ukončení všech transformačních změn. 

Při srovnání rozdílu mezi ochlazováním materiálu při nucené konvekci ve studené 
i teplé vodě musíme vzít v potaz vliv turbulentního prostředí, který napomáhá narušení 
parního filmu, ale také mimořádně intenzivní promíchávání vody, nežli při konvekci volné. 
Z důvodu velmi nesnadného a pravděpodobně i analyticky nemožného výpočtu Reynoldsova 
čísla bude výpočet součinitele přestupu tepla konvekcí proveden na základě numerické 
simulace s využitím naměřených teplot v tělese, přičemž teplota povrchu bude dopočtena 
pomocí inverzní metody.  

V souladu s očekáváním byl při kalení s nucenou konvekcí ve studené vodě transport 
tepla podstatně intenzivnější, než při všech ostatních experimentech. Je možno konstatovat, že 
nucená konvekce ve studené vodě se zcela odlišuje od všech ostatních případů, dokonce i od 
nucené konvekce v teplé vodě, která se charakterem ochlazování více blíží volné konvekci. 

51

53

55

57

59

61

63

0:00 0:10 0:20 0:30 0:40 0:50 1:00 1:10 1:20 1:30

T
ep

lo
ta

 (
°°

C
)

Čas (hod:min)

Teplota vody

t -1m

t -3m



41 

 

 

Obr. 32  Graf naměřených teplot  

V grafu na obrázku 32 je vidět, že teplota v hloubce 50 mm vstoupila do transformační 
oblasti již po 1,5 min od počátku kalení. Teplota v hloubce 100 mm vstoupila do 
transformační oblasti cca po 8 minutách a teplota v hloubce 200 mm po 24 minutách od 
ponoření hřídele do vodní lázně. Zde již je transformační „nos“ dobře viditelný a celá 
transformace trvala dle průběhu teplotní křivky cca 8 minut. Zajímavá, a u jiných případů 
nezaznamenaná, byla prodleva u teplotní křivky v hloubce 50 mm, kolem 100  C. Tato 
výjimečná reakce termočlánku byla zřejmě způsobena chybou záznamu, jelikož v ostatních 
případech tato prodleva nevznikla.  

Teplota vody na počátku kalení byla u horního i spodního termočlánku 25 °C, což 
bylo způsobeno promícháváním nádrže. Celkový nárůst teploty v nádrži od počátku kalení až 
po ustálení teploty byl 7 °C. Z důvodu velmi intenzivního pohybu nedošlo v průběhu 
experimentu k větším rozdílům teplot mezi horním a spodním termočlánkem. Tento jev se 
bude opakovat i při posledním kalení s nucenou konvekcí v teplé vodě. 
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Obr. 33  Graf teplot chladící vody 

V grafu na obrázku 33 je vidět, že u spodního termočlánku byl rozdíl teploty vždy 
pouze o 1 °C nižší, než u horního, a to jen po omezený čas, než došlo k opětovnému 
promíchání vody v nádrži. Teplota vody vystoupala po 12 minutách na 31 °C a po dalších 25 
minutách až na 32 °C. K relativnímu ustálení došlo po cca 40 minutách od začátku kalení. 
Teplota vody u obou termočlánků dosahovala po většinu kalicího času stejných hodnot. 

Teplota vody v okruhu byla v době kalení 24 °C a po 10 minutách stoupla na 25 °C. 
K dalšímu výraznějšímu nárůstu teploty vody v okruhu nedošlo, což bylo způsobeno malým 
rozdílem teplot mezi vodou v okruhu a vodou v nádrži. Nucená konvekce ve studené vodě se 
ukázala jako nejefektivnější z pohledu transportu tepla, jak potvrdí i poslední experiment 
s nucenou konvekcí v teplé vodě. 

7.2.4 Nucená konvekce v teplé vodě 

Měření transportu tepla nucenou konvekcí v teplé vodě proběhlo 07. 08. 2015 v 7:00 
hodin ráno. Celková doba kalení byla 90 minut. Teplota hřídele po ukončení kalení 
a následném vyrovnání teploty nepřekročila 100 °C, čímž bylo zajištěno, že v tělese materiálu 
došlo k ukončení všech transformačních změn. 

Rozdíl mezi transportem tepla při nucené konvekci v teplé vodě, v porovnání 
s nucenou konvekcí ve studené vodě, je svým charakterem blíže volné konvekci v teplé 
i studené vodě. To je poměrně překvapivé zjištění, které naznačuje, že rozdíl teploty okolního 
média má na transport tepla významnější vliv, než samotná rychlost okolního proudění.  
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Obr. 34  Graf naměřených teplot  

V grafu na obrázku 34 je vidět, že teplota v hloubce 50 mm vstoupila do transformační 
oblasti po 2 minutách od počátku kalení. Teplota v hloubce 100 mm vstoupila do 
transformační oblasti cca po 9 minutách a teplota v hloubce 200 mm po 28 minutách od 
ponoření hřídele do vodní lázně. Transformační „nos“ je dobře viditelný a celá transformace 
trvala dle teplotní odezvy necelých 8 minut. 

Teplota vody na počátku kalení byla u horního termočlánku 61 °C a u spodního 
termočlánku 60 °C. Teplota vody na konci kalení byla u horního termočlánku 47 °C 
a u spodního termočlánku 47 °C. V tomto případě teplota vody nejprve stoupla o 5 °C 
a následně pomalu klesala až na rozdíl teplot téměř 18 °C od počátku kalení. Vysvětlením 
tohoto jevu je větší rozdíl mezi teplotou vody v okruhu a teplotou vody v nádrži, v porovnání 
s předchozími experimenty. 

Tento rozdíl vzniknul opět na základě provozního požadavku, teplota vody v nádrži 
byla uměle předehřáta na 60 °C, ale teplota vody v okruhu byla o 10 °C nižší, než v prvním 
případě měření při volné konvekci v teplé vodě. Mít možnost kalení za nucené konvekce 
v teplé vodě by v případě příznivého transportu tepla, bylo velkou pomocí pro provoz kalírny, 
zejména v letních měsících. Měření transportu tepla v tělese hřídele ovšem ukázalo, že 
oteplená voda nedokáže ani za nucené konvekce odvádět teplo efektivněji, než v případě 
volné konvekce ve studené vodě. 
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Obr. 35  Graf teplot chladící vody 

V grafu na grafu obrázku 35 je vidět, že v prvních 10 minutách došlo k nárůstu teploty 
u obou termočlánků o 5 °C Celsia. Po 10 minutách začala teplota vody u obou termočlánků 
klesat rychlostí cca 1 °C za 3 minuty. Ke konci kalení již dosahovala teplota u obou 
termočlánků hodnoty 48 °C. K relativnímu ustálení teplot došlo až v samém závěru kalení. 

Teplota vody v okruhu byla v době kalení 15 °C a po celou dobu kalení se nezměnila. 
K souběžnému kalení v některé z propojených nádrží nedošlo. Z výsledku měření však 
vyplývá, že kalení v teplé vodě i za nucené konvekce nedosahuje takové intenzity odvodu 
tepla, aby jím bylo možno nahradit studenou vodu. 

7.3 Závěry z měření 

Úkolem této kapitoly je porovnat a vyhodnotit jednotlivé křivky ze všech měření 
v konkrétních hloubkách navzájem. Tímto společným vyhodnocením se získá přehled 
o transportu tepla v jednotlivých hloubkách nejen z pohledu intenzity chladnutí, ale i ohledně 
začátku a konce transformačních změn, a v důsledku toho i ke vzniku jednotlivých fází. 
Z tohoto důvodu bude využit ARA diagram a bude odhadnuto množství vzniklé fáze 
z rychlosti chladnutí. Procentuální množství jednotlivých fází následně vyplyne z počítačové 
simulace. 

Vyhodnocování doby vzniku jednotlivých fází v rozličných hloubkách při kalení 
tlustých těles je dalším přínosem této práce. Proto je předchozí materiál přínosem i pro tuto 
oblast, kdy bude možno na základě grafů a pozdější simulace upravit plán místa odběru 
zkoušek s ohledem na naměřené hodnoty. Z tohoto důvodu bude u jednotlivých hloubek 
zmíněno protnutí křivek ARA diagramu zkoumané oceli. 

Hlavním požadavkem provozu NS 340 Kalírna bylo prověřit rozdíly transportu tepla 
mezi chladnutím ve studené a teplé vodě z důvodu optimalizace logistiky kalení. Na 
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následující sérii sjednocených grafů můžeme vidět srovnání vlivu teploty vody a rozdíleného 
charakteru konvekce na odvod tepla v jednotlivých hloubkách. Nejrychleji teplota vody klesá 
při studené vodě a nucené konvekci, dále při studené vodě a volné konvekci. Při teplé vodě 
a nucené konvekci klesá teplota pomaleji a nejpomaleji při teplé vodě a volné konvekci. 

Ochlazování volnou konvekcí se v případě studené i teplé vody příliš neliší, přičemž 
nucená konvekce v teplé vodě je dokonce ještě pomalejší, nežli volná konvekce ve studené 
vodě. Z toho vyplývá, že teplota okolního média má větší vliv na ochlazování, nežli zvýšená 
rychlost vody, která napomáhá narušení parního filmu. 

V následujícím grafu na obrázku 36 je srovnání ochlazovacích křivek nejblíže 
povrchu. Podle teplotních křivek bude upraven časový průběh povrchové podmínky během 
inverzního postupu při počítačové simulaci. Cílem je srovnání měřeného průběhu teplot se 
simulovaným a úpravou povrchové podmínky dosáhnout jejich přiblížení mezi počítačovým 
modelem a skutečností. Tím bude zajištěn nejvěrohodnější výpočet teploty povrchu 
a umožnění přesného výpočtu součinitele přestupu tepla do okolí. 

 

Obr. 36  Graf naměřených teplot v hloubce 50 mm 

V grafu na obrázku 36 je vidět, že 50 mm pod povrchem chladne materiál nejrychleji 
v případě nucené konvekce ve studené vodě, při volné konvekci ve studené vodě chladne 
pomaleji a nejpomaleji chladne ve vodě teplé, přičemž není větší rozdíl mezi volnou 
a nucenou konvekcí. Můžeme konstatovat, že v hloubce 50 mm pod povrchem z pohledu 
metalurgie není rozdíl mezi ochlazováním při volné nebo nucené konvekci, jelikož při teplotě 
kolem 550 °C, kdy dochází k první přeměně z austenitu na bainit, se křivky ochlazování ve 
studené vodě shodují, bez ohledu na pohyb okolního prostředí. Teplotní křivka při 
ochlazování v teplé vodě má při této teplotě minutové zpoždění, opět bez rozdílu mezi volnou 
a nucenou konvekcí. 

Transformační prodleva není při těchto rychlostech zřetelná, proto je zatím možné 
množství vzniklých fází pouze odhadnout. Při budoucím porovnání ochlazovacích křivek 
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s ARA diagramem se předpokládá vznik bainitické struktury při teplotách kolem 550 °C 
v množství kolem 50 %, zbytek by měl tvořit zbytkový austenit. Počítačová simulace, která 
přesněji dopočte předpokládané procentuální množství vzniklých fází, bude následovat 
v kapitole 8. 

 

Obr. 37  Graf naměřených teplot v hloubce 100 mm 

V grafu na grafu obrázku 37 je vidět, že 100 mm pod povrchem chladne materiál 
nejrychleji v případě nucené konvekce ve studené vodě, při volné konvekci ve studené vodě 
chladne pomaleji a nejpomaleji chladne ve vodě teplé, přičemž není větší rozdíl mezi volnou 
a nucenou konvekcí. Z pohledu metalurgie můžeme konstatovat, že v hloubce 100 mm se již 
zřetelně odděluje pouze nucená konvekce ve studené vodě a ostatní tři ochlazovací režimy 
téměř splývají. 

Transformační prodleva není ani u hloubky 100 mm vizuálně viditelná. Předpokládá 
se vznik feritické struktury při teplotách 700 °C v množství kolem 5%, dále vznik bainitické 
struktury při teplotách kolem 550 °C v množství kolem 80 %, zbytek by měl opět tvořit 
zbytkový austenit. Jelikož právě v této hloubce dochází k odběru materiálu pro zkoušky 
mechanických vlastností, je možné zpětně porovnat počítačovou simulaci s výsledky 
metalografických zkoušek, provedených v minulosti, pro ověření výsledků.  

V následujícím grafu na obrázku 38 je porovnání naměřených teplot v místě 
nejhlouběji zapuštěného termočlánku. Tyto teploty budou sloužit pro „ladění“ numerického 
modelu počítačové simulace z pohledu součinitele přestupu tepla konvekcí. Cílem je srovnání 
ochlazovacích křivek v hlubších vrstvách materiálu mezi modelovými křivkami a skutečností. 
Tím by se mělo docílit přiblížení transportu tepla u tlustých těles mezi počítačovým modelem, 
vzniklým při zkouškách na malých vzorcích a skutečností, kdy je odvod tepla pomalejší, než 
umožňují naměřené fyzikální veličiny (zejména tepelná vodivost a tepelná kapacita). 
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Obr. 38  Graf naměřených teplot v hloubce 200 mm 

V grafu na obrázku 38 je vidět, že v hloubce 200 mm pod povrchem chladne materiál 
opět nejrychleji v případě nucené konvekce ve studené vodě, přičemž zbývající způsoby 
ochlazování se již zcela sjednotily a pravděpodobně nebudou mít na procentuální množství 
vzniku jednotlivých fází významnější vliv. Tato informace je z provozního hlediska 
nejvýznamnější, zejména z důvodu případné investice do chladicích věží. 

V této hloubce je transformační prodleva již jasně viditelná, leží v úseku mezi 700 až 
600 °C a projevuje se jako zpomalení ochlazování z důvodu uvolněného transformačního 
tepla a snížené teplotní vodivosti (obr. 41). V těchto hloubkách a při naměřené rychlosti 
ochlazování dochází pouze k přeměně na ferit a perlit, což opět odpovídá ARA diagramu 
oceli 42CrMo4. K plnému přetvoření zbytkových fází dochází i později, ovšem bez větších 
exotermických efektů. 

Závěrem je možno konstatovat, že při počítačové simulaci bude nezbytné „naladit“ 
součinitel přestupu tepla u každého kalení tak, aby výsledná křivka ochlazování odpovídala 
skutečně naměřeným hodnotám, čímž bude docíleno co nejpřesnějšího výpočtu teploty 
povrchu. 
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8 MATEMATICKÉ MODELOVÁNÍ INVERZNÍCH ÚLOH 

Inverzní úlohy patří do třídy matematicky nekorektních úloh, což znamená, že u těchto 
úloh nelze obecně zaručit existenci a jednoznačnost řešení. Inverzní úlohy jsou velmi citlivé 
na chyby měření a šum. Například pokud je naměřená hodnota teploty (nebo derivace teploty 
podle času) odlišná, než jakou může vyvolat libovolná změna okrajové podmínky, pak nelze 
nalézt řešení inverzní úlohy. Platí, že obtížnost úlohy roste s tím, jak se velikost sledovaných 
změn měřené teploty blíží k přesnosti měření. Další problémy vyvstávají, je-li úloha 
nelineární. Obecně platí pro lineární a jednorozměrný případ, že existuje-li řešení inverzní 
úlohy, pak je současně jediné. Toto naopak neplatí u úloh nelineárních. Všechny inverzní 
úlohy při stanovení součinitele přestupu tepla jsou úlohy nelineární [65].  

