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1   ÚVOD 

Disertační práce se zabývá popisem funkce a rozborem tepelných dějů v sekundární 

oblasti chlazení. Jsou zde popsány základní druhy chlazení ovlivňující kvalitu předlitku a 

možnosti řešení tepelných pochodů v této oblasti chlazení. Při znalosti okrajových podmínek 

rovnice vedení tepla, která udává průběh teplot v chladnoucím předlitku, lze provádět 

matematické simulace teplotního pole předlitku. S jejich pomocí lze jednoduše měnit vstupní 

parametry lití a predikovat případný vznik průvalů, upravovat konstrukci sekundární oblasti 

chlazení s použitím jiných typů trysek s menší spotřebou chladicí vody a celkovou 

energetickou náročností. 

2   CÍLE DISERTAČNÍ PRÁCE 

Cíle disertační práce spočívají ve stanovení okrajových podmínek rovnice vedení tepla 

při chlazení předlitku v sekundární oblast chlazení, dále určení intenzity ostřiku a rozložení 

chladicí vody na povrchu předlitku, stanovení součinitele přestupu tepla jednotlivých trysek 

v závislosti na tlaku chladicí vody a vzdálenosti trysky od povrchu předlitku a také nalezení 

korelačních závislostí mezi jednotlivými typy fyzikálních modelů a veličin na nich měřených. 

3   PLYNULÉ ODLÉVÁNÍ OCELI 

Jedním z nejpoužívanějších materiálů současnosti je ocel, která může být vyráběna 

buď klasickou cestou pomocí kokil, nebo lze použít zařízení pro plynulé odlévání oceli 

(ZPO), které je v porovnání s klasickou cestou tím úspornější, čím se blíží tvar plynule litého 

předlitku tvaru hotového výrobku. [1]. 

Proces plynulého odlévání oceli lze definovat jako technologický postup, při kterém se 

tekutá ocel působením chlazení průběžně mění v předlitek neomezené délky. Tekutá ocel, 

vyrobená v tavicím agregátu, je nejprve odlita do licí pánve a poté dopravena na pracoviště 

pánvové metalurgie, kde jsou do oceli přidávány legující prvky. Ocel daného chemické 

složení je v licí pánvi dopravena do otočného stojanu licího stroje. Tekutá ocel proudí do 

mezipánve přes ochrannou trubici, která zamezuje její reoxidaci. Mezipánev je jednou 

z nejdůležitějších součástí licího stroje a podstatně ovlivňuje kvalitu a stabilitu celého procesu 

plynulého lití. [2]. 

Mezi mezipánví a krystalizátorem jsou umístěny tzv. ponorné trubice, jejichž počet je 

roven počtu licích proudů celého stroje. Po naplnění všech krystalizátorů do potřebné výšky 

hladiny, je zapnut oscilační mechanismus, který napomáhá k odtržení utuhlé vrstvy oceli od 

krystalizátorové vložky a také zlepšuje mazání [1].  

Hladina tekuté oceli v krystalizátoru, pokrytá vrstvou licího prášku, je udržována cca 

50 mm nad koncem ponorné trubice. Krystalizátor je na počátku odlévání uzavřen startovací 

zátkou, která se po nalití oceli pohybuje spolu se vznikajícím předlitkem. Intenzivní chlazení 

stěn krystalizátoru působí na tekutou ocel a ta začíná postupně tuhnout. Vznikající licí kůra 

tvoří plášť tekutého jádra, které při průchodu krystalizátorem dále tuhne. Odvod tepla je zde 

řízen tak, aby měl předlitek vystupující z krystalizátoru dostatečně pevnou licí kůru. Tuhnoucí 

předlitek je z krystalizátoru vytahován pomocí tažných stolic, které udržují stálou licí 

rychlost. Pevnost licí kůry na výstupu z krystalizátoru musí být dostatečně velká, aby odolala 

působení jak tažné síly, tak ferostatickému tlaku tekuté oceli v krystalizátoru. Po opuštění je 

předlitek v tzv. nulté sekci podpírán patními válečky. Nultá sekce je zpravidla součástí 
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krystalizátoru a je také obvykle vybavena několika plochými vodními, nebo vodovzdušnými 

tryskami s vysokou intenzitou chlazení. 

Předlitek dále vstupuje do zóny sekundárního chlazení, kde je intenzivně ostřikován 

chladicí vodou. Intenzita chlazení musí odpovídat daným provozním podmínkám, tak aby 

nedocházelo k přechlazení povrchu předlitku. 

Po opuštění sekundární oblasti je předlitek ochlazován na vzduchu v terciární oblasti 

chlazení. Předlitek zde má stále tekuté jádro, které je ovšem nutno dále ochladit pod teplotu 

solidifikace, tak aby nedošlo při dělení předlitku k výtoku tekutého jádra. Hotové předlitky 

chladnou na dochlazovacích roštech za pravidelného otáčení kolem podélné osy, kvůli 

rovnoměrnému ochlazování [1]. 

Dobu tuhnutí předlitku lze pro danou tloušťku, tvar, jakost materiálu a způsob chlazení 

určit simulací. Pro výpočet se nejčastěji používá matematických modelů teplotního pole 

předlitku, kterými se zabývá celá řada vědeckých prací [3, 4, 5, A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, 

A8]. 

Dle odlévaného formátu lze plynulé lité předlitky rozdělit na bramy, bloky a sochory. 

Dělení je závislé na poměrech mezi výškou a šířkou předlitku.  

Licí stroje pro odlévání oceli bývají obvykle konstruovány s radiálním zakřivením, 

které snižuje celkovou výšku stroje v porovnání s vertikální konstrukcí, která je používána pro 

odlévání hliníku a jeho slitin. Posledním typem konstrukce je horizontální, která bývá 

zpravidla používána pro odlévání vysoce jakostních typů ocelí a také pro odlévání mědi.  

4   SEKUNDÁRNÍ OBLAST CHLAZENÍ 

Sekundární oblast chlazení předlitku ZPO je umístěna mezi krystalizátorem a terciární 

oblastí chlazení. Teplo je z předlitku odebíráno ostřikem chladící vodou, za současné přeměny 

jejího skupenství z kapalného na plynné. V místech, ve kterých nejsou umístěny chladicí 

trysky, je teplo odebíráno přirozenou konvekcí a sáláním předlitku do okolí. Jelikož se 

předlitek v této oblasti pohybuje po opěrných válcích je nutno počítat i se sdílením tepla 

vedením do těchto válců. Z fyzikální podstaty jednotlivých typů sdílení tepla vyplývá, že 

hlavní část tepla předlitku je odebírána pomocí změny skupenství vody.  