8.1 Inverzní úlohy ve vedení tepla 

Každá inverzní úloha je založena na řešení úlohy přímé. Přímou úlohu lze řešit mnoha 
způsoby, přičemž každá taková metoda má své výhody a nevýhody, které musí být brány 
v potaz při řešení inverzní úlohy. Zejména se jedná o rychlost, stabilitu a přesnost výpočtu 
a schopnost uvažovat nelineárně. Předpokládá také znalost experimentálně zjištěného průběhu 
teploty v bodě x pod povrchem. Dále je nutná znalost teplotního pole uvnitř tělesa 
a součinitele přestupu tepla na povrchu. Další podmínkou je znalost derivace teploty podle 
součinitele přestupu tepla, kterou lze vyjádřit vztahem 
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kde D je derivace teploty podle součinitele přestupu tepla (K2
·m2

·W-1), 
 T - teplota (K), 
 α - součinitel přestupu tepla (W·m-2

·K-1), 
 i - časový krok (1), 

 j - počet větví pro odhad α (1), 
 l - počet měřicích míst (1). 

Existuje mnoho metod pro řešení inverzních úloh. Jedna z nich, vhodná pro tepelné 
modely, je založena na následujícím algoritmu, jehož základem je minimalizace čtverců 
odchylek mezi vypočtenými hodnotami T a hodnotami Y, získanými experimentálně. Hodnota 
součinitele přestupu tepla do okolí α minimalizující funkci S v následující rovnici 23, je 
hledaná okrajová podmínka. 
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kde S je funkce nahrazující součinitel α (K), 

 Y - experimentálně naměřené hodnoty (K), 

 w - váha pro danou hodnotu Y (1). 
 

Závislost T a α lze rozepsat Taylorovým rozvojem 
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Řešená inverzní úloha je nelineární i v případě, že materiálové parametry 
v diferenciální rovnici vedení tepla jsou konstantní. Výpočet tedy probíhá iteračně, dokud 
neproběhne předepsaný počet iterací, nebo změny hledaného součinitele α jsou menší než 
stanovené kritérium. V tomto okamžiku je položeno α = α+ a je počítán další krok [51, 52]. 

8.2 Okrajové podmínky pro výpočet v programu Sysweld 

Pro potřeby matematického modelování a počítačové simulace byl použit program 
Sysweld. U každého programu tohoto typu je zapotřebí věnovat zvláštní pozornost 
podmínkám jednoznačnosti. Tyto podmínky mohou být různé a mohou být zadány konstantní 
hodnotou nebo patřičnou funkcí, jež popisuje danou okrajovou podmínku. Okrajové 
podmínky mohou být: 

• konstantní,  

• popsány funkcí.  

Pro zadávání okrajových podmínek je důležité rozlišovat oblasti vstupu a výstupu, 
jelikož je možno definovat okrajové podmínky jen v určitých kombinacích. Nelze definovat 
stejné typy podmínek na obou koncích (hranicích) neboť výpočet vychází z rovnice spojitosti. 
To znamená, že pokud je na vstupní oblasti definována rychlostní podmínka, tak nemůže být 
opět zadána ve výstupní oblasti. Pokud je do výpočtu zahrnutá i teplota, je primárně využita 
rovnice energie.  

8.2.1 Podmínky pro symetrii 

Podmínky pro symetrii jsou značným usnadněním při simulování těles s jednoduchými 
rozměry. V případě matematického modelování a počítačové simulace kruhové hřídele se 
jedná o dlouhý válec, úlohu lze tedy řešit jako obyčejnou 2D úlohu s využitím modelu válce, 
kde byly umístěny termočlánky. Řešená oblast zahrnuje horní polovinu podélného řezu 
ležatým válcem vertikální rovinou procházející osou válce 

Jedná se o specifické zadání podmínky, kdy velikost normálové složky rychlosti je 
nulová a také velikosti gradientů všech hledaných veličin jsou také nulové. Řešená oblast se 
rozdělí na konečný počet elementů, přičemž při povrchu jsou vygenerovány menší elementy 
pro přesnější výpočet. Na obrázku 39 je vidět schematicky naznačená rovina symetrie a na 
obrázku 40 je vygenerována celá síť, pomocí které se modeluje úloha tohoto typu.  
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Obr. 39  Schématický nákres řešené roviny 

Ostatní okrajové podmínky nejsou zaměřeny na tvar a symetrii modelu, ale vycházejí 
z komplikovanosti dynamického tepelného děje v závislosti na čase. K těmto podmínkám 
patří především fyzikální vlastnosti materiálu a okolního prostředí. 

Fyzikální vlastnosti materiálu: 

• hustota materiálu, 
• měrná tepelná kapacita,  
• tepelná vodivost.  

Podmínky jednoznačnosti:  

• počáteční,  
• povrchové, 
• fyzikální, 
• geometrické.  

8.3 Matematické modelování v programu Sysweld 

Prvním krokem po spuštění programu je správně definovat geometrii řešené úlohy. 
Danou úlohu je možné řešit jako úlohu 2D, která je osově symetrická. V blízkosti povrchu 
válce byla generována hustější výpočetní síť pro potřeby přesnější analýzy přestupu tepla ve 
vrstvách těsně pod povrchem. 

Po vytvoření geometrie bylo zapotřebí vhodně upravit síť na modelu pro daný výpočet 
simulace. Pro přesnější výpočet bylo zapotřebí zvolit dostatečnou hustotu sítě a poblíž místa 
povrchu bylo zapotřebí danou síť zhustit pro přesnější simulaci výpočtu. Ve statistických 
údajích o síti je informace o počtu elementů v dané síti. V tomto případě má síť 3 600 
elementů. Typ elementů byl zvolen kvadratický.  

Jako konečný počet bylo zvoleno třicet iterací, což je pro úlohy tohoto typu zcela 
postačující. V programu Sysweld lze modelovat inverzní úlohy až na několik tisíc iterací, ale 
takový výpočet při použití standardě vybaveného PC trvá několik hodin. Výpočet na třicet 
iterací trvá řádově minuty a je tedy možno opakovat desítky výpočtů denně, což je velmi 
praktické zejména v případech, kdy je třeba některý parametr „ladit“. Nejprve se provedla 
geometrie modelu a následně se zadají výpočtová data do souborů metalurgy.dat, ht.dat 
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a ht_c.dat. V prvním souboru se vyhledají v databázi fyzikální vlastnosti materiálu 
v závislosti na teplotě, ve druhém souboru hodnoty součinitele přestupu tepla do okolí, včetně 
zadání teploty okolního prostředí, a v posledním souboru se zadá počáteční teplota materiálu, 
přičemž se zvolí odkaz k předchozím dvěma tabulkám. 

 

Obr. 40  Geometrie modelu sítě 

Po dokončení geometrie a sítě modelu, včetně popisu hran pro okrajové podmínky, 
následuje přechod do výpočtové části, kde je nutno správně nastavit okrajové podmínky 
v definovaném modelu. V souboru metalurgy.dat je třeba nejprve přesně nastavit fyzikální 
vlastnosti daného materiálu [53]. Program Sysweld disponuje databází fyzikálních vlastností 
všech hlavních jakostí ocelí, včetně oceli 42CrMo4. Hodnoty součinitele tepelné vodivosti ani 
měrné tepelné kapacity nejsou v programu Sysweld zadány funkcí, empiricky naměřenými 
hodnotami u různých typů ocelí, které program převede na regresní funkci. Hustota je zadána 
lineární funkcí. 

8.3.1 Fyzikální vlastnosti oceli 42CrMo4 

Ocel 42CrMo4 má základní fyzikální parametry přímo v databázi hlavního programu, 
odkud se načte do výpočtového souboru. Jedná se zejména o hodnoty součinitele tepelné 
vodivosti, měrné tepelné kapacity a hustoty. Tyto hodnoty, které byly získány na základě 
empirických měření, lze v programu měnit. Pro potřeby této disertační práce byly využity 
naměřené parametry přímo z databáze programu Sysweld a nebyly pro potřeby 
matematického modelování nijak upravovány. Z těchto hodnot se následně spočítal součinitel 
teplotní vodivosti a (m2·s-1), opět v závislosti na teplotě. Tento parametr je rozhodujícím 
faktorem pro určení rychlosti odvodu tepla z kalené hřídele.  

Jednou z hlavních fyzikálních veličin, nezbytných pro výpočet vnitřního transportu 
tepla, je součinitel tepelné vodivosti. Pro součinitel tepelné vodivosti u ocelí platí, že je 
nejvyšší u feritických struktur, u perlitických a martenzitických mírně klesá a nejnižší je 
v austenitické fázi, což je důsledkem zhuštění mřížkových struktur. Významný je tedy vliv 
rozložení uhlíku v mřížce. 
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Obr. 41  Graf závislosti součinitele tepelné vodivosti oceli 42CrMo4 na teplotě 

Další významnou fyzikální veličinou pro výpočet vnitřního transportu tepla je měrná 
tepelná kapacita. Její velikost je taktéž závislá na teplotě a je přímo úměrná hustotě 
zkoumaného materiálu. Větší měrná tepelná kapacita prodlužuje dobu ochlazování. 

 

Obr. 42  Graf závislosti měrné tepelné kapacity na teplotě  
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Poslední parametr, potřebný pro výpočet teplotní vodivosti, je hustota. Tato hodnota je 
zadána lineární funkcí, dle teplot počátku a konce tepelného režimu. Je zde opačný efekt, než 
u součinitele tepelné vodivosti, nejvyšší hustotu má ocel austenitická, následují bainitická, 
perlitická a martenzitická. 

 

Obr. 43  Graf závislosti hustoty na teplotě 

Neméně důležitými parametry pro správný výpočet vnějšího přestupu tepla jsou 
fyzikální vlastnosti okolního média. Program Sysweld disponuje databází fyzikálních 
vlastností všech nejběžnějších chladících médií, opět v závislosti na teplotě. Pro výpočet byla 
zadána teplota vody a program již vygeneroval modelovou křivku změny součinitele přestupu 
tepla do okolí α, v závislosti na teplotě povrchu kaleného materiálu, který je v programu 
zabudován na základě empirických měření při kalení ocelových polotovarů. Literatura uvádí 
několik takových závislostí [49], přičemž program Sysweld využívá model, vytvořený ze tří 
empiricky naměřených a inverzně dopočtených hodnot při skutečném kalení do vodní lázně. 

8.3.2 Modelování součinitele přestupu tepla do okolí 

Součinitel přestupu tepla do okolí při kalení do vodní lázně je obtížně zjistitelným 
parametrem. Literatura [6] uvádí, že obvyklé hodnoty součinitele přestupu tepla α při kalení 
do vody se pohybuje v následujících rozsazích:  

Voda při přirozené konvekci   100 až 1 000  W·m-2·K-1 

Voda při bublinkovém varu   2 000 až 40 000 W·m-2·K-1 

V oblastech teplot od počátku kalení, tedy od 850 °C, vzniká na povrchu trvalý parní 
film. Součinitel teplotní vodivosti je v okamžiku ponoření kaleného tělesa do vody obtížně 
definovatelný, jelikož okolní prostředí je vlivem velkého rozdílu teplot turbulentní. Jakmile se 
začne teplotní rozdíl vyrovnávat, parní polštář se stabilizuje. Tento děj je velice rychlý, 
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jelikož k poklesu teploty povrchu pod 400 °C dochází i v případě velmi hmotných těles již 
v rozmezí 5 - 10 sekund po ponoření. Následuje oblast bublinkového varu, kdy se součinitel 
přestupu tepla dále zvyšuje a vrcholu dosahuje kolem teploty povrchu cca 150 °C. K tomu 
dochází u velmi hmotných těles zhruba v době 60 sekund od ponoření. Následně začíná 
součinitel přestupu tepla klesat a pod teplotou varu rychle klesne zhruba na desetinu své 
nejvyšší hodnoty [6]. 

Model změny součinitele přestupu tepla do okolí α, který je zabudován v programu 
Sysweld, je uveden na grafu obrázku 44 a následně vyčíslen v tabulce 4. Nejlépe je 
zmapována oblast mezi 100 až 200 °C, kdy probíhá dynamická přechodová fáze mezi 
bublinkovým varem a vznikajícím parním filmem přímým důsledkem nárůstu modelu 
součinitele. Jakmile se vytvoří stabilní parní film, součinitel přestupu tepla klesá přímo 
úměrně s jeho tloušťkou. Pod 100 °C je zadána pouze jedna empirická hodnota, která tvoří 
v součinnosti s ostatními hodnotami reálně vypadající křivku po většinu času kalení. Jelikož 
jsou namodelované ochlazovací křivky velmi podobné reálně naměřeným, není důvod 
zasahovat do struktury modelu, který je uveden v následujícím zápise z programu Sysweld je 
zapsán pomocí dvojice hodnot, kdy první číslice znamená teplotu, druhá číslice hodnotu 
součinitele přestupu tepla do okolí a symbol *-6 nahrazuje zápis 1·10-6.  

TABLE 

50 800*-6 100 1500*-6 105 2700*-6 110 3200*-6 120 3700*-6  

130 4100*-6 140 4800*-6 160 5400*-6 175 5200*-6 200 5000*-6 260 4800*-6  

300 3700*-6 375 4500*-6 550 4000*-6 650 3200*-6 800 2400*-6 900  

2000*-6 

RETURN 

Ve výše uvedeném základním zápise je nastavena výrobcem doporučená modifikace 
součinitele přestupu tepla a počáteční teplota chladicího média. Tyto parametry je třeba 
„ladit“, přičemž teplotu chladicího média je potřeba uvádět s přesností na jeden stupeň Celsia. 
Program Sysweld vytváří empirické hyperboly chladnutí podle zadaných okrajových 
podmínek a i malá odchylka při zadání počáteční a koncové teploty dokáže změnit průběh 
chladnutí. Funkce pro změnu teploty vody v průběhu kalení z 22 na 38 °C se zadává takto: 

TT 1 FT 99 

Přičemž v tabulce 99 se upřesní teploty, naměřené v dané sekundě kalení, v našem 
případě na počátku a konci kalení, kdy první číslice znamená čas v sekundách a druhá číslice 
je teplota: 

TABLE 

0 22  5400 38 

Pro „ladění“ součinitele přestupu tepla je třeba zvolit jinou metodiku. Je nutné provést 
sérii kroků pomocí procentuálního přiblížení a modelovat metodou půlení intervalu. Ideálním 
krokem je změna součinitele přestupu tepla o 5 %. Opakovanou simulací od modelu 
součinitele po přiblížení k naměřeným hodnotám je většinou potřeba přibližně deset simulací 
pro každý jednotlivý případ. Na obrázku 44 je graficky znázorněna změna součinitele 
přestupu tepla na teplotě a následně popsán způsob jeho modelování. Jedná se o graf 
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vygenerovaný z programu Sysweld, kdy na ose x je teplota povrchu (°C) a na ose y hodnota 
součinitele přestupu tepla αk v hodnotě 1·10-6·(W·m-2·K-1). 

 

Obr. 44  Model součinitele přestupu tepla programu Sysweld 

Modelování součinitele přestupu tepla do okolí se provádí v souboru ht.dat. Zadaný 
model lze modifikovat dvěma způsoby. Přímo vloženým koeficientem do šestého řádku, ve 
tvaru KT X, který procentuálně mění velikost celého modelu v průběhu zadaného času, nebo 
změnou hodnot součinitele přestupu tepla u vybraných teplot povrchu. Druhý způsob se při 
modelování neosvědčil, proto byl použit ten první. Dále je možno následně upravit 
simulované ochlazovací křivky pomocí upřesnění změny teploty okolního chladicího média 
vložením funkce, která programu pomůže upřesnit jednotlivé úseky.  

Program Sysweld dokáže „ladit“ křivku ochlazování i po jednotlivých krocích, ale 
opět není doporučeno zasahovat do vnitřního modelu. Naprosté srovnání ochlazovacích 
křivek mezi hodnotami naměřenými a nasimulovanými je téměř nemožné, jak z důvodu 
možných chyb při měření, tak kvůli nepřesně určeným okrajovým podmínkám. Praktičtější je 
„ladit“ koeficient součinitele přestupu tepla k přiblížení k naměřeným křivkám pomocí 
stanovených kroků, v tomto případě 5 %, kdy po každé simulaci následovalo srovnání mezi 
křivkou teplot vypočtenou pomocí modelu součinitele přestupu tepla a naměřenými 
hodnotami.  

Pro potřeby správného výpočtu teploty povrchu inverzní metodou je třeba docílit 
přesnosti nejméně 10 °C. Nejprve byla pomocí opakovaného modelování s krokem navýšení 
5 % srovnávána naměřená teplota v hloubce 50 mm pod povrchem s dopočtenou teplotou. 
Opakované simulace ukázaly, že je původní model součinitele přestupu tepla je třeba navýšit 
v případě volné konvekce v teplé vodě o 30 %, v případě nucené konvekce v teplé vodě 
o 40 %, v případě volné konvekce ve studené vodě o 45 % a v případě nucené konvekce ve 
studené vodě dokonce o 135 %, nad počítačový model.  

Program Sysweld je profesionální průmyslový software pro výpočty transportu tepla, 
tudíž disponuje i možností měnit všechny parametry, nejen fyzikální vlastnosti materiálu, 
okolního prostředí, ale také hodnoty součinitele přestupu tepla v závislosti na teplotě, ale 
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dokonce i přidávat vlastní, empiricky získané hodnoty v různých teplotních oblastech. Tento 
způsob „ladění“ není doporučen, jelikož se zásahem do nastavení se mění celý průběh křivky 
a ovlivňuje se výpočet ostatních hodnot.  

 

Obr. 45  Porovnání vypočtených křivek 

Výsledné hodnoty „vyladěného“ součinitele přestupu tepla do okolí je možno vidět 
v tabulce 4. V určitých oblastech ochlazovacích křivek nedochází ke shodě po celé délce 
křivky, podstatné je sjednotit především začátky a konce naměřených a vypočtených teplot. 
Celkový průběh mezi naměřenými a vypočtenými teplotami bude vždy mírně odlišný. 
K získání předchozího grafu a následující tabulky bylo provedeno několik desítek 
počítačových simulací, s cílem co nejvíce se přiblížit naměřeným výsledkům.  

Přepočtené výsledky součinitele přestupu tepla do okolí jsou shrnuty v tabulce 
4. Jedná se o hodnoty kolem teploty povrchu 100 – 200 °C, které se na celkové době kalení 
podílí méně než jednou desetinou celkového času. Většina doby kalení se pohybuje v rozmezí 
teploty povrchu 100 – 50 °C. Naopak teploty povrchu nad 200 °C se v případě kalení do vody 
uplatní méně než jednu minutu z celkového času. Teploty povrchu nad 400 °C se při simulaci 
kalení do vody uplatňují v řádech sekund, podle teploty vody a rychlosti proudění od 2 do 15 
sekund. 

Výsledky dopočteného součinitele přestupu tepla do okolí jsou v souladu se 
současnými poznatky a jejich hodnota se nijak výrazněji neliší od podobných případů, 
publikovaných v odborné literatuře [49, 50, 51]. Dopočtené teploty povrchu tedy mohou být 
považovány za důvěryhodné a v dalších kapitolách bude možno přistoupit k jejich 
vyhodnocení a počítačové simulaci teplotních polí v čase, včetně modelování vzniku fází po 
transformaci austenitu. 
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Tab. 4  Hodnoty součinitele přestupu tepla do okolí  

Teplota
Model 

Sysweld

Volná 
konvekce 

(20°C)

Volná 
konvekce 
(60°C)

Nucená 
konvekce 
(20°C)

Nucená 
konvekce 
(60°C)

°C W·m
-2
·K

-1
W·m

-2
·K

-1
W·m

-2
·K

-1
W·m

-2
·K

-1
W·m

-2
·K

-1

50 800 1160 1040 1880 1120
100 1500 2175 1950 3525 2100
105 2700 3915 3510 6345 3780
110 3200 4640 4160 7520 4480
120 3700 5365 4810 8695 5180
130 4100 5945 5330 9635 5740
140 4800 6960 6240 11280 6720
160 5000 7250 6500 11750 7000
175 4700 6815 6110 11045 6580
200 4500 6525 5850 10575 6300
260 4000 5800 5200 9400 5600
300 3700 5365 4810 8695 5180
375 3000 4350 3900 7050 4200
550 2000 2900 2600 4700 2800
650 1600 2320 2080 3760 2240
800 1200 1740 1560 2820 1680
900 1000 1450 1300 2350 1400  

Hodnoty součinitele přestupu tepla α jsou seřazeny podle teploty povrchu. „Ladění“ 
součinitele přestupu tepla u volné konvekce ve studené i teplé vodě, stejně jako u nucené 
konvekce v teplé vodě nebylo obtížné. Naměřené hodnoty nevykazovaly větší rozdíl mezi 
vypočtenými, bylo třeba jen upravit pozici výsledné teplotní křivky. V případě kalení při 
nucené konvekci ve studené vodě bylo zapotřebí mnohem více pokusů, jelikož naměřená 
křivka má poněkud jiný sklon. Nakonec se podařilo nalézt střední hodnotu, která poměrně 
dobře kopíruje průběh naměřené křivky. 

Na obrázku 46 je vidět rozdíly součinitele přestupu tepla do okolí na teplotě 
v porovnání všech čtyř experimentů. Hodnota součinitele přestupu tepla při kalení za nucené 
konvekce ve studené vodě dosahuje ve špičce hodnoty téměř 12 000 W·m-2

·K-1, což se blíží 
horní teoretické hranici 15 000 [6]. Tento výsledek je v souladu s očekáváním, jelikož 
hodnoty součinitele přestupu tepla pro profesionální průmyslové software se často měří na 
malých vzorcích. Při kalení velmi hmotných těles se vždy očekává větší součinitel přestupu 
tepla do okolí, než při laboratorně naměřených hodnotách. 
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Obr. 46  Graf hodnot součinitele přestupu tepla do okolí 

Výsledky matematického modelování vnějšího transportu tepla naznačují, že 
součinitel přestupu tepla do okolí α, odvozený modelováním podle skutečně naměřených 
hodnot teplotního spádu v tělese, dává výpočtu teploty povrchu kaleného tělesa vysokou míru 
věrohodnosti. Tato věrohodnost vychází z dosažených odchylek mezi naměřenými 
a dopočtenými teplotami, a měla by být menší než 5 °C v analyzované hloubce materiálu. 
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9 POČÍTAČOVÁ SIMULACE TRANSPORTU TEPLA 

Numerická simulace a matematické modelování teploty povrchu kaleného tělesa byla 
provedena ve dvou fázích. Pro zmapování prvních okamžiků ponoření tělesa do vody a poté 
pro celé kalení. K tomuto rozdělení bylo přistoupeno z toho důvodu, že pokud by byl použit 
pouze graf, zohledňující celkovou dobu kalení, prvních několik desítek sekund, kdy dochází 
k velice zajímavým jevům z oblasti transformace tepla, by bylo zhuštěno do velmi malé 
grafické oblasti. Z toho důvodu bylo nejprve vyhodnoceno kalení v 5 - sekundových krocích 
(v první minutě kalení) a následně po minutách po zbývající dobu kalení. 

9.1 Změna teploty povrchu v první minutě kalení 

Analýzy po stránce metalografické jsou nejzajímavější informací ohledně teplot 
povrchu kaleného materiálu v prvních sekundách po ponoření tělesa do vodní nádrže. Jelikož 
tuto teplotu nelze z dříve uvedených důvodů přesně změřit, je nutno se spolehnout na 
simulační výpočet. Ten je závislý na správnosti podmínek jednoznačnosti, zejména závislosti 
součinitele přestupu tepla do okolí na teplotě povrchu, určeném na základě empirických 
výsledků provozního měření. Na grafu obrázku 47 je vidět průběh teplot, v intervalech pět 
sekund od počátku kalení. 

 

Obr. 47  Graf vypočtených teplot povrchu kalené hřídele 

Z výsledků vyplývá, že zatímco obě kalení při volné konvekci a nucená konvekce 
v teplé vodě mají podobný průběh, nucená konvekce ve studené vodě má mnohem rychlejší 
průběh ochlazování. Výsledkem jsou rozdílné rozdílná teplotní pole modelované oblasti, což 
je vidět v sérii následujících obrázků 48 - 51. Pro zobrazení výsledků byl zvolen čas 60 
sekund od ponoření do vody, kdy je již vizuálně vidět rozdíly mezi jednotlivými způsoby 
kalení. 
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9.1.1 Volná konvekce 

Na obrázcích 48 a 49 jsou vidět rozdíly teplot v tělese kalené hřídele při volné 
konvekci. Dva grafy za sebou znázorňují rozdíl mezi kalením ve studené (obr. 48) a teplé 
vodě (obr. 49). V legendě na pravém okraji obrázku je barevná teplotní škála. 

 

Obr. 48  Teplotní pole při volné konvekci ve studené vodě po 60 sekundách 

 

Obr. 49  Teplotní pole při volné konvekce v teplé vodě po 60 sekundách 

Na obrázcích 48 a 49 je možno vidět, že již v prvních sekundách kalení můžeme 
zaznamenat rozdíl mezi studenou a oteplenou vodou, zejména na povrchu tělesa. Ve střední 
části hřídele je rozdíl pouhý jeden stupeň, na povrchu tělesa však rozdíl činí 11 °C. 
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9.1.1 Nucená konvekce 

Na obrázcích 50 a 51 jsou teplotní pole po průřezu hřídele při nucené konvekci ve 
studené (obr. 50) a teplé vodě (obr. 51).  

 

Obr. 50  Teplotní pole při nucené konvekce ve studené vodě po 60 sekundách 

 

Obr. 51  Teplotní pole při nucené konvekce v teplé vodě po 60 sekundách 

Z předchozích simulací vyplývá, že rozdíl mezi studenou a oteplenou vodou je ještě 
výraznější, než u volné konvekce. Ve střední části hřídele činí rozdíl 4 °C, ale na povrchu 
rozdíl činí po jedné minutě více než 40 °C. 
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9.2 Změna teploty povrchu v průběhu celého kalení 

Dopočtení teploty povrchu v celé délce kalení je z pohledu transportu tepla velkým 
přínosem zejména pro pochopení závislosti součinitele přestupu tepla na teplotě povrchu 
a současně na teplotě okolní vody. Z pohledu metalurgie je zajímavější zkoumat první minuty 
ochlazování, kdy teplotní křivky v jednotlivých vrstvách pod povrchem začínají protínat 
hranice transformačních oblastí, ale z pohledu tepelné techniky je zajímavý celý průběh 
chladnutí. Na obrázku 52 je vidět celkový průběh poklesu teploty povrchu po dobu kalení ve 
vodě u všech čtyř způsobů kalení.  

Na první pohled je viditelné, že nucená konvekce ve studené vodě se odlišuje od 
ostatních způsobů kalení. Je to zejména oblast kolem 100 °C, kdy dochází k zásadní změně 
součinitele přestupu tepla odezněním vlivu parního filmu. Konečnou teplotu povrchu 
kaleného tělesa určuje teplota okolní vody. 

 

Obr. 52  Graf vypočtených teplot povrchu kalené hřídele 

I přesto, že předchozí graf na obrázku 52, znázorňující pokles teploty povrchu 
kaleného tělesa za celou dobu kalení, je pro potřeby provozních technologů zajímavý, více 
informací o vnitřním transportu tepla lze získat z map teplotních polí v barevné škále 
programu Sysweld. Jako referenční časy byly zvoleny teploty v časech 30, 60 a 90 minut. 

9.2.1 Volná konvekce ve studené vodě 

Na obrázcích 53, 54 a 55 je vidět zobrazení teplotních polí v tělese kalené hřídele při 
volné konvekci ve studené vodě.  
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Obr. 53  Teplotní pole po 30 minutách 

Na obrázku 53 je výsledek simulace teploty při volné konvekci ve studené vodě po 
půlhodině kalení. Nejvyšší teplota v ose hřídele má hodnotu 371 °C a je o 290 °C vyšší, než 
teplota povrchu. Všechny transformace v materiálu byly ukončeny, teplota povrchu je o 46 °C 
vyšší, než teplota okolní vody. 

 

Obr. 54  Teplotní pole po 60 minutách 

Na obrázku 54 je výsledek simulace teploty volné konvekce ve studené vodě po 
půlhodině kalení. Nejvyšší teplota v ose hřídele má hodnotu 130 °C a je o 80 °C vyšší, než 
teplota povrchu. Teplota povrhu je o 12 °C vyšší, než teplota okolní vody. 
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Obr. 55  Teplotní pole po 90 minutách  

Na obrázku 55 je rozdíl mezi povrchem a středem 24 °C. Z provedených simulací pro 
volnou konvekci ve studené vodě je vidět, že rozdíl teplot mezi povrchem a středem v čase 
postupně klesá. V době ukončení kalení byla teplota povrchu hřídele o 3 °C vyšší, než teplota 
okolní vody. 

9.2.2 Volná konvekce v teplé vodě 

Na obrázcích 56, 57 a 58 je vidět teplotní pole v tělese kalené hřídele při volné 
konvekci v teplé vodě. Oteplení vody byla způsobena předchozím kalením jiného sortimentu. 
Požadavkem provozu bylo zmapovat ochlazování v teplé vodě z důvodu možné úspory času, 
pokud by se prokázalo, že teplota chladícího média nemá zásadní vliv na celkovou rychlost 
ochlazování. Legenda k barevné škále je zobrazena v pravém horním okraji počítačové 
simulace. 



65 

 

 

Obr. 56  Teplotní pole po 30 minutách 

Na obrázku 56 je výsledek simulace teploty volné konvekce ve studené vodě po 30 
minutách kalení. Nejvyšší teplota v ose hřídele má hodnotu 379 °C a je o 280 379 °C vyšší, 
než teplota povrchu. Všechny transformace v materiálu byly ukončeny. Teplota povrhu je 
o 40 °C vyšší, než teplota okolní vody. 