Sekundární oblast chlazení je rozdělena na jednotlivé zóny, ve kterých jsou používány 

různé typy trysek. Obecně lze konstatovat, že směrem dolů se snižuje množství chladicí vody 

a její tlak. Pro některé konfigurace sekundární oblasti chlazení ocelových bloků bývají v první 

řadě, přímo pod krystalizátorem, umístěny dvojice trysek. Zbytek sekundární oblasti je pro 

každý typ předlitku pokryt jiným počtem trysek. Při odlévání větších průřezů je použito 

většího počtu trysek, které mohou být vůči předlitku pootočeny. Trysky jsou montovány na 

tzv. chladicích rampách, které jsou sdružovány do chladicích sekcí. Počet a konfigurace 

trysek v chladicích sekcích udává zařazení dané sekce do jednotlivých chladicích zón. 

Způsob chlazení v sekundární oblasti ovlivňuje kvalitu předlitku, zejména z hlediska 

vzniku povrchových a vnitřních vad a trhlin. Pro dodržení požadovaných kvalitativních 

vlastností předlitku je nutná znalost teplotních procesů probíhajících při jeho tuhnutí a 

chladnutí. Zajištění rovnoměrného chlazení předlitku částečně zamezuje vzniku těchto typů 

vad [6]. 

Obecně lze vypočíst nestacionární teplotní pole tělesa pomocí Fourierovy parciální 

diferenciální rovnice vedení tepla, kterou lze zapsat ve tvaru [7]: 
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Pro výpočet chladnutí předlitku v sekundární oblasti chlazení je nutno použít 

Fourierovy-Kirchhoffovy rovnice vedení tepla [8]: 
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Pro výpočet kinetiky teplotního pole předlitku se Fourierova-Kirchhoffova rovnice 

zjednodušuje tak, že zanedbáme vliv rychlosti proudění taveniny ve směrech os x, y a 

ponecháme pouze vliv rychlosti lití vz. Tuto zjednodušenou parciální diferenciální rovnici 

zapisujeme ve tvaru: 
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Pro řešení dané rovnice je nutno nejprve definovat podmínky jednoznačnosti řešení. 

Podmínky jednoznačnosti jsou definovány jako geometrické, fyzikální, počáteční a 

povrchové. Geometrická podmínka jednoznačnosti je určena rozměrem a průřezem předlitku 

např. čtverec, obdélník nebo kruh. Počáteční podmínky definují rozložení teplot v tělese na 

počátku procesu v čase  = 0. Jako počáteční podmínka pro výpočet tuhnutí předlitku je brána 

teplota tekuté oceli v mezipánvi. Fyzikální podmínky jsou dány fyzikálními vlastnostmi oceli, 

ke kterým patří hustota, měrná tepelná kapacita, teplotní vodivost, teplota solidu a likvidu a 

vnitřní tepelný objemový zdroj [8]. 

Sdílení tepla konvekcí 

U vnějšího přestupu tepla konvekcí je nutno řešit odvod tepla z povrchu horkého 

tělesa směrem do okolního teplotně neovlivněného volného prostoru. Při znalosti rozložení 

povrchové teploty tělesa a neovlivněné teploty okolní tekutiny lze výsledný odvod tepla 

vypočítat z Newtonovy rovnice: 

(W)StP  (4) 

kde  je součinitel přestupu tepla  (W·m
-2

·K
-1

), 

 S - plocha sdílení tepla  (m
2
), 

 Δt - teplotní rozdíl mezi proudícím médiem a pevným tělesem  (K). 

Rovnice (4) je zdánlivě jednoduchá, ale k jejímu řešení je potřeba určit součinitele 

přestupu tepla . Obecně lze součinitel přestupu tepla  stanovit jako funkci těchto 

proměnných 
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)KmW(),,,,,,,,( 12

21 lcttvf p  (5) 

kde v je rychlost proudění tekutiny  (m·s
-1

), 

 t1, t2 - teploty tekutiny a pevného tělesa  (°C), 

  - součinitel tepelné vodivosti tekutiny  (W·m
-1

·K
-1

), 

  - dynamická viskozita tekutiny  (Pa·s), 

 l - rozměr tělesa  (m), 

 θ - součinitel tvaru tělesa. 

Obecně lze konstatovat, že hodnota součinitele přestupu tepla je tím větší, čím 

intenzivněji probíhá proudění tekutiny kolem povrchu tělesa. Stanovení hodnoty  pro určitý 

případ může být provedeno analyticky nebo experimentálně. 

Přestup tepla při chlazení tryskami 

Při chlazení horkého povrchu prochází chladicí médium vrstvou okolní tekutiny. Tato 

tekutina působí jako odpor proti pohybu média, což může způsobit snížení odvodu tepla. 

Proud chladicího média lze z hlediska průchodu jednotlivými oblastmi rozdělit na (obr. 1) [9]: 

1. oblast výstupu proudu z trysky „free jet“: volný proud se zde rozšiřuje a proudí 

výchozí energií, kterou mu udělila tryska, směrem k chlazenému povrchu, 

2. oblast mezní vrstvy „stagnation flow“: zde volný proud naráží na mezní vrstvu, 

která obklopuje chlazený povrch tělesa a částečné tak brání jeho průchodu 

k povrchu. Tento jev vede ke zpomalení vertikální složky rychlosti chladicího 

média, 

3. oblast kontaktu s povrchem „wall jet“: zde dojde k úplnému zpomalení vertikální 

složky rychlosti, která se po dopadu přemění na horizontální složku, což má za 

následek rozšíření ostřikového obrazce dané trysky a zvětšení chlazené plochy 

horkého povrchu. 

 

Obr. 1.  Rozložení proudu chladicí vody dopadající na chlazený povrch [9] 

Ve většině technických výpočtů chladicích účinků trysek se uvažuje pouze 

s turbulentním prouděním chladicího média dopadajícího na horký povrch. Ze znalosti 

velikosti výstupní rychlosti chladicího média z trysky v, jejího hydraulického průměru dh a 

kinematické viskozity  chladicího média lze vypočítat velikost Reynoldsova čísla, které 

udává charakter výstupního proudění. 

Pro nalezení nejlepších chladicích účinků jednotlivých trysek je nutno nalézt vzájemné 

závislosti mezi třemi základními geometrickými parametry trysek [9]: 
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1. Hydraulický průměr dh, 

2. Vzdálenost trysky od chlazeného povrchu h, 

3. Rozteč jednotlivých trysek L. 

Sdílení tepla konvekcí při změně skupenství 

Chlazení horkého povrchu tuhnoucího předlitku v sekundární oblasti je převážně 

realizováno odparem chladicí vody. Sdílení tepla za současné změny skupenství je fyzikálně 

složitější děj než konvekce bez změny skupenství teplonosné tekutiny. Podle změny 

skupenství rozlišujeme sdílení tepla při změně skupenství z kapalného v plynné, tj. sdílení 

tepla při vypařování a varu nebo sdílení tepla při změně skupenství plynného v kapalné, tj. 

sdílení tepla při kondenzaci [9, 10, 11, 12]. 

1. Odpařování na hladině kapaliny 

Tento děj probíhá na rozhraní mezi kapalinou a okolním vzduchem. Teplota fázové 

přeměny je nižší než teplota varu kapaliny, což je způsobeno rozdílem parciálního tlaku syté 

páry u hladiny kapaliny a parciálního tlaku přehřáté páry uvnitř okolního prostředí. Teplo, 

které je odebíráno na hladině kapaliny způsobuje určitý pokles teploty kapaliny v blízkosti její 

hladiny. 

2. Bublinkový var 

Bublinkový var je jedním ze dvou typů varu, který může probíhat na teplosměnné 

ploše. Vzniká vlivem teplotního rozdílu mezi teplotou chlazeného povrchu a teplotou chladicí 

kapaliny. Může probíhat na rovinné, kulové nebo válcové ploše orientované buď vertikálně, 

nebo horizontálně. Velikost odvodu tepla při tomto varu ovlivňuje také struktura, velikost a 

množství mikropórů na chlazené ploše. Tyto mikropóry jsou důležité pro vznik nukleačních 

center, ve kterých zpočátku dochází k tvorbě mikrobublinek.  

Ze závislosti součinitele přestupu tepla na tepelném zatížení vyplývá, že při zvětšování 

hustoty tepelného toku se zvětšuje hodnota součinitele přestupu tepla a tím i odvod tepla. Při 

dosažení maximálního tepelného zatížení nastává přechod mezi varem bublinkovým a 

blánovým. Toto tepelné zatížení se nazývá kritické a značíme jej qkr,1.  

Při dalším zvětšování tepelného zatížení hodnota součinitele přestupu tepla prudce 

klesne. Vzniká zde nestabilní parní blána, která částečně izoluje chlazený povrch od přívodu 

další chladicí kapaliny. Velikost kritických tepelných toků je závislá na fyzikálních 

vlastnostech, tlaku a rychlosti proudění vody, charakteru povrchu a polohy horkého povrchu, 

způsobu ohřevu a na obsahu páry v parovodní směsi. Vliv tlaku se projevuje na hodnotě 

kritického tepelného toku qkr,1 nejvýrazněji [12]. 

3.  Blánový var 

Pro tuto oblast varu je charakteristický vznik stabilní parní blány, která izoluje 

chlazený povrch od přívodu další chladicí kapaliny a tím zhoršuje odvod tepla. Zmenšuje-li se 

během blánového varu tepelné zatížení výhřevné plochy, hodnota součinitele přestupu tepla 

nepatrně roste. Teprve při dosažení tepelného zatížení odpovídajícímu qkr,2 se začíná hodnota 

součinitele přestupu tepla prudce zvětšovat. Snížíme-li tepelné zatížení zpět na hodnotu qkr,2 

začíná blánový var opět přecházet na bublinkový [11, 12]. 

Druh varu vody se dobře projeví i na teplotě horkého povrchu. Při bublinkovém varu, 

který dobře odvádí teplo, se teplota povrchu příliš nezvyšuje. Při dosažení kritického 

tepelného zatížení qkr,1, kdy bublinkový var přechází na var blánový, se v důsledku 

zhoršeného odvodu tepla prudce zvýší teplota povrchu. Při dalším zvyšování tepelného 

zatížení teplota plochy dále stoupá, při snižování naopak klesá [12].  
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V případě chlazení předlitku pomocí vodních a vodovzdušných trysek, používaných 

v sekundární oblasti ZPO, neexistují použitelné kriteriální rovnice. Skutečné parametry 

odvodu tepla konkrétních typů trysek je nutno vždy zjistit experimentálně. 

5   STANOVENÍ OKRAJOVÝCH PODMÍNEK SEKUNDÁRNÍ 

OBLASTI CHLAZENÍ ZPO 

Sekundární oblast chlazení je ve své podstatě tvořena řadami vodních nebo 

vodovzdušných trysek, které ochlazují pohybující se ocelový předlitek. Chladicí účinky trysek 

lze posuzovat podle dvou základních ukazatelů. Prvním ukazatelem je tzv. ostřiková 

charakteristika. Tento ukazatel je měřen na studených fyzikálních modelech a zahrnuje v sobě 

určení intenzity ostřiku a rozložení chladicí vody na chlazeném povrchu. Tato zjednodušená 

metoda nemusí vždy korespondovat se skutečným množstvím odebíraného tepla. Druhým 

ukazatelem je měření součinitele přestupu tepla, který lze stanovit buď přímo, nebo nepřímo. 

Určení součinitele přestupu tepla je v porovnání se stanovením ostřikové charakteristiky 

značné komplikovanější a provádí se na teplých fyzikálních modelech [A9, A10]. 

K posouzení rovnoměrnosti chlazení předlitku, rozmístění a tvaru ostřikových obrazců 

jednotlivých typů trysek použitých v sekundární oblasti chlazení, byla na katedře tepelné 

techniky navržena a zkonstruována soustava fyzikálních modelů chlazení. Naměřené hodnoty 

fyzikálních veličin jsou dále používány pro zhodnocení kvality nově použitých trysek, 

odhalení případných konstrukčních vad, srovnání trysek několika výrobců, posouzení stupně 

opotřebení a v neposlední řadě také jako okrajové podmínky pro numerické modelování 

teplotních polí chladnoucího předlitku. Soustava fyzikálních modelů katedry tepelné techniky 

je uvedena na obr. 2. V levé polovině fotografie se nachází studený model a v pravé polovině 

teplý fyzikální model. 

 

Obr. 2.  Soustava fyzikálních modelů 

Při měření na těchto fyzikálních modelech je důležitým parametrem stabilní průtok 

chladicí vody do trysky. Modely jsou vybaveny dvěma vodními okruhy, které jsou tvořeny 

jímací nerezovou vanou, systémem potrubí rozvádějícího chladicí vodu, odsávacím rotačním 

čerpadlem a tlakovým pístovým čerpadlem. První vodní okruh je uzavřený, pracuje tedy 

s konstantním množstvím vody. Tento okruh je používán při testování trysek na studeném 

fyzikálním modelu. Druhým okruhem je otevřený okruh, který je napájen vodou 

z vodovodního řadu a poskytuje vodu o nižší teplotě než uzavřený okruh. Spotřeba vody je 

zde značně velká, protože testování jedné trysky trvá přibližně hodinu v závislosti na velikosti 
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skenovacího kroku. Tento okruh je používán při ostřiku přímožhavené sondy na teplém 

fyzikálním modelu.  