 

Obr. 57  Teplotní pole po 60 minutách 

Na obrázku 57 je výsledek simulace teploty volné konvekce ve studené vodě po 60 
minutách kalení. Nejvyšší teplota v ose hřídele má hodnotu 146 °C a je o 74 °C větší, než 
teplota povrchu. Teplota povrhu je o 12 °C vyšší, než teplota okolní vody. 
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Obr. 58  Teplotní pole po 90 minutách 

Na obrázku 58 je rozdíl mezi povrchem a středem 20 °C. Z provedených simulací pro 
volnou konvekci ve studené vodě je vidět, že rozdíl teplot mezi povrchem a středem postupně 
v čase klesá. V době ukončení kalení byla teplota povrchu hřídele o 2,5 °C vyšší než teplota 
okolní vody. 

9.2.3 Nucená konvekce ve studené vodě 

Na obrázcích 59, 60 a 61 je vidět teplotní pole v tělese kalené hřídele při nucené 
konvekci ve studené vodě.  

 

Obr. 59  Teplotní pole po 30 minutách 
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Na obrázku 59 je výsledek simulace teploty při volné konvekci ve studené vodě po 30 
minutách kalení. Nejvyšší teplota v ose hřídele má hodnotu 343 °C a je o 260 °C vyšší, než 
teplota povrchu. Všechny transformace materiálu byly ukončeny. Teplota povrhu je o 37 °C 
vyšší, než teplota okolní vody. 

 

Obr. 60  Teplotní pole po 60 minutách 

Na obrázku 60 je výsledek simulace teploty volné konvekce ve studené vodě po 60 
minutách kalení. Nejvyšší teplota v ose hřídele má hodnotu 101 °C a je o 64 °C vyšší než 
teplota povrchu. Teplota povrchu je o 10 °C vyšší, než teplota okolní vody. 

 

Obr. 61  Teplotní pole po 90 minutách 
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Na obrázku 61 je rozdíl mezi povrchem a středem 12 °C. Z provedených simulací pro 
volnou konvekci ve studené vodě je vidět, že rozdíl teplot mezi povrchem a středem v čase 
postupně klesá. V době ukončení kalení byla teplota povrchu hřídele o 2,5 °C vyšší než 
teplota okolní vody. 

9.2.4 Nucená konvekce v teplé vodě 

Na obrázcích 62, 63 a 64 je vidět teplotní pole v tělese kalené hřídele při nucené 
konvekci v teplé vodě. Zmapování ochlazování v teplé vodě za nucené konvekce a porovnání 
s ochlazováním v teplé vodě za volné konvekce je přínosem pro provoz zejména v letních 
měsících, jelikož mohou při kalení aktivně využít čerpadla pro změnu rychlosti ochlazování.  

 

Obr. 62  Teplotní pole po 30 minutách 

Na obrázku 62 je výsledek simulace teploty volné konvekce ve studené vodě po 30 
minutách kalení. Nejvyšší teplota v ose hřídele má hodnotu 374 °C a je o 287 °C vyšší než 
teplota povrchu. Všechny transformace v materiálu byly ukončeny. Teplota povrhu je o 27 °C 
vyšší než teplota okolní vody. 
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Obr. 63  Teplotní pole po 60 minutách 

Na obrázku 63 je výsledek simulace teploty volné konvekce ve studené vodě po 60 
minutách kalení. Nejvyšší teplota v ose hřídele má hodnotu 136 °C a je o 78 °C vyšší než 
teplota povrchu. Teplota povrhu je o 10 °C vyšší než teplota okolní vody. 

 

Obr. 64  Teplotní pole po 90 minutách 

Na obrázku 64 je rozdíl mezi povrchem a středem 22 °C. Z provedených simulací pro 
volnou konvekci ve studené vodě vidíme, že rozdíl teplot mezi povrchem a středem v čase 
postupně klesá. V době ukončení kalení byla teplota povrchu hřídele o 5 °C vyšší než teplota 
okolní vody. 
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9.3 Průchod transformačními oblastmi 

Zmapování průchodu teplotních křivek transformačními oblastmi ARA diagramu 
v jednotlivých vrstvách materiálu bylo dalším z cílů této práce. Z programu Sysweld byly 
vygenerovány křivky ARA diagramu zkoumané oceli 42CrMo4 a do společného grafu 
přeneseny naměřené teploty v jednotlivých hloubkách. Časová osa x je v exponenciálním 
tvaru. Jelikož se jedná o ochlazování velmi tlustého tělesa, bude se tato kapitola věnovat 
především feriticko – perlitickým strukturám, okrajově i strukturám bainitickým, jelikož 
martenzitické struktury mohou vzniknout pouze v povrchových vrstvách materiálu. 

Rychlost ochlazování má zásadní vliv na strukturu tuhého roztoku. Jedná se především 
o rozpuštěné karbidy, jejichž rozmístění v krystalu tuhého roztoku je funkcí času, který 
uplyne od počátku překrystalizace po její ukončení. Struktury feriticko - perlitických ocelí 
jsou teoreticky prozkoumány velmi dobře. U uhlíkových ocelí se jejich struktura mění 
v závislosti na obsahu uhlíku od čistě feritické až po čistě perlitickou při eutektoidním složení. 
Vliv obsahu uhlíku na změnu struktury ocelí je uveden v tabulce 5 [54] a schematicky je pro 
tři obsahy uhlíku znázorněn na obrázku 65. 

Tab. 5  Vliv obsahu uhlíku na změnu struktury oceli 
> 0,1%C 0,1 - 0,45% C 0,45 – 0,76% C 

ferit 
cementit na hranicích zrn 

(výjimečně perlit) 

feritická matrice 
kolonie perlitu 

(cementit na hranicích zrn) 

proeutektoidní ferit 
perlit 

ostrý tranzit úzké rozmezí 
tranzitních teplot 

široké rozmezí 
tranzitních teplot 

 

 
a) Fe - 0,0026 hm. % C           b) Fe - 0,25 hm. % C            c) Fe - 0,60 hm. % C 

Obr. 65  Schéma struktury feriticko - perlitických ocelí v závislosti na uhlíku 

Množství feritu a perlitu závisí nejen na množství uhlíku a na teplotě austenitizace, ale 
rovněž, a to velmi výrazně, na rychlosti ochlazování. To vyplývá jednak z ARA diagramu, 
jednak ze závislosti obsahu proeutektoidního feritu na rychlosti ochlazování u ocelí 
s odstupňovaným obsahem uhlíku [55]. Jako kritický rozsah pomalých rychlostí ochlazování, 
při kterých dochází k výraznému nárůstu feritu, se pro uvedené oceli dají považovat rychlosti 
do 10 °C·s-1. 

Normalizace z teploty 850°C a vyšší bude mít za následek, že vznikající perlitická 
struktura se bude tvořit z poměrně velkého austenitického zrna. Dalším faktorem, který může 
výrazně ovlivnit perlitickou strukturu, je rychlost ochlazování dle ARA diagramu. Teplota 
Ar3, při které dochází k transformaci na perlit, je při nejpomalejší rychlosti ochlazování kolem 
650°C. Rozdíl mezi teplotou, kdy při ohřevu dosáhneme homogenní austenit (850°C) 
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a teplotou Ar3 je 200°C. Lze tedy provést dokonalou austenitizaci při poměrně vysoké teplotě 
850°C avšak vyšší rychlosti ochlazování lze dosáhnout poklesem teploty o cca 150 - 180°C 
a následným ochlazováním na vzduchu nebo v kapalném médiu. Vyšší rychlost ochlazování 
z nižší teploty se příznivě projeví jednak na nižší mezilamelární vzdálenosti perlitu, jednak na 
nižším pnutí. Na obrázku 66 jsou vidět naměřené ochlazovací křivky v hloubce 50 mm pod 
povrchem. 

 

Obr. 66  Graf transformačních oblastí 

V ARA diagramu protínají transformační oblasti všech struktur, kromě martenzitické. 
V této hloubce by se kromě feriticko – perlitické struktury měla vyskytovat v menším 
množství i struktura bainitická. V oblastech pod 600 °C, kdy by mělo docházet k vylučování 
bainitu do tuhého roztoku, je však dle naměřeného teplotního spádu rychlost ochlazování cca 
2 °C·s-1. Při tak pomalé ochlazovací rychlosti je dominantní tvorba feriticko – perlitické 
struktury. 

S poklesem teploty se na hranicích zrn vylučuje proeutektoidní ferit ve tvaru síťoví. 
Současně roste koncentrace uhlíku v nepřeměněném austenitu, což je na metalografických 
vzorcích patrné ze změny barevného odstínu, jako tmavnutí šedého odstínu. Vznikající bainit 
se s poklesem kalicí teploty obohacuje uhlíkem, proto je i tvrdší. Celková tvrdost struktury se 
však snižuje, protože ve struktuře se zvyšuje podíl proeutektoidního feritu i zbytkového 
austenitu. 

Pod teplotou přeměny bude mít zbytkový austenit eutektoidní koncentraci uhlíku. Při 
dalším poklesu teploty se struktura skokově změní a bude tvořena proeutektoidním feritem 
a lamelárním perlitem (při velmi dlouhé době výdrže globulárním perlitem). Ochlazením 
nadkritickou rychlostí se již struktura nemění. Diagram ARA v této oblasti již ztrácí svůj 
význam [58], [59], [60]. Na obrázku 67 je vidět naměřené ochlazovací křivky v hloubce 
100 mm pod povrchem. 
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Obr. 67  Graf transformačních teplot 

V ARA diagramu protínají ochlazovací křivky pouze transformační oblasti feritu 
a perlitu. Rychlost ochlazování je v této hloubce dle provedeného měření cca 1,5 °C·s-1. Při 
této rychlosti je očekávanou dominantní strukturou ferit, malé množství perlitu a zbytkový 
austenit. Na obrázku 67 je vidět naměřené ochlazovací křivky v hloubce 200 mm pod 
povrchem. 

 

Obr. 68  Graf transformačních teplot 
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V ARA diagramu protínají teplotní křivky transformační opět jen oblasti vzniku feritu 
a perlitu, přičemž kritická rychlost ochlazování dle provedeného měření je 1 °C·s-1. Za těchto 
okolností je očekávanou dominantní strukturou pouze ferit a zbytkový austenit.  

9.4 Výsledné struktury po kalení 

Zmapování výsledných struktur materiálu v kalené oceli je nezbytné především pro 
praktické využití při tvorbě rozřezového plánu odběru materiálu pro zkoušky na zjištění 
mechanických vlastností. Program Sysweld dokáže nasimulovat procentuální rozložení 
vzniklých fází a graficky je znázornit v modelu zkoumaného tělesa. Jeho databáze rozlišuje 
následující fáze alotropických modifikací: 

• Phase 1 - Ferit 
• Phase 2 - Perlit 
• Phase 3 - Bainit 
• Phase 4 - Martenzit 

Zbytkový austenit v jednotlivých vrstvách materiálu lze odvodit z procentuálního 
součtu všech ostatních vzniklých fází. 

9.4.1 Volná konvekce ve studené vodě 

Na obrázcích 69 až 72 je vidět mapy podílu jednotlivých fází v tělese kalené hřídele 
při volné konvekci ve studené vodě. Množství vzniklé fáze je uvedeno v hmotnostních 
procentech v legendě na pravém horním okraji grafu. Na obrázku 69 je znázorněno množství 
vzniklého feritu. 

 

Obr. 69  Mapa podílu rozložení feritu 

Jeho průměrné množství se pohybuje od 26,6 hm. % ve střední části hřídele po 
2,7 hm. % na povrchu. Jedná se o průměrné množství v  oblasti ohraničené konturami, nikoli 
v každém jednotlivém místě. Na obrázku 70 je znázorněno množství vzniklého perlitu. 



74 

 

 

Obr. 70  Mapa podílu rozložení perlitu 

Průměrné množství perlitu se pohybuje od 65,6 hm. % ve střední části hřídele, po 
6,6 hm. % na povrchu. Na obrázku 71 je znázorněno množství vzniklého bainitu. 

 

Obr. 71  Mapa podílu rozložení bainitu 

Průměrné množství bainitu se pohybuje od 84,1 hm. % v blízkosti povrchu hřídele, po 
8,8 hm. % ve střední části. Na obrázku 72 je znázorněno množství vzniklého martenzitu. 
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Obr. 72  Mapa podílu rozložení martenzitu 

Průměrné množství martenzitu se pohybuje od 86,4 % na povrchu hřídele, po 
8,7 hm. % ve střední části. 

9.4.2 Volná konvekce v teplé vodě 

Na obrázcích 73 až 76 je vidět konturové zobrazení obsahu jednotlivých fází v tělese 
kalené hřídele při volné konvekci v teplé vodě. Na obrázku 73 je znázorněno množství 
vzniklého feritu. 

 

Obr. 73  Mapa podílu rozložení feritu 
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Průměrné množství feritu se pohybuje od 26,7 hm. % ve střední části hřídele, po 
2,7 hm. % na povrchu. Na obrázku 74 je znázorněno množství vzniklého perlitu. 

 

Obr. 74  Mapa podílu rozložení perlitu 

Průměrné množství perlitu se pohybuje od 65,8 hm. % ve střední části hřídele, po 
6,6 hm. % na povrchu. Na obrázku 75 je znázorněno množství vzniklého bainitu. 

 

Obr. 75  Mapa podílu rozložení bainitu 

Průměrné množství bainitu se pohybuje od 84,3 h % v blízkosti povrchu hřídele, po 
8,9 hm. % ve střední části. Na obrázku 76 je znázorněno množství vzniklého martenzitu. 
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Obr. 76  Mapa podílu rozložení martenzitu 

Průměrné množství martenzitu se pohybuje od 85,2 % na povrchu hřídele, po 
8,6 hm. % ve střední části. 

9.4.3 Nucená konvekce ve studené vodě 

Na obrázcích 77 až 80 je vidět konturové zobrazení rozložení fází v tělese kalené 
hřídele při nucené konvekci ve studené vodě. Na obrázku 77 je znázorněno množství 
vzniklého feritu. 

 

Obr. 77  Mapa podílu rozložení feritu 
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Průměrné množství feritu se pohybuje od 26,2 hm. % ve střední části hřídele, po 
2,7 hm. % na povrchu. Na obrázku 78 je znázorněno množství vzniklého perlitu. 

 

Obr. 78  Mapa podílu rozložení perlitu 

Průměrné množství perlitu se pohybuje od 65,4 hm. % ve střední části hřídele, po 
6, hm. % na povrchu. Na obrázku 79 je znázorněno množství vzniklého bainitu. 

 

Obr. 79  Mapa podílu rozložení bainitu 

Průměrné množství bainitu se pohybuje od 83,7 h % v blízkosti povrchu hřídele, po 
8,6 hm. % ve střední části. Na obrázku 80 je znázorněno množství vzniklého martenzitu. 
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Obr. 80  Mapa podílu rozložení martenzitu 

Průměrné množství martenzitu se pohybuje od 86,9 hm. % na povrchu hřídele, po 
8,8 hm. % ve střední části. 