Testování trysek probíhá vždy při daném tlaku vody, který je používán v konkrétní 

zóně sekundárního chlazení a odpovídá příslušné trysce. Jelikož se rozpětí tlaku pohybuje 

v intervalu od 0,3 MPa do 1,5 MPa je nutné pro zajištění vysokých tlaků použít vysokotlaké 

pístové čerpadlo. Pro zamezení tlakových rázů vznikajících v soustavě je systém vybaven 

tlakovou nádobou s vakem. Jelikož jsou na licím stroji používány i vodovzdušné trysky, jsou 

modely vybaveny přívodem stlačeného vzduchu. 

Objektivní porovnání naměřených výsledků na fyzikálních modelech lze provést 

pouze při dodržení definovaných hodnot všech vstupních parametrů, kterými jsou tlak vody, 

vzdálenost trysky od měřicího povrchu, teplota chladicí vody a další. 

5.1   Studený fyzikální model 

Studené fyzikální modely jsou obvykle představovány soustavou komor, do kterých je 

po stanovenou dobu jímána voda rozstřikovaná tryskou. Pomocí studených modelů je 

zjišťována ostřiková charakteristika, která v sobě zahrnuje rovnoměrnost a intenzitu ostřiku. 

Intenzita ostřiku je definována jako objem vody V dopadající na jednotku plochy S za 

jednotkový čas . Platí 

)sm(m 123

S

V
I  (6) 

Studený model ostřiku postavený na katedře tepelné techniky umožňuje měření 

lineární intenzity ostřiku, která je dána šířkou předlitku. V podélném směru, kterým se 

pohybuje předlitek, je měřené množství dopadající vody průměrováno. Každé místo předlitku 

je v podélném směru chlazeno stejným množstvím vody, proto lze tuto zjednodušenou 

testovací metodu s výhodou použít pro stanovení okrajových podmínek řešení jednoduchých 

numerických modelů, které nevyžadují zadání intenzity ostřiku ve směru lití oceli. Studený 

model štěrbinového typu je uveden na obr. 3 [A9]. 

 

Obr. 3.  Studený fyzikální model chlazení 

Pro výpočet lineární intenzity ostřiku v určitém místě po šířce předlitku platí rovnice: 

)sm(m 123

v

H
db

m

S

V
I ii

i
 (7) 

kde Vi je objem vody ve štěrbině  (m
3
), 

 mi - hmotnost vody ve štěrbině  (kg), 

Soustava štěrbin 

Jednosložková tryska 

Ostřikový obrazec trysky 
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  - hustota chladicí vody   (kg·m
-3

), 

 b - šířka štěrbiny  (m), 

 d - průměr ostřikového obrazce trysky  (m), 

 H - výška štěrbiny  (m), 

 v - rychlost posuvu trysky  (m·s
-1

). 

Ostřiková plocha je vymezena součinem šířky předlitku a rozměrem ostřikové plochy 

dané trysky ve směru pohybu předlitku, nebo lze jako podélného rozměru použít jednotkovou 

délku. Vždy musí být uveden údaj, ke které hodnotě v podélném směru je intenzita ostřiku 

vztažena. Doba ostřiku je časový interval, který je určen podílem délky štěrbiny a rychlosti 

pohybu trysky. V případě předlitku kruhového průřezu je ostřiková plocha částí pláště válce a 

plochá štěrbinová komora je nahrazena válcovou. 

Průměrná lineární intenzita ostřiku se určí jako aritmetický průměr dílčích intenzit 

ostřiku Ii pro jednotlivé štěrbiny komory. 

)sm(m 1231

n

I

I

n

i

i

 (8) 

kde n je počet sběrných komor na modelu  (1). 

Ze znalosti ostřikových charakteristik jednotlivých typů trysek lze také zjistit možnou 

nesymetrii ostřiku, která vzniká vlivem opotřebení, ucpání nebo výrobní vadou konkrétní 

trysky. Průběh intenzity ostřiku je u většiny testovaných trysek přibližně shodný s průběhem 

součinitele přestupu tepla, který je měřen na teplém modelu. Tato shoda nemusí platit pro celý 

rozsah tlaků, průtoků chladicí vody a také pro různé teploty chlazeného povrchu.  

Numerické modely využívající jako okrajové podmínky lineární intenzitu ostřiku 

budou vykazovat jiné rozložení teplot než modely s použitím plošné intenzity ostřiku. Při 

použití vyšších tlaků chladicího média se uprostřed ostřikového obrazce utvoří kráter, ve 

kterém dopadá méně vody na povrch, než ve větší vzdálenosti od středu trysky, kde dosahuje 

intenzita maximální hodnoty. 

Postup měření lineární intenzity ostřiku 

Pro měření lineární intenzity ostřiku byl stanoven následující postup. Testovaná tryska 

se nejprve připevní na potrubní systém, který ji zásobuje studenou vodou z uzavřeného 

okruhu. Trysku je nutno vůči štěrbinové komoře vystředit a nastavit také její správnou 

vzdálenost od povrchu komory. Každá z 21 (obr. 4) štěrbin je spojena s odměrnou nádobou 

pomocí gumové hadičky, která odvádí chladicí vodu. Jakmile je spuštěna chladicí voda je 

nutno nastavit její požadovaný tlak. Po nastavení tlaku je spuštěn posuv trysky směrem 

vzhůru, což simuluje relativní pohyb předlitku reprezentovaného štěrbinovou komorou. 

Během svého pohybu prochází celý ostřikový obrazec přes štěrbinovou komoru, která jímá 

chladicí vodu. Po průjezdu trysky je zastavena voda a každá z 21 odměrných nádob je 

zvážena na digitální váze. Do vyhodnocovacího programu je automaticky zapsána hmotnost 

přírůstku vody. Tato hodnota je poté použita pro výpočet objemu vody připadajícího na 

jednotlivé štěrbiny. Znalost objemu vody je nutná pro výpočet lineární intenzity ostřiku dané 

trysky. Měření lineární intenzity ostřiku byla podrobena celá řada jednosložkových trysek 

včetně dvojic v takové konfiguraci, v jaké se vyskytují na reálném licím stroji [13]. 
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Obr. 4.  Štěrbinová komora – lineární intenzita ostřiku 

Studené fyzikální modely je možno použít pro zhodnocení ostřikových charakteristik 

používaných trysek s ohledem na rovnoměrnost a intenzitu ostřiku po obvodu předlitku nebo 

pro návrh nových variant rozmístění trysek sekundární oblasti chlazení a jako okrajové 

podmínky pro jednotlivé numerické modely. 

Výsledky měření lineární intenzity ostřiku na studeném fyzikálním modelu chlazení 

jsou zpracovány v programu MS Excel verze 2010. Parametry testování byly voleny 

s ohledem na skutečnou provozní konfiguraci jednotlivých chladicích sekcí v sekundární 

oblasti. Byly testovány trysky 2045, 2065, 2545, 2565, 3045, 3065, 4065, 5045, 5065, 8065, 

10065, tlak vody byl nastaven s ohledem na reálnou pozici trysky. Na následujících grafech 

(obr. 5) jsou uvedeny výsledky testování pouze pro trysku 3065, která bývá obvykle umístěna 

v horní polovině sekundární oblasti chlazení při různých parametrech vzdálenosti od povrchu 

předlitku a tlaku chladicí vody. 

  

Obr. 5.  Lineární intenzita ostřiku – 3065; L= 102 mm a L= 118 mm 

Předcházející grafy popisují závislost lineární intenzity ostřiku na tlaku a průtoku 

chladicí vody nových jednosložkových trysek, pro které je charakteristická značná symetrie 

ostřikových charakteristik v závislosti na změně tlaku vody.  

Ze srovnání dosahovaných lineárních intenzit ostřiku testovaných trysek lze 

konstatovat, že trysky s větším průtokem chladicí vody dosahují vyšších hodnot intenzity 

ostřiku. Je tedy zřejmé, že pokud bude požadavek na přívod stejného množství chladicí vody 

na povrch předlitku, musejí být menší trysky rozmístěny ve větším počtu vedle sebe. 

Množství chladicí vody ovšem nemusí vypovídat o skutečné intenzitě odvodu tepla. Při 

menších tlacích chladicí vody lze předpokládat vznik kapiček větších rozměrů, které mohou 

mít nižší chladicí účinek. Tento jev by bylo možno sledovat s použitím vysokorychlostní 

kamery, která v současné době nebyla k dispozici. 
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Postup měření plošné intenzity ostřiku 

Pro měření plošné intenzity ostřiku byl modifikován studený model a také byla 

změněna metodika odběru chladicí vody. Výška štěrbinové komory (obr. 6) byla snížena na 

19 mm. Počáteční operace jako montáž trysky, nastavení tlaku chladicí vody a vzdálenosti od 

povrchu štěrbinové komory jsou stejné jako v případě měření lineární intenzity ostřiku. Po 

zapnutí posuvu trysky je vždy online zaznamenáván aktuální přírůstek hmotnosti vody 

v odběrné nádobě. Poté se provede derivace množství podle času. Derivace představuje 

dopadající množství vody na plochu štěrbiny za čas. Jelikož je model vybaven pouze jednou 

digitální váhou, je nutno provést toto měření vždy pro každou komoru zvlášť. Tento postup je 

energeticky i časově několikanásobně náročnější v porovnání s měřením lineární intenzity 

chlazení. Výsledky této testovací metody jsou v porovnání s klasickou metodou poněkud 

deformovány. Deformace může být způsobena vlivem nerovnoměrného stékání jednotlivých 

kapiček vody ze štěrbiny přes gumovou hadičku do odběrné nádoby. Metoda vyžaduje použití 

co nejmenší výšky štěrbiny, což zmenšuje množství zachycené vody a s tím klesá také 

přesnost měření [13].  

 

Obr. 6.  Štěrbinová komora – plošná intenzita ostřiku 

Výpočet plošné intenzity ostřiku, v daném místě po šířce předlitku, je prováděn dle 

následujícího vzorce: 

)sm(m
d

d1 123i

iS

m

hb
I  (9) 

kde b je šířka štěrbiny  (m), 

 h - výška štěrbiny  (m), 

  - hustota chladicí vody  (kg·m
-3

), 

 
d

d im  - derivace hmotnosti podle času  (kg·s
-1

). 

Výsledky měření plošné intenzity ostřiku na modelu s pojezdem trysky jsou uvedeny 

v následujících grafech (obr. 7). Grafy jsou zpracovány v programu Grapher
TM

 verze 7 firmy 

Golden Software, Inc. Program je na katedře tepelné techniky používán také pro grafické 

znázornění závislosti velikosti součinitele přestupu tepla, měřeného na teplém fyzikálním 

modelu. Byly testovány dvě trysky 2545 a 5045 při tlaku 4 bary a vzdálenosti 102 mm od 

štěrbinové komory. Grafy potvrdily vliv velikosti objemového průtoku chladicí vody na 

velikost plošné intenzity ostřiku daných trysek. Oba grafy mají shodně zvolené měřítku na 

ose z, která reprezentuje velikost plošné intenzity ostřiku, tak aby byl vidět evidentní rozdíl 

mezi chladicími účinky jednotlivých trysek. 

H 

b 
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8   

Obr. 7.  Plošná intenzita ostřiku – tryska 2545 a 5045 

Pro zvýšení přesnosti měření je nutno prodloužit čas měření, který se již teď pohybuje 

v řádu hodin. Jako další směr ve výzkumu studených charakteristik trysek je v současné době 

konstruován a ověřován nový typ fyzikálního modelu využívajícího k pohybu trysky vůči 

jednomu sběrnému otvoru průmyslového robota [14]. 

Výpočet plošné intenzity v případě měření pomocí robota se provádí dle rovnice: 

)sm(m
1 123i

iS

m

S
I  (10) 

kde Δ  je přírůstek času v jednotlivých krocích skenovacího obrazce  (s), 

 Δmi - přírůstek hmotnosti vody ve sběrné nádobě  (kg), 

  - hustota chladicí vody  (kg·m
-3

), 

 S - plocha sběrného otvoru  (m
2
). 

Chemická analýza vnitřního povrchu a usazenin použitých trysek 

Na studeném fyzikálním modelu byl rovněž zkoumán vliv opotřebení jednotlivých 

trysek. Bylo provedeno několik zkušebních měření, které prokázaly sníženou účinnost trysek 

v důsledku jejich zanášení během provozu. Při hledání příčin zanášení trysek proběhla také 

chemická analýza povrchů vybraných trysek a rovněž usazenin, odebraných z použitých 

trysek.  

Na fotografiích obr. 8 jsou uvedeny nové, použité a vyčištěné jednosložkové trysky. 

Čištění trysek bylo prováděno v ultrazvukové čističce za současného působení zředěného 

čistícího roztoku na rez a vodní kámen. 

 

Obr. 4.  Jednosložkové kuželové trysky nová (1), použitá (2) a čištěná (3) 

1 

2 

3 
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Na následujícím grafu (obr. 9) jsou znázorněny jednotlivé lineární intenzity ostřiku 

nové, použité a čištěné trysky. Lze vidět, že čistění trysek použitou metodou je dostatečné pro 

obnovení přibližně původních hodnot intenzity ostřiku. Z výsledků testovacích měření lze 

doporučit pouze jedno čištění použitých trysek, jelikož každé další čištění již nepřinášelo tak 

efektivní výsledky. 