9.4.4 Nucená konvekce v teplé vodě 

Na obrázcích 81 až 84 je vidět konturové zobrazení rozložení podílu fází v tělese 
kalené hřídele při nucené konvekci v teplé vodě. Na obrázku 81 je znázorněno množství 
vzniklého feritu. 

 

Obr. 81  Mapa podílu rozložení feritu 
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Průměrné množství feritu se pohybuje od 26,7 hm. % ve střední části hřídele, po 
2,7 hm. % na povrchu. Na obrázku 82 je znázorněno množství vzniklého perlitu. 

 

Obr. 82  Mapa podílu rozložení perlitu 

Průměrné množství perlitu se pohybuje od 65,6 hm. % ve střední části hřídele, po 
6,7 h % na povrchu. Na obrázku 83 je znázorněno množství vzniklého bainitu. 

 

Obr. 83  Mapa podílu rozložení bainitu 

Průměrné množství bainitu se pohybuje od 84,1 hm. % v blízkosti povrchu hřídele, po 
8,8 hm. % ve střední části. Na obrázku 84 je znázorněno množství vzniklého martenzitu. 
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Obr. 84  Mapa podílu rozložení martenzitu 

Průměrné množství martenzitu se pohybuje od 86 hm. % na povrchu hřídele, po 
8,7 hm. % ve střední části.  

Pro potřeby metalurgického výzkumu je možné i dodatečné vyhodnocení libovolných 
míst v tělese hřídele, je však třeba zadat pro počítačovou simulaci konkrétní souřadnice 
jednotlivých zkoumaných elementů v síti. 

9.5 Vyhodnocení vzniklých materiálových fází zkoumaných elementů 

Na základě předchozí počítačové simulace proběhlo i přesnější vyhodnocení 
procentuálního množství jednotlivých materiálových fází v místech umístění termočlánků. Na 
počítačem vytvořené geometrii sítě modelu (obr. 40) byly určeny elementy odpovídající 
zkoumané poloze. Každému elementu je přiděleno konkrétní číslo, pomocí kterého se dá 
provádět simulace v libovolné části hřídele. 

Program Sysweld po zadání jednotlivých elementů vypočítal procentuální zastoupení 
jednotlivých materiálových fází v místech umístění termočlánků. Doplněk do 
100 hm. % vyjadřuje množství zbytkového austenitu v tuhém roztoku. Výsledky množství 
jednotlivých vzniklých fází při kalení hřídele za volné konvekce ve studené vodě jsou shrnuty 
v tabulce 6. Při kalení ve studené vodě při volné konvekci vzniká v porovnání s teplou vodou 
při volné konvekci na povrchu více martenzitu a méně bainitu. 

Tab. 6  Množství vzniklých fází při volné konvekci ve studené vodě 
Ferit Perlit Bainit Martenzit Součet
hm.% hm.% hm.% hm.% hm.%

Povrch 0,11 0,04 3,40 91,96 95,51

50 mm 3,27 1,62 92,50 2,45 99,84

100 mm 12,96 25,68 59,87 1,25 99,76

200 mm 28,97 68,82 2,10 0,09 99,98

Střed 29,29 68,57 2,03 0,09 99,98  
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Na obrázku 85 je graficky porovnáno množství vzniklých fází v jednotlivých 
hloubkách při kalení za volné konvekce ve studené vodě. 

 

Obr. 85  Množství vzniklých fází při volné konvekci ve studené vodě 

V tabulce 7 jsou výsledky vypočteného množství jednotlivých vzniklých fází při 
kalení hřídele za volné konvekce v teplé vodě. Ferit a perlit je přibližně ve stejném množství 
jako při kalení ve studené vodě, bainit a martenzit jsou na povrchu obsaženy v nižším 
množství, směrem ke středu hřídele se začínají vyrovnávat. 

Tab. 7  Množství vzniklých fází při volné konvekci v teplé vodě 
Ferit Perlit Bainit Martenzit Součet
hm. % hm. % hm. % hm. % hm. %

Povrch 0,13 0,05 9,00 85,40 94,58

50 mm 3,40 2,00 92,30 2,10 99,80

100 mm 13,30 28,90 56,40 1,20 99,80

200 mm 29,10 68,80 1,90 0,09 99,89

Střed 29,40 68,60 1,90 0,09 99,99  

Na obrázku 86 je graficky porovnáno množství vzniklých fází v jednotlivých 
hloubkách při kalení za volné konvekce v teplé vodě. 
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Obr. 86  Množství vzniklých fází při volné konvekci v teplé vodě 

V tabulce 8 jsou výsledky vypočteného množství jednotlivých vzniklých fází při 
kalení hřídele za nucené konvekce ve studené vodě. Největší rozdíl při porovnání s nucenou 
konvekcí v teplé vodě je méně vzniklého bainitu na povrchu tělesa, a to o 3,5 hm. %. 
Přibližně ve stejném množství se vykazuje nárůst martenzitu. 

Tab. 8  Množství vzniklých fází při nucené konvekci ve studené vodě 
Ferit Perlit Bainit Martenzit Součet
hm. % hm. % hm. % hm. % hm. %

Povrch 0,08 0,02 1,10 94,60 95,80

50 mm 3,11 1,42 92,30 3,04 99,87

100 mm 12,34 22,87 63,53 1,19 99,93

200 mm 28,67 68,90 2,33 0,09 99,99

Střed 29,02 68,55 2,33 0,09 99,99  

Na obrázku 87 je graficky porovnáno množství vzniklých fází v jednotlivých 
hloubkách při kalení hřídele za nucené konvekce ve studené vodě. 
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Obr. 87  Množství vzniklých fází při nucené konvekci ve studené vodě 

V tabulce 9 jsou výsledky vypočteného množství jednotlivých vzniklých fází při 
kalení hřídele za nucené konvekce v teplé vodě. Ferit a perlit přibližně odpovídá kalení ve 
studené vodě, bainit a martenzit se směrem ke středu hřídele vyrovnává. 

Tab. 9  Množství vzniklých fází při nucené konvekci v teplé vodě 
Ferit Perlit Bainit Martenzit Součet

hm. % hm. % hm. % hm. % hm. %
Povrch 0,11 0,05 4,55 90,50 95,21

50 mm 3,30 1,70 92,50 2,30 99,80

100 mm 13,10 26,60 58,99 1,20 99,89

200 mm 29,00 68,80 2,10 0,09 99,99

Střed 29,30 68,50 2,00 0,10 99,90  

Na obrázku 88 je graficky porovnáno množství vzniklých fází v jednotlivých 
hloubkách při kalení za nucené konvekce v teplé vodě. 
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Obr. 88  Množství vzniklých fází při nucené konvekci v teplé vodě 

Na základě tohoto vyhodnocení je možno konstatovat, že nevyhovující hodnoty 
vrubové houževnatosti, deklarované v kapitole 2, nemají fyzikální opodstatnění v odvodu 
tepla při kalení hřídelí. V jednotlivých hloubkách je podíl vzniklých struktur srovnatelný 
u všech způsobů kalení. Příčinu je nutno hledat buď v chemickém složení taveb, nebo 
v metodice návrhu plánu míst odběru zkoušek. 
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10 KRITERIÁLNÍ ROVNICE PRO TEPELNOU 
POVRCHOVOU PODMÍNKU 

Určení součinitele přestupu tepla z kaleného tělesa do vody na základě měření teplot 
v experimentálním výkovku během kalení a pomocí navazujícího inverzního simulačního 
postupu je náročné a obtížně opakovatelné jak z důvodů technických tak finančních. Znalost 
součinitele je potřebná pro případné další simulační výpočty za podobných podmínek. Z toho 
důvodu bylo snahou zobecnit získanou empirickou závislost součinitele přestupu tepla na 
teplotě povrchu tělesa, teplotě vody, případně na dalších veličinách, a nalézt rovnici pro jeho 
určení podobných podmínek. 

K popisu fyzikálního jevu, jehož úplnou diferenciální rovnici neumíme řešit přímo, se 
s výhodou používají kriteriální rovnice. Obecná kriteriální rovnice vyjadřuje funkční závislost 
mezi kritérii podobnosti, které v sobě mají implementovány všechny relevantní fyzikální 
parametry zkoumaného děje.  

10.1 Kritéria používaná pro sdílení tepla konvekcí 

Pro popis sdílení tepla konvekcí v jednofázovém médiu byla publikována řada 
kriteriálních rovnic. Vztahy využívají obvykle Nusseltovo, Prandtlovo, Grashofovo 
a Reynoldsovo kritérium. 

Součinitel přestupu tepla je obsažen v Nusseltově kritériu 

d
Nu

λα ⋅
= k      (1)       (26) 

kde αk - součinitel přestupu tepla konvekcí (W·m-2
·K-1), 

 λ je součinitel tepelné vodivosti (W·m-1
·K-1), 

 d - rozměr (m). 

Prandtlovo kritérium je funkcí vlastností chladicího média 

a

ν
=Pr      (1)       (27) 

kde v je kinematická viskozita (m2
·s-1), 

 a - součinitel teplotní vodivosti (m2
·s-1). 

Vliv volné konvekce charakterizuje Grashofovo kritérium 

2

3

v

lTg
Gr

⋅∆⋅⋅
=

γ
     (1)       (28) 

kde g je gravitační zrychlení (m·s-2), 
 γ - součinitel teplotní roztažnosti (K-1), 
 T - termodynamická teplota (K), 
 l - charakteristický rozměr (m), 
 v - kinematická viskozita (m2

·s-1). 

Rychlost nuceného proudění je obsažena v Reynoldsově kritériu 
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υ

ρ⋅
=

v
Re      (1)       (29) 

kde v je rychlost (m·s-1), 
 ρ - hustota (kg·m-3), 
 υ - kinematická viskozita (m2

·s-1). 

Určení rychlosti proudění měřením v praktických podmínkách během kalení je 
technicky obtížně realizovatelné [61], proto byl proveden pokus získat průměrnou rychlost 
v blízkosti kaleného tělesa modelováním. 

10.2 Určení rychlosti proudění v kalicí lázni modelováním  

Pro simulaci proudění byl využit program Ansys – Fluent, který je založen na řešení 
metodou konečných objemů. Při vyšetřování proudění se obecně vychází ze tří zákonů fyziky. 
Jedná se o zákony zachování hmotnosti, hybnosti a energie. V dalších případech se může 
jednat o ostatní skalární veličiny. Zmíněné fyzikální zákony jsou popsány rovnici kontinuity, 
Navier – Stokesovými rovnicemi a rovnicí energie [64]. 

Pro modelování turbulentního proudění se používá několik typů modelů. Turbulentní 
modely k – ε jsou obecně nejčastěji používané turbulentní modely pro CFD modelování 
(Compatutional Fluid Dynamics). Modely při výpočtu pracují s Boussienesqovou hypotézou 
o vírové viskozitě. Jedná se o modely, které stanovují turbulentní kinetickou energii 
(k) a rychlost disipace (ε). Turbulentní modely k – ε jsou Standard, RNG a Realizable. 
Principiálně aplikace modelu RNG slouží k vyloučení malých vírů. Výpočet vychází 
z Navier – Stokesovy rovnice, při úpravě členů zahrnující turbulentní viskozitu, nelineární 
členy, a také síly. RNG model je ve srovnání se standardním modelem časově náročnější na 
výpočet, proto byl použit model Standard [62, 63, 64]. 

10.3 Okrajové podmínky 

Pro oblasti vstupu a výstupu proudícího média nelze definovat stejné typy podmínek, 
neboť výpočet vychází z rovnice spojitosti. To znamená, že pokud je na vstupní oblasti 
definována rychlostní podmínka, tak nemůže být opět zadána ve výstupní oblasti. Pokud je do 
výpočtu zahrnutá i teplota je primárně využita rovnice energie. Kombinace podmínek pro 
vstup a výstup jsou následující 

• Vstup – rychlost, výstup – okolí. 

• Vstup – rychlost, výstup – statický tlak. 

• Vstup – totální tlak, výstup – statický tlak. 

Vstupní okrajová podmínka 

• Rychlost proudícího média na vstupu. 

• Hodnoty tlaku. 

• Teplota v systému. 
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10.4 Výsledky simulace proudění 

Na základě výše uvedených okrajových podmínek byly získány hodnoty rozložení 
rychlosti proudění v kalicí lázni. Zjednodušený 2D model byl použit z toho důvodu, že na 
odvodu tepla se podílí celý povrch kaleného materiálu, bez ohledu konkrétní umístnění 
měřicích termočlánků. Na následujících obrázcích 89 – 92 je vidět mapa amplitud proudění 
vody v kalicí nádrži kolem těla hřídele a konturové znázornění vírů a vektorů. 

 

Obr. 89  Konturové zobrazení rychlosti proudění v nádrži 

 

Obr. 90  Mapa amplitud rychlosti proudění vody při povrchu hřídele 



89 

 

 

Obr. 91  Konturové znázornění izovelocit proudění 

 

Obr. 92  Zobrazení vektorů rychlosti 

Trysky byly pro výpočet nadefinovány ve vzdálenosti 20 mm nad dnem nádrže z levé 
i pravé strany při vstupním tlaku 600 kPa a rychlosti proudícího média 115 m·s-1.  

Průměrná rychlost proudění kolem tělesa byla vyhodnocena jako aritmetický průměr 
amplitudy rychlosti ve vzdálenosti 50 mm od povrchu tělesa, výsledky jsou shrnuty v tabulce 
10. Na obrázku 93 je graficky znázorněno rozmístění bodů pro výpočet průměrné rychlosti 
proudění po obvodu hřídele. 
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Obr. 93  Schéma umístění bodů pro výpočet průměrné rychlosti proudění  

 

Tab. 10  Rychlost proudění v definovaných bodech 

Bod Název Rychlost

mm mm m·s
-1

1 2 200 3 050 POINT_A 0,225
2 2 600 3 050 POINT_B 0,053
3 3 000 3 050 POINT_C 0,014
4 3 400 3 050 POINT_D 0,080
5 3 800 3 050 POINT_E 0,241
6 3 800 2 900 POINT_F 0,326
7 3 800 2 750 POINT_G 0,278
8 3 800 2 600 POINT_H 0,284
9 3 800 2 450 POINT_I 0,276
10 3 400 2 450 POINT_J 0,126
11 3 000 2 450 POINT_K 0,278
12 2 600 2 450 POINT_L 0,059
13 2 200 2 450 POINT_M 0,278
14 2 200 2 600 POINT_N 0,146
15 2 200 2 750 POINT_O 0,067
16 2 200 2 900 POINT_P 0,073

0,175

Souřadnice

Průměr  
 
Rychlost pro výpočet Reynoldsova kritéria na povrchu kaleného válce byla při použití 

metody obvodového zprůměrování stanovena jako 0,175 m·s-1 v blízkosti povrchu válce při 
2D simulaci. 
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10.5 Návrh tvaru kriteriální rovnice 

Kriteriální rovnice pro případy konvekce beze změny skupenství, publikované 
v literatuře, kdy rozlišujeme případy volné a nucené konvekce, mají většinou tvar 
mocninných funkcí několika známých kritérií.  