Tyto jednosložkové 

trysky byly dále podrobeny 

zkoumání skenovacím 

elektronovým mikroskopem 

zn. Philips XL. Skenovací 

elektronový mikroskop je 

vybaven RTG detektorem 

EDAX, který je schopen 

provádět chemickou 

mikroanalýzu povrchu 

měřeného vzorku v rozsahu 

prvků od uhlíku po uran. 

Výsledkem jsou obrázky 

povrchu trysek v daném 

zvětšení a RTG spektra, 

dokumentující výskyt 

jednotlivých chemických 

prvků na povrchu trysek.  

Na povrchu nové trysky byly nalezeny stopy běžných nečistot v podobě prachových 

částic a vláken Z chemické analýzy plyne, že povrch trysky je složen převážně z mědi a 

zinku. Po převedení na procentuální vyjádření a zanedbání okolních nečistot je možno tvrdit, 

že se jedná o mosaz z 60 % Cu a 40 % Zn. 

Povrch použité trysky je pokryt souvislou vrstvou chemických prvků, z nichž největší 

podíl připadá na železo. Dále se zde vyskytují vápník, draslík, křemík, fosfor a ve stopových 

koncentracích měď, zinek, hořčík a další prvky.  

V případě čištěné trysky lze usoudit, že vlivem čištění dochází ke snížení podílu zinku 

v povrchové vrstvě trysky. Tento povrch již vykazuje vzájemný poměr mědi a zinku 75:25.  

Dále byla provedena RTG difrakční analýza usazenin, které byly odebrány z použité 

trysky. Odebraný vzorek usazeniny byl nejprve homogenizován rozetřením v achátové třecí 

misce. Pro účely analýzy byl práškový materiál umístěn do rotačního držáku difraktometru. 

Rentgenová prášková difrakční analýza byla provedena na přístroji Bruker D8 Advance typ 

(theta/ 2theta), vybaveném pozičně citlivým detektorem VANTEC.  

Z výsledků RTG difrakční analýzy usazeniny i z RTG spektrální analýzy vnitřního 

povrchu trysek vyplývá, že usazeniny jsou tvořeny převážně oxidy železa, což 

nekoresponduje s daným chemickým složením materiálu trysek (mosaz), ani chladicí vody. 

Chladicí voda je pro účely sekundárního chlazení upravována, tato úprava spočívá ve zvýšení 

elektrické vodivosti a ve snížení množství rozpuštěného železa. Po úpravě byla také 

prokázána několikanásobně vyšší koncentrace prvků Ca a Mg, což ukazuje na značnou tvrdost 

vody, která za vysokých teplot může významně ovlivnit zanášení trysek. Dle výsledků z RTG 

difrakce lze usuzovat, že usazeniny oxidů železa mohou vznikat průchodem chladicí vody 

ocelovým potrubím, které je na vnitřním povrchu nejspíše pokryto vrstvou rzi. Všechny 

chemické analýzy byly provedeny Centrem nanotechnologií VŠB-TU Ostrava.  

 

Obr. 5.  Lineární intenzita ostřiku – závislost na opotřebení 
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5.2   Teplý fyzikální model 

Intenzita ostřiku v sekundární oblasti chlazení nemusí vždy odpovídat tepelnému toku, 

odváděnému z ochlazované plochy, jelikož odvod tepla z předlitku je mj. závislý na velikosti 

a kinetické energii dopadajících kapek a na teplotě chlazeného povrchu. Jsou vyvíjeny různé 

experimentální metody měření hodnot součinitele přestupu tepla  při teplotách, 

odpovídajících provozním podmínkám na ZPO. 

Teplý fyzikální model (obr. 10) postavený na katedře tepelné techniky je vybaven 

přímožhavenou sondou, která je ohřívána pomocí transformátoru. Ze znalosti elektrického 

příkonu je možno stanovit hodnotu součinitele přestupu tepla při ostřiku . Tryska je 

umístěna v pohyblivém mechanismu, který umožňuje její pohyb v horizontální ose x a ve 

vertikální ose y. [15, A11, A12, A13].  

Princip měření spočívá v udržení konstantní teploty žhavené plochy sondy a v měření 

potřebného elektrického příkonu do transformátoru. V každé pozici trysky dojde k ustálení 

povrchové teploty sondy pomocí regulace příkonu do transformátoru a následně k změření 

okamžitého příkonu. Od aktuálního příkonu do sondy je nutno ještě odečíst referenční příkon, 

který byl změřen na počátku měření bez ostřiku vodou. Tento postup měření je prováděn 

v celém měřeném obrazci, který je definován velikostí předlitku, typem trysky a její pozicí na 

reálném licím stroji. 

 

Obr. 6.  Teplý fyzikální model chlazení 

Teplota ve středu sondy se měří pomocí termočlánku typu K, který je umístěn na její 

zadní straně a je napojen na regulační obvod transformátoru. Ze znalosti příkonu před 

začátkem a na konci měření bez ostřiku vodou se určí ztráty vznikající v elektrickém zapojení 

soustavy. Sonda je vybavena masivními ocelovými čelistmi, které jsou uchyceny na přívodní 

měděné kabely transformátoru. Upínací systém sondy je chlazen průtokem vody v čelistech. 

Při jejich chlazení se měří vstupní a výstupní teploty vody, které jsou nutné pro stanovení 

ztrátového tepelného toku do přívodů sondy[15, A14, A15]. 

Součinitel přestupu tepla  je počítán ze vztahu: 

)KmW(
)(

1-2-

vs

zs

Stt

PP
 (10) 

kde Ps je příkon sondy  (W), 

 Pz - ztrátový příkon  (W), 

 ts - teplota povrchu sondy  (°C), 

 tv - teplota chladicí vody  (°C), 

 S - plocha chlazené části sondy  (m
2
). 

Ostřikovaná plocha 

přímožhavené sondy 

Ochranný plech 

Krokovací zařízení 
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Tato metoda stanovení velikosti součinitele přestupu tepla při ostřiku je díky 

použitému systému měření a regulace plně automatická. Celkový čas měření se může 

pohybovat i v řádu několika hodin. Metoda umožňuje stanovit součinitel přestupu tepla až do 

teplot 1000 °C. 

Výsledky měření na teplém fyzikálním modelu 

Výsledky testovacích měření součinitele přestupu tepla při ostřiku horkého povrchu 

přímožhavené sondy na teplém fyzikálním modelu jsou zpracovány v programu Grapher
TM

 

verze 7 firmy Golden Software, Inc.. Pro testovací měření byly s ohledem na přestup tepla při 

varu vody zvoleny dvě teploty přímožhavené sondy 600 °C a 800 °C. Testování byly 

podrobeny trysky 2065, 2565, 3065, 4065 a 5065 vždy pro dvě rozmezí tlaků chladicí vody. 

Následující grafy (obr. 11 a 12) zobrazují plošné rozložení součinitele přestupu tepla 

při ostřiku v závislosti na souřadnici ostřikového obrazce trysky 3065. Pro testovací měření 

byl použit skenovací krok o velikosti 20 mm s celkovým rozměrem ostřikované plochy 

200 mm x 200 mm.  

           

Obr. 7.  Součinitel přestupu tepla – 3065; 0,3 MPa; 102 mm; 600 °C a 800 °C 

           

Obr. 8.  Součinitel přestupu tepla – 3065; 1,0 MPa; 102 mm; 600 °C a 800 °C 

Z výsledků testovacích měření vyplývají následující závislosti nárůstu nebo poklesu 

průměrné velikosti součinitele přestupu tepla: 
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- součinitel  klesá s rostoucí teplotou povrchu z 600 °C na 800 °C v průměru 1,3 až 

2 krát u všech testovaných trysek, 

- součinitel  roste s rostoucím tlakem chladicí vody u obou testovaných teplot, pro 

nárůst tlaku z 0,3 na 1 MPa 1,1 až 1,9 krát u trysek 2065, 2565 a 3065 a pro nárůst 

tlaku z 0,5 na 1,5 MPa 1,3 až 2,1 krát u trysek 4065 a 5065, 

- při porovnání trysek s nižším průtokem chladicí vody byla zjištěna korelace mezi 

typem trysky a hodnotami součinitele přestupu tepla, přičemž s rostoucí velikostí 

trysky roste také velikost součinitele přestupu tepla, avšak pro trysky s velkým 

průtokem byl pozorován opačný vliv, kdy s rostoucí velikostí trysky klesá hodnota 

součinitele . Tato skutečnost může být způsobena stékajícím proudem vody, který 

brání průchodu chladicí vody od trysky, což může mít vliv na snížení odvodu tepla 

z povrchu předlitku. 

5.3   Korelační závislosti mezi fyzikálními modely 

Pro rychlé určení okrajových podmínek odvodu tepla v sekundární oblasti chlazení 

byly hledány vzájemné korelační závislosti mezi jednotlivými fyzikálními modely chlazení. 

Stanovení vzájemných závislostí je do jisté míry obtížné, měření na fyzikálních modelech se 

od sebe značně liší. Zatímco studený fyzikální model uvažuje jako proměnné veličiny pouze 

tlak chladicí vody a vzdálenost od trysky je nutno při měření na teplém modelu uvažovat také 

s teplotou chlazeného povrchu. Tato teplota do značné míry ovlivňuje velikost odvodu tepla 

z povrchu tuhnoucího předlitku [13, 14].  

Nalezené vzájemné závislosti se blíží mocninné funkci 

n

I

I

refref

 (11) 

kde  je součinitel přestupu tepla  (W·m
-2

·K
-1

), 

 ref - referenční hodnota součinitele přestupu tepla  (W·m
-2

·K
-1

), 

 I - intenzita ostřiku  (m
3
·m

-2
·s

-1
), 

 Iref - referenční hodnota intenzity ostřiku  (m
3
·m

-2
·s

-1
), 

 n - exponent  (1). 

Exponent mocninné funkce byl stanoven podle následujícího algoritmu výpočtu. 

Nejprve bylo nutno změřit lineární intenzitu ostřiku na studeném modelu a stanovit velikost 

součinitele přestupu tepla na teplém modelu. Ze znalosti plošného rozložení součinitele 

přestupu tepla byly vypočteny jeho průměrné hodnoty po šířce zkoumaného obrazce. Poté 

byly takto zjištěné hodnoty použity do výpočtu dle upravené rovnice 11, která se zapisuje ve 

tvaru: 

)·KW·m( 1-2-

ref

ref nn

n
IKI

I
 (12) 

kde K je konstanta  (J·m
-3

·K
-1

). 

Ze znalosti vypočteného součinitele přestupu tepla byla následně stanovena druhá 

mocnina rozdílu mezi naměřenou a vypočtenou hodnotou součinitele . Z vypočtených 

kvadrátů odchylek byl stanoven jejich součet, který musí mít dle metody nejmenších čtverců 

minimální hodnotu.  
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Pro zjištění minimální hodnoty součtu kvadrátu odchylek byl použit program Řešitel, 

který je součástí softwarového balíku MS Office verze 2010. Řešitel používal metodu GRG 

Nonlinear, pomocí které docházelo k úpravám hodnoty exponentu n v mocninné funkci (11) 

tak, aby byla dosažena zmiňovaná minimální odchylka.  

Koeficient determinace R
2
 naměřené hodnoty součinitele přestupu tepla se pohybuje 

v rozmezí od 0,80 do 0,95. Obecně lze říci, že lepší korelace je dosahováno u menších trysek, 

pro které je charakteristická vyšší hodnota exponentu n. Z provedených testovacích měření 

byl vypočten exponent n, který může nabývat hodnot od 0,28 do 0,66 v závislosti na typu 

trysky, její vzdálenosti a tlaku chladicí vody. Pro některé testované trysky bylo velmi obtížné 

nalézt vzájemnou korelaci mezi naměřenými a vypočtenými hodnotami.  

Na následujících grafech (obr. 13 a 14) jsou uvedeny naměřené průměrné hodnoty 

součinitele  ve středu ostřikového obrazce spolu s vypočtenými hodnotami součinitele 

přestupu tepla počítaného statistickou metodou nejmenších čtverců a také naměřené hodnoty 

lineární intenzity ostřiku pro trysku 3065.  

 

Obr. 9.  Intenzita ostřiku, naměřená a vypočtená  – 3065; 600 °C; 0,3 MPa a 1,0 MPa 

 
Obr. 10.  Intenzita ostřiku, naměřená a vypočtená  – 3065; 800 °C; 0,3 MPa a 1,0 MPa 

Z provedených testovacích měření vyplývá, že se míra korelace mezi lineární 

intenzitou ostřiku a součinitelem přestupu tepla do značné míry liší pro různé velikosti trysek 

a další provozní parametry používané na reálném licím stroji. Obdobné závěry byly 

publikovány také v předešlých výzkumných studiích katedry tepelné techniky [13, 14]. 