V případě volné konvekce má kriteriální rovnice nejčastěji tvar 

( )n
GrPrCNu ⋅⋅=      (1)  (30) 

V případě nucené konvekce tvar 

nm
PrReCNu ⋅⋅=      (1)  (31) 

Velikost koeficientu C a exponentů m a n se musí pro každý konkrétní případ určit 
experimentálně. Fyzikální děj během kalení představuje odvod tepla do vícefázového média. 
V těchto případech jsou závislosti kritérií, které je možno nalézt literatuře, složitější. 
V rovnicích se mohou vyskytovat i další kritéria. Vzhledem k tomu, že je aktuálně k dispozici 
pouze omezený soubor experimentálních dat získaných za velmi podobných podmínek, bylo 
rozhodnuto, že kriteriální model bude hledán primárně jako funkce výše uvedených běžně 
používaných kritérií pro jednofázové médium. 

Data získaná při náročných experimentálních pracích zahrnují pouze vnitřní teploty 
v tělese a teplotu chladicí vody. Teplota měřená v blízkosti povrchu není spolehlivou 
veličinou z důvodu neznalosti přesné vzdálenosti snímače od povrchu, která se v turbulentním 
prostředí mohla měnit. Teplota povrchu byla získána výpočtem. Jako charakteristická teplota 
pro výpočet fyzikálních parametrů média byla proto použita teplota lázně neovlivněné 
povrchem tělesa. Volba charakteristické teploty směsi kapaliny a páry v blízkosti povrchu 
a určení fyzikálních parametrů média z dostupných dat se ukázala jako velmi problematická. 

Vypočtené hodnoty kritérií pro volnou a nucenou konvekci ve studené a teplé vodě 
jsou shrnuty v tabulkách 11 až 14, a graficky jsou zobrazeny závislosti Nu na teplotě povrchu 
na obrázcích 94 - 97. Ve všech sledovaných případech byly vypočteny základní fyzikální 
parametry vody pro měřené teploty vody v nádrži. Dále byly dopočteny hodnoty Prandtlova 
a Grashofova kritéria při volné konvekci a hodnoty Prandtlova a Reynoldsova kritéria při 
nucené konvekci. Hodnoty Nusseltova čísla byly vypočteny s využitím součinitele přestupu 
tepla konvekcí získaného z počítačové simulace.  
  



92 

 

Tab. 11  Výpočet relevantních kritérií pro volnou konvekci ve studené vodě 

Teplota 
povrchu  

Okolní 
teplota  

Součinitel 
přestupu tepla α k

Prandtlovo 
kritérium

Grashofovo 
kritérium

Nusseltovo 
kritérium

°C °C W·m-2
·K-1 1 1 1

900 21 1 450 6,73 3,991E+12 1 180

800 22 1 740 6,56 3,686E+12 1 413

650 23 2 320 6,39 3,098E+12 1 880

550 24 2 900 6,23 2,708E+12 2 344

375 25 4 350 6,07 1,876E+12 3 508

300 26 5 365 5,92 1,528E+12 4 317

260 27 5 800 5,78 1,350E+12 4 657

200 28 6 525 5,65 1,036E+12 5 228

175 29 6 815 5,51 9,128E+11 5 449

160 30 7 250 5,39 8,433E+11 5 784

140 31 6 960 5,26 7,332E+11 5 542

130 32 5 945 5,15 6,832E+11 4 724

120 33 5 365 5,03 6,283E+11 4 255

110 34 4 640 4,92 5,682E+11 3 673

105 35 3 915 4,82 5,415E+11 3 093

100 36 2 175 4,72 5,120E+11 1 715

50 37 1 160 4,62 1,075E+11 913  
 

 

Obr. 94  Závislost Nu na teplotě povrchu při volné konvekci s parním filmem 
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Tab. 12 Výpočet relevantních kritérií pro volnou konvekci v teplé vodě 

Teplota 
povrchu  

Okolní 
teplota  

Součinitel 
přestupu tepla α k

Prandtlovo 
kritérium

Grashofovo 
kritérium

Nusseltovo 
kritérium

°C °C W·m
-2

·K
-1 1 1 1

900 56 1 300 3,23 1,216E+13 993

800 56 1 560 3,23 1,072E+13 1 191

650 57 2 080 3,18 8,769E+12 1 586

550 57 2 600 3,18 7,290E+12 1 983

375 58 3 900 3,15 4,756E+12 2 972

300 58 4 810 3,13 3,664E+12 3 663

260 58 5 200 3,11 3,084E+12 3 958

200 59 5 850 3,09 2,183E+12 4 450

175 59 6 110 3,07 1,808E+12 4 645

160 60 6 500 3,05 1,584E+12 4 939

140 60 6 240 3,03 1,275E+12 4 739

130 60 5 330 3,01 1,121E+12 4 046

120 61 4 810 2,99 9,633E+11 3 649

110 61 4 160 2,97 8,023E+11 3 154

105 62 3 510 2,96 7,208E+11 2 660

100 62 1 950 2,94 6,376E+11 1 477  
 

 

Obr. 95  Závislost Nu na teplotě povrchu při volné konvekci bez parního filmu 
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Tab. 13  Výpočet relevantních kritérií pro nucenou konvekci ve studené vodě 

Teplota 
povrchu  

Okolní 
teplota  

Součinitel 
přestupu tepla α k

Prandtlovo 
kritérium

Reynoldsovo 
kritérium

Nusseltovo 
kritérium

°C °C W·m-2
·K-1 1 1 1

900 24 2 350 6,23 97 724 1 899

800 24 2 820 6,23 97 724 2 279

650 25 3 760 6,07 99 879 3 032

550 25 4 700 6,07 99 879 3 790

375 26 7 050 6,00 100 961 5 679

300 26 8 695 5,94 101 828 6 998

260 26 9 400 5,88 102 696 7 559

200 27 10 575 5,82 103 566 8 496

175 27 11 045 5,77 104 438 8 866

160 28 11 750 5,71 105 312 9 424

140 28 11 280 5,66 106 187 9 039

130 28 9 635 5,60 107 063 7 714

120 29 8 695 5,55 107 942 6 956

110 29 7 520 5,50 108 822 6 011

105 30 6 345 5,45 109 704 5 068

100 30 3 525 5,40 110 587 2 813

50 31 1 880 5,26 113 025 1 497  
 

 

Obr. 96  Závislost Nu na teplotě povrchu při nucené konvekci s parním filmem 
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Tab. 14  Výpočet relevantních kritérií pro nucenou konvekci v teplé vodě 

Teplota 
povrchu  

Okolní 
teplota  

Součinitel 
přestupu tepla α k

Prandtlovo 
kritérium

Reynoldsovo 
kritérium

Nusseltovo 
kritérium

°C °C W·m-2
·K-1 1 1 1

900 61 1 400 2,98 184 783 1 062

800 62 1 680 2,93 187 364 1 272

650 65 2 240 2,80 195 188 1 690

550 64 2 800 2,84 192 567 2 115

375 62 4 200 2,93 187 364 3 181

300 60 5 180 3,03 182 215 3 934

260 58 5 600 3,13 177 117 4 264

200 56 6 300 3,23 172 071 4 811

175 55 6 580 3,29 169 567 5 032

160 54 7 000 3,35 167 075 5 361

140 53 6 720 3,41 164 596 5 154

130 52 5 740 3,47 162 129 4 409

120 51 5 180 3,53 159 675 3 985

110 50 4 480 3,59 157 232 3 451

105 49 3 780 3,66 154 802 2 917

100 48 2 100 3,72 152 384 1 623

50 47 1 120 3,79 149 977 867  
 

 

Obr. 97  Závislost Nu na teplotě povrchu při nucené konvekci bez parního filmu 
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v teplé vodě byl podobný, odvod tepla při nucené konvekci ve studené vodě se odlišoval. 
Zatímco při volné konvekci dochází vlivem parního polštáře k pomalejšímu nástupu odvodu 
tepla, u nucené konvekce ve studené vodě je tomu naopak. 

Snaha o nalezení společné kriteriální rovnice pro teplou i studenou vodu s použitím 
rovnice (30) pro volnou konvekci a rovnice (31) pro nucenou konvekci naráží na problém, že 
tento typ rovnic, používaný pro jednofázové médium, nedokáže popsat velkou změnu Nu 
pomocí změn kritérií Gr, Pr popř. Re, jejichž hodnoty se mění pouze na základě teploty 
neovlivněného chladicího média. Teplota chladicího média se přitom může měnit nezávisle na 
kalicím procesu v důsledku zapínání prvků vodního hospodářství, jak tomu bylo v případě 
nucené konvekce v teplé vodě, kdy teplota oproti očekávání v průběhu kalení klesala.  

Na obrázcích 94 – 97 je vidět, že trendy Nu v oblasti chlazení za přítomnosti 
souvislého parního filmu (při teplotách povrchu nad 160°C) a bez něj (pod 160 °C) jsou 
opačné, proto bylo nutno hledat parametry kriteriální rovnice zvlášť pro interval teplot, kdy 
existuje souvislý parní film, a zvlášť pro druhou rovnici platnou pro zbývající interval. Pokud 
má mít kriteriální rovnice obvyklý tvar mocninné funkce, není možno takovou změnu trendu 
postihnout jedinou rovnicí. 

Na základě uvedených zjištění bylo zavedeno teplotní kritérium H jako simplex, jenž 
v sobě zahrnuje podíl termodynamických teplot vody a teploty povrchu 

p

w

T

T
H =      (1)  (32) 

kde v je kinematická viskozita (m2
·s-1), 

 a - součinitel teplotní vodivosti (m2
·s-1). 

Z obrázků (94 - 97) je dále vidět, že skupiny datových bodů Nu vynesených jako 
funkce teploty povrchu tvoří odlišné závislosti pro studenou a teplou vodu. Tento vliv teploty 
vody by mělo vysvětlit v kriteriálním modelu pro volnou konvekci Pr kritérium, resp. součin 
Gr⋅Pr, v případě nucené konvekce pak kritéria Re a Pr. 

Analýza dat v případě volné konvekce ukázala, že postačí zahrnout do modelu 
kritérium Pr. Vzhledem k tomu, že experimenty byly prováděny s použitím jediného média za 
podobných podmínek, není možno vyhodnotit s dostatečnou významností exponent u kritéria 
Gr a přidání Gr kritéria kvalitu modelu již nezlepší. V případě nucené konvekce, kdy by se 
nabízelo zahrnout v modelu kritéria Pr a Re, je Re kritérium v daném případě nevhodné 
použít, jelikož ve všech experimentálních datech se předpokládá konstantní rychlost. Re tedy 
závisí pouze na kinematické viskozitě, podobně jako Pr kritérium, proto Re nepřináší žádné 
další zlepšení modelu. 

Pro volnou i nucenou konvekci bylo možno tedy použít totožný tvar kriteriálního 
modelu 

nm
PrHCNu ⋅⋅=      (1)  (33) 

Podle tabulek 11 až 14 byly vypočteny hodnoty parametrů pro každý výše uvedený 
případ kalení, které byly ještě rozděleny na rovnice s trvalým parním filmem, kdy hodnota 
součinitele přestupu tepla stoupá až ke kritické hodnotě, a bez trvalého parního filmu, kdy 
naopak klesá až ke svému minimu. 



97 

 

Pro použití kriteriálních rovnic je důležité posouzení, zda správně prokládají naměřené 
body. Kromě jiných metod je možno toto posouzení provést v grafech (obrázky 98 až 101), 
kde na vodorovné ose je Nu získané experimentálně měřením a inverzním modelováním (Nu 
experimentální) a na svislé ose je Nu vypočtené z kriteriálního modelu (Nu model). Body 
v grafu by ideálně měly ležet na přímce se směrnicí rovnou jedné, pokud kriteriální model 
dokonale prokládá experimentální body. Čím blíže jsou body u přímky, tím dokonalejší je 
kriteriální model, tj. více se blíží experimentálním datům.  

Grafy prokazují funkčnost a použitelnost kriteriální rovnice pro daný případ. 
Kriteriální rovnice uspokojivě aproximují experimentální závislost. Největší odchylka Nu 
vypočteného z kriteriálního modelu od Nu získaného experimentálně je v případě nucené 
konvekce bez parního filmu. Chyba kriteriálního modelu je způsobena řetězcem nejistot od 
experimentálního měření přes inverzní simulace až po nedokonalost vlastního kriteriálního 
modelu. 

 

Obr. 98  Porovnání modelu a vypočteného Nu při volné konvekci s parním filmem 
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Obr. 99  Porovnání modelu a vypočteného Nu při volné konvekci bez parního filmu 
 

 

Obr. 100  Porovnání modelu a vypočteného Nu při nucené konvekci s parním filmem 
 
 

0

2000

4000

6000

8000

10000

12000

0 1 000 2 000 3 000 4 000 5 000 6 000 7 000 8 000 9 000 10 000

N
u

m
od

el
 (

1)

Nu experimentální (1)

Volná konvekce bez parního filmu

Nu model

Lineární (Nu model)

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

0 1 000 2 000 3 000 4 000 5 000 6 000

N
u

m
od

el
 (

1)

Nu experimentální (1)

Nucená konvekce s parním filmem

Nu model

Lineární (Nu model)



99 

 

 

Obr. 101  Porovnání modelu a vypočteného Nu při nucené konvekci bez parního filmu 

Výsledné hodnoty parametrů kriteriální rovnice pro volnou i nucenou konvekci jsou 
znázorněny v tabulce 15. 

Tab. 15  Hodnoty parametrů kriteriální rovnice 
Hodnoty parametrů kriteriální rovnice C m n

Volná konvekce s parním filmem 4727 -1,661 0,515
Volná konvekce bez paního filmu 2560 6,804 -0,834
Nucená konvekce s parním filmem 2682 -1,626 1,083
Nucená konvekce bez parního filmu 2667 1,711 -0,936  

Výše uvedené parametry kriteriálních rovnic jsou výsledkem experimentálního měření 
z kalení válcového tělesa o průměru 500 mm za provozních podmínek. Rozsah platnosti 
parametrů kriteriálních rovnic pro tělesa jiných rozměrů a odlišné podmínky kalení nemohl 
být z provozních důvodů kvůli náročnosti experimentálních prací dosud stanoven. 
Spolehlivost uvedených rovnic bude dle předpokladu klesat s růstem diferencí rozměrů 
a podmínek kalení od případu, pro který byly rovnice stanoveny. 
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11 ZÁVĚR 

Transport tepla při kalení velmi hmotných těles je doposud jedním z nejméně 
prozkoumaných jevů při jakostním tepelném zpracování materiálu. Je to způsobeno faktem, 
že tyto výrobky jsou relativně drahé a jen zřídka se podaří získat vhodný výkovek 
k praktickým zkouškám a testům, které ho většinou znehodnotí. Tuto překážku se ve 
spolupráci s firmou VÍTKOVICE HEAVY MACHINERY a.s. podařilo překonat a díky tomu 
bylo možno proměřit teplotní pole kaleného materiálu u velmi hmotného tělesa, v konkrétním 
případě válce o průměru 500 mm. Měřila se teplota v těsné blízkosti povrchu hřídele (na 
několika místech po obvodu), a zároveň byla měřena teplota v několika různých hloubkách 
pod povrchem.  

Do tělesa zkušební hřídele byly vyvrtány otvory pro umístění plášťových termočlánků 
typu K v různých hloubkách od povrchu až do osy hřídele v rozmezí 50 mm. Výsledkem 
měření byly hodnoty z termočlánků, zapuštěných 50, 100 a 200 mm do tělesa kalené hřídele. 
Toto měření se využilo pro počítačovou simulaci a především pro správné nadefinování 
okrajových podmínek. Výzkum transportu tepla při kalení velmi hmotných těles by měl 
přispět především k pochopení tvorby různých alotropických modifikací po průřezu tělesa 
v závislosti na rychlosti odvodu tepla. Pro potřeby této disertační práce byla provedena čtyři 
experimentální kalení, kalení při volné konvekci ve studené a teplé vodě, a při nucené 
konvekci ve studené a teplé vodě. Důvodem těchto experimentů bylo vědecky prověřit rozdíl 
mezi kalením ve studené a teplé vodě, s ohledem na pohyb lázně, z důvodu značné úspory 
času při případném potvrzení možnosti kalení v teplé vodě. 

Vnitřní transport tepla na povrchu zkoumané hřídele byl vypočten pomocí počítačové 
simulace na základě výsledků praktických měření. Byla použita povrchová podmínku třetího 
druhu, definovanou teplotou okolí a součinitelem přestupu tepla konvekcí αk. Současně 
s měřením teploty povrchu byla sledována i změna teploty okolní vody, což jsou dva 
rozhodující parametry pro výpočet součinitele přestupu tepla do okolí. Počáteční a koncová 
teplota vody byla jednou z rozhodujících okrajových podmínek pro správné „vyladění“ 
součinitele přestupu tepla do okolí.  

Modelovaná oblast byla průnikem horní poloviny ležatého válce s vertikální rovinou 
procházející osou válce. Celkový počet výpočtových elementů dosáhl počtu 3 600, což bylo 
pro potřeby výpočtu dostačující. Fyzikální podmínky jednoznačnosti materiálu byly voleny 
dle databáze programu Sysweld pro ocel 42CrMo4. Fyzikální parametry vody, včetně modelu 
součinitele přestupu tepla do okolí pro kalení oceli do vody, byly taktéž načteny z databáze 
programu Sysweld. Zadána byla teplota austenitizace, funkce změny teploty kalicího média 
v průběhu kalení a pozice termočlánku při experimentálním měření.  

Vlastní počítačová simulace probíhala tak, že závislost součinitel přestupu tepla α byla 
modifikována pro každé z provedených měření, dokud nedošlo k přiblížení vypočtených 
a naměřených teplotních křivek ochlazování. Při této hodnotě součinitele byl pro každý 
zkoumaný případ kalení proveden výpočet teploty povrchu v čase. Jakmile se dopočtená 
křivka přiblížila k naměřené hodnotě, dopočtená teplota povrchu se dá považovat za 
spolehlivě určenou. 

Byla provedena predikce podílu fází vzniklých při rozpadu austenitu s využitím 
počítačové simulace a popsán průchod jednotlivých teplotních křivek v transformačních 
oblastech alotropických modifikací oceli po průřezu kaleného materiálu. Významným 
přínosem této práce je zjištění, že pohyb vodní lázně, a s tím spojené narušení parního filmu, 
nemá na ochlazování kaleného materiálu tak významný vliv, jako teplota chladícího média. 
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Ani turbulentní pohyb teplé vody nevede k rychlejšímu odvodu tepla ve srovnání s vodou 
studenou za volné konvekce. Na základě konturových grafů teplotního pole při ochlazování 
byl zmapován teplotní spád v tělese kalené hřídele pro možnost přesnějšího určení místa 
odběru zkoušek mechanických hodnot. Výsledkem počítačové simulace je i predikce 
vzniklých materiálových struktur po ukončení kalení. Tato predikce také umožní přesnější 
volbu míst pro odběr vzorků materiálu pro mechanické zkoušky s nejmenším rizikem výskytu 
několika různých struktur, a tím i rizika rozptylu hodnot, zejména vrubové houževnatosti. Ze 
simulací vyplývá, že současná místa odběru zkoušek jsou z tohoto pohledu nepříliš vhodná, 
jelikož právě v této oblasti dochází k riziku zvýšené možnosti výskytu několika různých 
struktur velmi blízko u sebe. 

V poslední kapitole byl na základě počítačové simulace proveden návrh zobecněných 
bezrozměrových rovnic pro výpočet součinitele přestupu tepla pro každý ze zkoumaného typu 
kalení. Tyto kriteriální rovnice popisují konkrétní stav přestupu tepla nejen pro přímé kalení 
ve vodě, ale i nad bodem vzniku souvislé parní vrstvy. Jsou platné pouze pro tělesa stejných, 
nebo velmi blízkých rozměrů, kalených za stejných, nebo podobných podmínek. Jelikož je 
celý mechanizmus transportu tepla při kalení tlustých těles ve vodě velice složitý, zejména 
z důvodu dočasné existence trvalého parního filmu, byly určeny hodnoty parametrů rovnice 
pro každý případ kalení zvlášť. Jedná se o oblast s trvalým parním filmem, kdy součinitel 
přestupu tepla se snižující se teplotou povrchu stoupá ke své maximální hodnotě (kolem 
teploty povrchu 160 °C), a pro oblast bez trvalého parního filmu, kdy součinitel přestupu tepla 
se snižující se teplotou povrchu naopak klesá. Velkým přínosem je využití těchto rovnic pro 
určení závislosti součinitele přestupu tepla na teplotě povrchu bez nutnosti opakování 
náročného experimentálního měření 

Dalším významným zjištěním celé práce, postavené primárně na výsledcích 
experimentálního měření, je skutečnost, že zatímco tři metody ochlazování vykazují podobné 
charakteristiky chladnoucích křivek, jedna z nich se od ostatních liší. Je to transport tepla za 
nucené konvekce ve studené vodě, tedy kalení za použití nuceného promíchávání lázně 
zejména v zimním období. Pokud tedy výrobci sériově kalených hmotných těles chtějí 
zachovat podobné vlastnosti materiálu ve výrobě bez ohledu na vnější vlivy, neměli by 
používat kombinaci nucené konvekce se studenou vodou. 
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Příloha 1  Volná konvekce ve studené vodě I 
Datum Čas Povrch 50 mm 100 mm 200 mm t -1m t -3m Okruh

hod:min °C °C °C °C °C °C °C
30.07.2015 0:00 102 842 851 853 21 18 15
30.07.2015 0:01 97 752 846 850 21 18 15
30.07.2015 0:02 94 633 830 848 21 18 15
30.07.2015 0:03 88 524 809 849 21 18 15
30.07.2015 0:04 85 479 784 849 21 18 15
30.07.2015 0:05 82 444 760 850 25 18 15
30.07.2015 0:06 78 414 735 850 25 18 15
30.07.2015 0:07 85 390 711 850 24 18 15
30.07.2015 0:08 79 369 687 849 22 18 15
30.07.2015 0:09 74 351 664 849 25 18 15
30.07.2015 0:10 72 336 641 847 25 19 15
30.07.2015 0:11 75 321 618 845 27 19 15
30.07.2015 0:12 71 308 595 841 29 19 15
30.07.2015 0:13 72 296 573 837 31 19 15
30.07.2015 0:14 74 285 553 831 31 19 15
30.07.2015 0:15 68 274 534 824 32 19 15
30.07.2015 0:16 65 265 516 817 32 19 15
30.07.2015 0:17 63 256 499 808 32 19 15
30.07.2015 0:18 66 248 484 799 33 19 15
30.07.2015 0:19 67 240 469 789 34 19 15
30.07.2015 0:20 68 232 455 779 34 19 15
30.07.2015 0:21 64 223 442 768 34 19 15
30.07.2015 0:22 65 216 429 757 34 19 15
30.07.2015 0:23 66 208 417 746 35 19 15
30.07.2015 0:24 65 200 405 736 35 19 15
30.07.2015 0:25 65 193 394 726 35 19 15
30.07.2015 0:26 65 187 382 716 35 19 15
30.07.2015 0:27 62 182 372 708 36 19 15
30.07.2015 0:28 64 178 362 702 36 19 15
30.07.2015 0:29 63 174 352 695 36 19 15
30.07.2015 0:30 61 169 343 688 36 19 15
30.07.2015 0:31 60 165 334 679 36 19 15
30.07.2015 0:32 57 162 325 668 36 19 15
30.07.2015 0:33 55 158 317 657 36 19 15
30.07.2015 0:34 51 154 309 645 36 19 15
30.07.2015 0:35 52 150 301 627 36 19 15
30.07.2015 0:36 53 147 294 599 37 19 15
30.07.2015 0:37 51 144 286 567 37 19 15
30.07.2015 0:38 49 140 279 537 37 19 15
30.07.2015 0:39 50 137 272 509 37 19 15
30.07.2015 0:40 49 134 265 483 37 19 15
30.07.2015 0:41 48 131 258 459 37 19 15
30.07.2015 0:42 48 128 252 436 37 19 15
30.07.2015 0:43 48 125 245 415 37 20 15
30.07.2015 0:44 47 122 238 395 37 20 15
30.07.2015 0:45 46 119 232 377 37 20 15
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Příloha. 2  Volná konvekce ve studené vodě II 
Datum Čas Povrch 50 mm 100 mm 200 mm t -1m t -3m Okruh

hod:min °C °C °C °C °C °C °C
30.07.2015 0:46 45 116 225 360 37 20 15
30.07.2015 0:47 46 113 219 344 37 20 15
30.07.2015 0:48 45 110 213 329 37 20 15
30.07.2015 0:49 46 107 207 315 37 20 15
30.07.2015 0:50 44 106 201 302 38 20 15
30.07.2015 0:51 45 104 195 289 38 20 15
30.07.2015 0:52 44 103 189 278 38 20 15
30.07.2015 0:53 44 103 183 267 38 20 15
30.07.2015 0:54 43 103 178 256 38 20 15
30.07.2015 0:55 44 101 173 246 38 20 15
30.07.2015 0:56 42 98 168 237 38 20 15
30.07.2015 0:57 42 95 163 228 38 20 15
30.07.2015 0:58 42 93 158 219 38 20 15
30.07.2015 0:59 41 91 153 211 38 20 15
30.07.2015 1:00 42 89 148 204 38 20 15
30.07.2015 1:01 40 87 144 196 38 20 15
30.07.2015 1:02 41 85 140 189 38 20 15
30.07.2015 1:03 39 83 136 183 38 20 15
30.07.2015 1:04 39 81 131 176 38 20 15
30.07.2015 1:05 39 79 128 170 38 20 15
30.07.2015 1:06 39 77 122 165 38 20 15
30.07.2015 1:07 38 75 118 159 38 20 15
30.07.2015 1:08 38 74 110 154 38 20 15
30.07.2015 1:09 38 72 107 149 38 20 15
30.07.2015 1:10 38 71 105 144 38 20 15
30.07.2015 1:11 37 69 104 140 38 20 15
30.07.2015 1:12 37 68 103 135 38 20 15
30.07.2015 1:13 36 66 101 131 38 20 15
30.07.2015 1:14 36 65 99 127 38 20 15
30.07.2015 1:15 36 64 96 123 38 20 15
30.07.2015 1:16 36 62 93 120 38 20 15
30.07.2015 1:17 35 61 91 116 38 20 15
30.07.2015 1:18 36 60 89 113 38 20 15
30.07.2015 1:19 35 59 86 110 38 20 15
30.07.2015 1:20 35 58 84 107 38 20 15
30.07.2015 1:21 35 57 82 104 38 20 15
30.07.2015 1:22 35 56 80 101 38 20 15
30.07.2015 1:23 34 55 78 98 38 20 15
30.07.2015 1:24 33 54 77 95 38 20 15
30.07.2015 1:25 33 53 75 93 38 20 15
30.07.2015 1:26 34 52 73 91 38 20 15
30.07.2015 1:27 32 51 71 88 38 20 15
30.07.2015 1:28 33 51 70 86 38 20 15
30.07.2015 1:29 32 50 68 84 39 21 15
30.07.2015 1:30 32 49 67 82 39 21 15
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Příloha. 3  Volná konvekce v teplé vodě I 
Datum Čas Povrch 50 mm 100 mm 200 mm t -1m t -3m Okruh

hod:min °C °C °C °C °C °C °C
13.02.2015 0:00 103 845 852 854 56 54 15
13.02.2015 0:01 102 780 852 854 57 55 15
13.02.2015 0:02 102 680 852 854 58 56 15
13.02.2015 0:03 102 570 840 854 58 56 15
13.02.2015 0:04 101 520 819 854 59 56 15
13.02.2015 0:05 101 477 792 853 59 57 15
13.02.2015 0:06 101 440 765 852 60 57 15
13.02.2015 0:07 101 414 738 852 60 57 15
13.02.2015 0:08 100 391 712 849 61 57 15
13.02.2015 0:09 99 367 686 849 61 57 15
13.02.2015 0:10 99 350 661 848 61 57 15
13.02.2015 0:11 98 336 636 846 61 57 15
13.02.2015 0:12 98 320 612 844 61 58 15
13.02.2015 0:13 98 305 589 840 61 58 15
13.02.2015 0:14 98 296 567 835 62 57 15
13.02.2015 0:15 96 286 546 829 62 57 15
13.02.2015 0:16 95 277 527 822 62 57 15
13.02.2015 0:17 92 270 509 814 62 57 15
13.02.2015 0:18 87 262 492 805 62 57 15
13.02.2015 0:19 89 254 477 795 62 57 15
13.02.2015 0:20 91 248 463 785 62 57 15
13.02.2015 0:21 90 240 450 774 62 58 15
13.02.2015 0:22 87 232 437 763 62 58 15
13.02.2015 0:23 90 228 425 751 63 57 15
13.02.2015 0:24 90 222 414 740 63 57 15
13.02.2015 0:25 89 216 403 729 63 57 15
13.02.2015 0:26 90 213 392 718 63 57 15
13.02.2015 0:27 89 209 383 709 63 57 15
13.02.2015 0:28 89 205 373 702 63 57 15
13.02.2015 0:29 88 199 364 695 63 57 15
13.02.2015 0:30 89 195 355 688 63 57 15
13.02.2015 0:31 89 191 347 680 63 57 15
13.02.2015 0:32 91 187 338 670 63 57 15
13.02.2015 0:33 89 184 330 659 63 57 15
13.02.2015 0:34 89 181 323 648 63 57 15
13.02.2015 0:35 87 177 315 634 63 57 15
13.02.2015 0:36 89 174 308 610 63 57 15
13.02.2015 0:37 89 170 300 578 63 57 15
13.02.2015 0:38 89 167 293 546 63 57 15
13.02.2015 0:39 87 165 286 517 63 57 15
13.02.2015 0:40 87 160 279 491 63 57 15
13.02.2015 0:41 85 157 272 466 63 57 15
13.02.2015 0:42 85 152 265 443 63 57 15
13.02.2015 0:43 86 150 258 421 63 57 15
13.02.2015 0:44 85 147 252 401 63 57 15
13.02.2015 0:45 85 144 245 383 63 57 15
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Příloha 4  Volná konvekce v teplé vodě II 
Datum Čas Povrch 50 mm 100 mm 200 mm t -1m t -3m Okruh