Byla zjištěna výraznější shoda mezi naměřenými a vypočtenými hodnotami 

součinitele přestupu tepla u menších trysek jak pro vyšší teplotu chlazeného povrchu, tak pro 
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nižší. Pro větší trysky je možno tvrdit, že jedním z důvodů nedosažení shody může být určitý 

podíl vody, který se o po dopadu na povrch odrazí, vlivem vyšších průtoků, zpět k trysce. 

Zjištěné korelace mezi lineární intenzitou ostřiku a součinitelem přestupu tepla lze 

využít pro nahrazení časově a energeticky náročnější metody měření součinitele  na teplém 

fyzikálním modelu chlazení za jednodušší a časově nenáročné měření lineární intenzity 

ostřiku na studeném fyzikálním modelu.  

6   NUMERICKÉ MODELOVÁNÍ SEKUNDÁRNÍ OBLASTI 

CHLAZENÍ 

Naměřené a vypočtené hodnoty jsou používány jako okrajové podmínky řešení ve 

výpočtech chlazení předlitku. Pro výpočet tuhnutí a chladnutí předlitku jsou na katedře 

tepelné techniky používány dva numerické softwary. 

Prvním modelem je program KTT, který byl na katedře tepelné techniky navržen a 

úspěšně otestován. Program je napsán v programovacím jazyku C++. Pro nestacionární 

výpočet teplotního pole předlitku používá explicitní metodu sítí. Parametry simulace jsou 

automaticky nastavovány tak, aby řešení bylo numericky stabilní. Součástí simulačního 

programu je také algoritmus, umožňující stanovit závislosti jednotlivých fyzikálních 

parametrů odlévané oceli na teplotě.  

Druhým matematickým modelem je komerčně dodávaný software ProCAST firmy 

ESI Group. Software byl původně vyvinut pro řešení teplotních a napěťových polí při 

statickém odlévání do forem. Jádrem výpočtu je metoda konečných prvků, u které není 

potřeba se zabývat numerickou stabilitou, neboť metoda je vždy numericky stabilní.  

Software ProCAST je schopen počítat jak rozložení teplot v předlitku, tak rozložení 

rychlostí proudění tekuté oceli. Program je rovněž schopen počítat napěťové stavy a strukturu 

odlévané oceli pomocí tzv. segregačního modulu. Program v sobě zahrnuje několik 

podřadných modulů, z nichž každý slouží pro zadání jiných parametrů potřebných pro 

výpočet. 

7   ZÁVĚR 

Výzkum odvodu tepla v sekundární oblasti chlazení ZPO je důležitý z hlediska 

dodržení vysoké kvality předlitků. Intenzita odvodu tepla v sekundární oblasti je při ostřiku 

vodou charakterizována součinitelem přestupu tepla, jehož velikost je závislá na řadě 

provozních parametrů. Chladicí účinek trysek není ovlivněn pouze tímto součinitelem, ale 

také intenzitou ostřiku, udávající rozložení chladící vody po šířce předlitku. Znalostí těchto 

rozhodujících parametrů lze snížit vznik povrchových a vnitřních vad a trhlin, což zvyšuje 

výslednou kvalitu produkce. 

Výsledkem disertační práce je ucelený soubor nových poznatků z oblasti determinace 

okrajových podmínek při ostřiku chlazeného povrchu tuhnoucího předlitku vodními tryskami. 

Z naměřených a vypočtených hodnot byla získána komplexní databáze trysek, ze kterých byly 

vytvořeny korelační závislosti mezi jednotlivými metodami měření fyzikálních veličin. Tyto 

závislosti umožní nahrazovat jednotlivé testovací metody a tím urychlí objektivní posouzení 

chladicích účinků běžně používaných typů trysek. Vzájemný vztah obou charakteristik 

umožní lépe definovat okrajové podmínky ve všech oblastech techniky, u nichž jsou vodní 

trysky používány k chlazení povrchů, zahřátých na teploty mezi 600 °C až 800 °C. 
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ABSTRACT 

Research of the heat removal in secondary cooling zone of the continuous casting 

machine (CCM) is important in terms of compliance with high quality blanks. The intensity of 

the heat removal with water spray in the secondary zone is characterized by the heat transfer 

coefficient, whose value depends on a number of operating parameters. The cooling effect of 

the nozzles is not only influenced by this coefficient, but also by the spraying intensity, which 

indicates distribution of cooling water across the width of a billet. 

The secondary cooling zone, where heat removal from the surface of the solidifying 

steel billets is the critical parameter and description of indicators that influence the quality of 

cast steel are described in detail. Further, commonly used cooling systems with a focus on 

different types of nozzles from several manufacturers are also mentioned. The knowledge of 

the spraying characteristics of the nozzles, which are used for cooling of a billet is very 

important for the optimal design of the secondary cooling zone.  

The heat from a billet is in the secondary cooling zone mostly removed by partial 

evaporation of cooling water, another part of the heat from a billet is removed by conduction 

to guide and support rollers. In general, there are several types of boiling of water, which can 

be divided by the temperature of cooled surface into bubble and film boiling. The secondary 

cooling always comprises a combination of both types of water boiling in a specific ratio. 

The thesis is focused on the description of the physical models of cooling, which is 

used to determine the boundary conditions of the solution of Fourier’s heat conduction 

equation. The cold physical model provides a measurement of the linear spraying intensity. 

The tested nozzles were evaluated in term of the wear. During the operation on the casting 

machine the nozzle’s inner body is covered by compounds of iron, which may be brought to 

the nozzles with the cooling water. These compounds are apparently released from the inner 

surface of the steel pipes, which brings the cooling water to the secondary zone. The hot 

physical model is equipped with the direct heated probe, which is heated via a transformer in 

which the electrical power required for maintaining a constant temperature of the probe is 

measured. The knowledge of electrical power enables to determine the heat transfer 

coefficient during the spraying. The results of measurements by the hot physical model show 

that higher values of heat transfer coefficient are achieved at lower temperatures of cooled 

surface. This is due to the type of water boiling on a hot probe surface. Size of the heat 

transfer coefficient is also strongly dependent on the pressure of the cooling water. 

In comparison with the cold model, the measurement using the hot model is much 

more energy and time-consuming. Therefore, it is needed to create correlation dependence 

between the two models. Finding these functions has been greatly complicated due to specific 

differences between both methods. The obtained correlation dependences are close to the 

power function. To determine the exponent n the statistical method of least squares was used. 

These acquired dependences can be used as boundary conditions for the simulation 

models, solving thermal field kinetics of billets during their moving through the casting 

machine. 

The result of the thesis is the comprehensive set of new knowledge in the field of 

boundary conditions determination for cooling by water nozzles. The relationship of these 

characteristics will help to better define the boundary conditions in all fields of potential 

usage where the water nozzles are used to cool the surfaces heated to temperatures between 

600 °C to 800 °C. 