hod:min °C °C °C °C °C °C °C
13.02.2015 0:46 84 141 239 366 63 57 15
13.02.2015 0:47 82 139 232 350 63 57 15
13.02.2015 0:48 82 136 226 335 63 57 15
13.02.2015 0:49 81 133 220 321 63 57 15
13.02.2015 0:50 81 130 214 308 63 57 15
13.02.2015 0:51 81 128 208 296 63 57 15
13.02.2015 0:52 81 125 202 284 63 57 15
13.02.2015 0:53 80 123 197 273 63 57 15
13.02.2015 0:54 80 121 192 263 63 57 15
13.02.2015 0:55 79 119 187 253 63 57 15
13.02.2015 0:56 80 117 182 244 63 57 15
13.02.2015 0:57 79 114 177 236 63 57 15
13.02.2015 0:58 79 112 173 227 63 57 15
13.02.2015 0:59 77 109 169 220 63 57 15
13.02.2015 1:00 78 106 164 213 63 57 15
13.02.2015 1:01 77 105 160 206 63 57 15
13.02.2015 1:02 77 104 156 199 63 57 15
13.02.2015 1:03 77 103 153 193 63 57 15
13.02.2015 1:04 77 101 149 187 63 57 15
13.02.2015 1:05 76 101 146 181 63 57 15
13.02.2015 1:06 76 101 142 176 63 57 15
13.02.2015 1:07 75 101 139 171 63 57 15
13.02.2015 1:08 74 100 136 167 63 57 15
13.02.2015 1:09 74 100 133 162 63 57 15
13.02.2015 1:10 74 96 130 158 63 57 15
13.02.2015 1:11 74 95 128 154 63 57 15
13.02.2015 1:12 74 94 125 150 63 57 15
13.02.2015 1:13 74 93 122 146 63 57 15
13.02.2015 1:14 74 92 119 143 63 57 15
13.02.2015 1:15 73 91 114 140 63 57 15
13.02.2015 1:16 73 90 111 136 63 57 15
13.02.2015 1:17 73 89 108 133 63 57 15
13.02.2015 1:18 73 88 103 131 63 57 15
13.02.2015 1:19 72 87 103 128 63 57 15
13.02.2015 1:20 72 86 103 125 63 57 15
13.02.2015 1:21 72 85 103 123 63 57 15
13.02.2015 1:22 71 84 103 120 63 57 15
13.02.2015 1:23 71 84 103 118 63 57 15
13.02.2015 1:24 71 83 102 116 63 57 15
13.02.2015 1:25 71 82 100 114 63 57 15
13.02.2015 1:26 70 82 99 112 63 57 15
13.02.2015 1:27 71 81 98 110 63 57 15
13.02.2015 1:28 71 80 96 108 63 57 15
13.02.2015 1:29 70 80 95 107 63 57 15
13.02.2015 1:30 70 79 94 105 63 57 15
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Příloha 5  Nucená konvekce ve studené vodě I 
Datum Čas Povrch 50 mm 100 mm 200 mm t -1m t -3m Okruh

hod:min °C °C °C °C °C °C °C
22.07.2015 0:00 101 832 852 848 24 25 24
22.07.2015 0:01 94 717 844 845 25 26 24
22.07.2015 0:02 81 608 824 843 26 27 24
22.07.2015 0:03 72 515 799 843 27 28 24
22.07.2015 0:04 69 451 777 844 28 28 24
22.07.2015 0:05 76 405 740 844 29 29 24
22.07.2015 0:06 63 370 712 843 29 29 24
22.07.2015 0:07 73 342 685 842 29 30 24
22.07.2015 0:08 60 318 658 840 30 30 24
22.07.2015 0:09 56 297 630 837 30 30 24
22.07.2015 0:10 57 279 603 833 30 30 24
22.07.2015 0:11 59 263 577 828 30 30 25
22.07.2015 0:12 54 249 552 821 30 31 25
22.07.2015 0:13 51 236 528 813 30 31 25
22.07.2015 0:14 59 224 507 804 30 31 25
22.07.2015 0:15 51 213 487 795 30 31 25
22.07.2015 0:16 58 204 469 784 31 31 25
22.07.2015 0:17 46 196 453 773 31 31 25
22.07.2015 0:18 49 189 437 762 31 31 25
22.07.2015 0:19 53 182 422 750 31 31 25
22.07.2015 0:20 49 173 408 738 31 31 25
22.07.2015 0:21 42 167 395 727 31 31 25
22.07.2015 0:22 45 160 383 716 31 31 25
22.07.2015 0:23 50 150 371 707 31 31 25
22.07.2015 0:24 43 141 360 699 31 31 25
22.07.2015 0:25 43 134 349 692 31 31 25
22.07.2015 0:26 42 128 339 684 31 31 25
22.07.2015 0:27 41 122 329 675 31 31 25
22.07.2015 0:28 42 117 319 663 31 31 25
22.07.2015 0:29 42 114 310 650 31 32 25
22.07.2015 0:30 41 111 301 636 31 32 25
22.07.2015 0:31 42 109 292 611 31 32 25
22.07.2015 0:32 42 107 284 575 31 32 25
22.07.2015 0:33 40 106 276 540 31 32 25
22.07.2015 0:34 38 105 268 509 31 32 25
22.07.2015 0:35 39 104 261 480 31 32 25
22.07.2015 0:36 42 103 253 452 31 32 25
22.07.2015 0:37 41 102 246 426 31 32 25
22.07.2015 0:38 41 102 238 403 31 32 25
22.07.2015 0:39 37 102 231 381 31 32 25
22.07.2015 0:40 39 102 223 361 32 32 25
22.07.2015 0:41 39 101 216 342 32 32 25
22.07.2015 0:42 38 101 209 325 32 32 25
22.07.2015 0:43 36 100 202 309 32 32 25
22.07.2015 0:44 38 98 195 293 32 32 25
22.07.2015 0:45 38 96 188 279 32 32 25
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Příloha 6  Nucená konvekce ve studené vodě II 
Datum Čas Povrch 50 mm 100 mm 200 mm t -1m t -3m Okruh

hod:min °C °C °C °C °C °C °C
22.07.2015 0:46 38 92 182 266 32 32 25
22.07.2015 0:47 38 89 175 253 32 32 25
22.07.2015 0:48 36 87 169 241 32 32 25
22.07.2015 0:49 37 84 163 230 32 32 25
22.07.2015 0:50 38 82 157 219 32 32 25
22.07.2015 0:51 35 80 150 209 32 32 25
22.07.2015 0:52 37 78 142 200 32 32 25
22.07.2015 0:53 36 75 136 191 32 32 25
22.07.2015 0:54 37 73 129 182 32 32 25
22.07.2015 0:55 36 71 121 174 32 32 25
22.07.2015 0:56 36 69 115 167 32 32 25
22.07.2015 0:57 36 67 110 160 32 32 25
22.07.2015 0:58 34 65 108 153 32 32 25
22.07.2015 0:59 35 64 106 147 32 32 25
22.07.2015 1:00 35 62 106 141 32 32 25
22.07.2015 1:01 35 60 104 135 32 32 25
22.07.2015 1:02 34 59 100 130 32 32 25
22.07.2015 1:03 35 57 97 124 32 32 25
22.07.2015 1:04 35 56 93 120 32 32 25
22.07.2015 1:05 35 54 90 115 32 32 25
22.07.2015 1:06 34 53 87 110 32 32 25
22.07.2015 1:07 34 52 84 106 32 32 25
22.07.2015 1:08 35 51 82 102 32 32 25
22.07.2015 1:09 34 50 79 99 32 32 25
22.07.2015 1:10 33 49 77 95 32 32 25
22.07.2015 1:11 34 48 74 92 32 32 25
22.07.2015 1:12 34 47 72 88 32 32 25
22.07.2015 1:13 34 47 70 85 32 32 25
22.07.2015 1:14 33 46 68 83 32 32 25
22.07.2015 1:15 34 45 66 80 32 32 25
22.07.2015 1:16 33 44 64 77 32 32 25
22.07.2015 1:17 34 44 62 75 32 32 25
22.07.2015 1:18 34 43 61 73 32 32 25
22.07.2015 1:19 33 43 59 70 32 32 25
22.07.2015 1:20 34 42 58 68 32 32 25
22.07.2015 1:21 34 42 56 66 32 32 25
22.07.2015 1:22 33 41 55 65 32 32 25
22.07.2015 1:23 33 41 54 63 32 32 25
22.07.2015 1:24 33 40 53 61 32 32 25
22.07.2015 1:25 33 40 52 60 32 32 25
22.07.2015 1:26 33 39 50 58 32 32 25
22.07.2015 1:27 33 39 49 57 32 32 25
22.07.2015 1:28 32 38 48 55 32 32 25
22.07.2015 1:29 32 38 48 54 32 32 25
22.07.2015 1:30 32 38 47 53 32 32 25
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Příloha 7  Nucená konvekce v teplé vodě I 
Datum Čas Povrch 50 mm 100 mm 200 mm t -1m t -3m Okruh

hod:min °C °C °C °C °C °C °C
07.08.2015 0:00 103 833 849 850 61 61 25
07.08.2015 0:01 100 777 848 845 63 63 25
07.08.2015 0:02 102 673 844 844 64 64 25
07.08.2015 0:03 101 587 831 846 65 64 25
07.08.2015 0:04 101 515 810 846 65 65 25
07.08.2015 0:05 102 461 784 847 65 65 25
07.08.2015 0:06 101 422 757 847 66 66 25
07.08.2015 0:07 100 392 730 848 66 66 25
07.08.2015 0:08 99 369 704 847 66 66 25
07.08.2015 0:09 97 350 678 847 66 66 25
07.08.2015 0:10 94 334 652 845 65 66 25
07.08.2015 0:11 94 320 627 843 65 65 25
07.08.2015 0:12 94 307 602 840 65 65 25
07.08.2015 0:13 95 296 578 835 65 65 25
07.08.2015 0:14 96 286 555 830 64 65 25
07.08.2015 0:15 91 277 535 823 64 64 25
07.08.2015 0:16 96 269 516 815 64 64 25
07.08.2015 0:17 94 261 498 806 63 64 25
07.08.2015 0:18 91 254 482 797 63 63 25
07.08.2015 0:19 87 248 467 787 63 63 25
07.08.2015 0:20 91 241 453 776 62 63 25
07.08.2015 0:21 89 233 440 765 62 63 25
07.08.2015 0:22 91 228 427 754 62 62 25
07.08.2015 0:23 90 224 416 744 62 62 25
07.08.2015 0:24 89 219 405 733 62 62 25
07.08.2015 0:25 81 213 394 723 61 62 25
07.08.2015 0:26 81 209 384 714 61 61 25
07.08.2015 0:27 83 205 374 706 61 61 25
07.08.2015 0:28 85 201 365 700 61 61 25
07.08.2015 0:29 83 195 356 694 60 60 25
07.08.2015 0:30 81 191 348 686 60 60 25
07.08.2015 0:31 81 187 339 677 60 60 25
07.08.2015 0:32 78 183 331 666 59 60 25
07.08.2015 0:33 78 180 324 655 59 59 25
07.08.2015 0:34 79 177 316 644 59 59 25
07.08.2015 0:35 75 173 309 625 59 59 25
07.08.2015 0:36 79 170 302 595 58 59 25
07.08.2015 0:37 77 167 295 562 58 58 25
07.08.2015 0:38 71 164 288 531 58 58 25
07.08.2015 0:39 73 161 282 504 58 58 25
07.08.2015 0:40 77 156 275 479 57 58 25
07.08.2015 0:41 75 152 268 455 57 57 25
07.08.2015 0:42 71 150 262 432 57 57 25
07.08.2015 0:43 69 148 256 412 56 57 25
07.08.2015 0:44 71 146 249 393 56 56 25
07.08.2015 0:45 71 143 243 375 56 56 25
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Příloha 8  Nucená konvekce v teplé vodě II 
Datum Čas Povrch 50 mm 100 mm 200 mm t -1m t -3m Okruh

hod:min °C °C °C °C °C °C °C
07.08.2015 0:46 70 139 237 359 56 56 25
07.08.2015 0:47 68 136 231 343 55 56 26
07.08.2015 0:48 71 133 225 329 55 55 26
07.08.2015 0:49 69 130 219 316 55 55 26
07.08.2015 0:50 70 127 213 303 55 55 26
07.08.2015 0:51 68 125 207 291 54 55 26
07.08.2015 0:52 65 123 202 280 54 54 26
07.08.2015 0:53 65 121 197 269 54 54 26
07.08.2015 0:54 66 117 191 259 54 54 26
07.08.2015 0:55 67 114 186 249 53 54 26
07.08.2015 0:56 67 112 181 240 53 53 26
07.08.2015 0:57 62 109 176 232 53 53 26
07.08.2015 0:58 60 107 171 223 53 53 26
07.08.2015 0:59 61 106 167 216 53 53 26
07.08.2015 1:00 64 106 162 208 52 52 26
07.08.2015 1:01 63 105 158 201 52 52 26
07.08.2015 1:02 63 104 154 195 52 52 26
07.08.2015 1:03 61 103 150 188 52 52 26
07.08.2015 1:04 57 99 146 182 51 52 26
07.08.2015 1:05 60 98 142 176 51 51 26
07.08.2015 1:06 60 96 139 171 51 51 26
07.08.2015 1:07 59 94 135 166 51 51 26
07.08.2015 1:08 58 93 132 161 51 51 26
07.08.2015 1:09 60 91 129 156 50 50 26
07.08.2015 1:10 55 90 125 151 50 50 26
07.08.2015 1:11 56 89 122 147 50 50 26
07.08.2015 1:12 55 87 119 143 50 50 26
07.08.2015 1:13 56 86 115 139 50 50 26
07.08.2015 1:14 57 84 108 135 49 49 26
07.08.2015 1:15 55 83 108 131 49 49 26
07.08.2015 1:16 54 82 106 128 49 49 26
07.08.2015 1:17 55 80 104 125 49 49 26
07.08.2015 1:18 54 79 103 121 48 49 26
07.08.2015 1:19 55 78 102 118 48 48 26
07.08.2015 1:20 54 77 100 115 48 48 26
07.08.2015 1:21 54 76 98 113 48 48 26
07.08.2015 1:22 53 75 96 110 48 48 26
07.08.2015 1:23 54 74 94 107 47 48 26
07.08.2015 1:24 53 73 92 105 47 47 26
07.08.2015 1:25 51 72 90 102 47 47 26
07.08.2015 1:26 51 71 89 100 47 47 26
07.08.2015 1:27 51 70 87 98 47 47 26
07.08.2015 1:28 51 69 85 96 47 47 26
07.08.2015 1:29 50 68 84 94 47 47 26
07.08.2015 1:30 50 67 82 92 46 47 26
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