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Bevezetés

A fejlett gazdaságokat a múlt század 70-es éveinek közepéig az jellemezte, hogy acélfel-
használásuk a GDP-vel arányosan, általában annál gyorsabban növekedett. Azóta ez a közvetlen 
összefüggés megszűnt; a korábbi trendek alapján kialakított kapacitások egy része feleslegessé 
vált. Ez elsősorban az erős acéliparral rendelkező, jelentős exportot lebonyolító Nyugat-
Európában éreztette hatását. A felesleges kapacitások növekvő jelenléte árversenyt indított el az 
acélpiacokon, ami azt eredményezte, hogy az acéltermékek ára – az acélfelhasználó ágazatok 
áraival ellentétben – csökkenni kezdett és ez a tendencia az 1. ábra tanúsága szerint azóta is tart.

Hasonló tendenciát szinte kizárólag a legkorszerűbb, leginkább innovatív területeken 
(elektronika, számítástechnika) lehet megfigyelni; ezt a számítógépek, szórakoztató elektronikai 
termékek áralakulásán magunk is közvetlenül tapasztalhatjuk. A trendet ott is az éles piaci ver-
seny diktálja: rendkívül gyorsan követi egymást az új, jobb teljesítményű termékek kibocsátása, 
ezért a hagyományos termékek rövid időn belül eredeti áruk töredékéért adhatók csak el.

Az acélipar életképességének, megújuló készségének legmeggyőzőbb bizonyítéka, hogy 
az energia, a munkaerő, a szállítási költségek, stb. egységárainak folyamatos növekedése mellett 
olyan mértékben tudja növelni hatékonyságát, hogy csökkenő eladási árak mellett is gazdaságos 
tud maradni. Ennek egyik – valószínűleg a legfontosabb – kulcsa a hatékony műszaki fejlesztési 
és beruházási, valamint az ezeket megalapozó tudományos kutató tevékenység [81].

Metal Bulletin átlagárak 1994-2001 között [81]
1. ábra

Napjainkban, az utóbbi években kifejlesztett új eljárások közül egyre több eljárást pró-
bálnak ki ipari méretű berendezésekben. Ezeket a fejlesztéseket a vaskohászattal, mint alap-
anyag-szállítóval szembeni elvárásokban bekövetkező változások és a környezetvédelemmel 
kapcsolatos előírások szigorodása tette indokolttá [83]. A vaskohászaton belül a szélesszalagokat 
előállító meleghengerművekkel szemben is egyre újabb elvárások fogalmazódnak meg. 

A szélesszalag meleghengermű feladata ismert méretű és kémiai összetételű brammából 
homogén, síkfelületű szalag előállítása, amelynek készméretét és mechanikai tulajdonságait előre 
meghatároztuk. 

MB-jegyzésárak - havi átlagok, nettó közép
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Az egyenletes felület és a készméretek a hengerlési művelet függvényei. A mechanikai 
tulajdonságok a hengerléssel elért anyagszerkezettől függnek. Az anyagszerkezet egyrészt a ké-
miai összetételtől, az acélgyártás és öntés módjától, másrészt pedig a hengerlés technológiai pa-
ramétereitől függ. Az acélok folyamatos fejlődése lényegében két módszernek, a megfelelő öt-
vözésnek, és a szabályozott hengerlésnek, illetve ezek kombinációjának köszönhető.

Az acél kémiai összetételének meghatározásáért az acélgyártó felel, neki kell biztosítania, 
hogy az általa gyártott acél összetétele a vonatkozó szabványokban meghatározott legyen, illetve 
a meghatározott tűréstartományon belül maradjon. Az acélgyártás és az öntés módját a rendelke-
zésre álló berendezések határozzák meg.

A meleghengerműben az anyagszerkezet a hengerlési technológiával és a hőmérsékletve-
zetéssel szabályozható. A meghatározó paraméterek, vagyis a hengerlést megelőző ausztenites 
izzítás hőmérséklete, a hengerlés befejező hőmérséklete, a csévélés hőmérséklete, a szúrásterv és 
a hengerlési sebesség az acélgyártáshoz hasonlóan a gyártóberendezések által megszabott hatá-
rokon belül változtatható.

A hengersorból kifutó acélszalag a hengerlési véghőmérsékleten közvetlenül nem csévél-
hető fel. A csévélhetőség hőmérsékletét, illetve hőmérséklet-közét igen sok követelmény hatá-
rozza meg. A két hőmérséklet (a hengerlési véghőmérséklet és a csévélési hőmérséklet) között a 
hengerlési sebességgel futó szalagot hűteni kell. A hűtés, illetve a hűtőrendszer megválasztása 
együttesen befolyásolja a termék mechanikai tulajdonságait, az alakhűséget és a hűtővíz-
felhasználást is.

A szalaghűtés feladata a hengersor utolsó állványából kilépő szalag valamennyi eleme 
hőmérsékletének előírt mértékben és ütemben történő csökkentése. A feladatot általában az utol-
só hengerállványt elhagyó szalag hőmérsékletével, a csévélő előtti szalaghőmérséklettel, a köz-
ben történő lehűtés sebességével, illetve azok tűrésmezőjével szokták definiálni.

A szalag hengerállvány és csévélő közötti lehűlése igen bonyolult folyamatok eredménye, 
amelyek egy része csak közelítően írható le. Ezért nagy jelentőségű a szalaghűtés szabályozásá-
nak olyan számítógépes támogatása, amely a fizikai folyamatokat jellegre helyesen leíró, reális 
modelleken alapul, és figyelembe veszi a korábbi szalaghűtések tapasztalatait.

A korábbi tapasztalatok hűtési folyamat tervezésében, vezérlésében történő felhasználá-
sának – ami a feladat összetettsége következtében elengedhetetlenül fontos – alapvető feltételei 
az alábbiak:

a) a hűtési követelményeket, illetve a folyamatot befolyásoló mennyiségek (hőmérsékle-
tek, szalagsebesség, hűtővíz hőmérséklet, szalagvastagság, acél hőátviteli sajátossá-
gok, stb.) megfelelő pontosságú ismerete és 

b) a szalaghűtési beavatkozások reprodukálhatósága, vagy ha ez nem minden paramé-
terre (például vízhőmérséklet) tartható, akkor

c) a ténylegesen elvont és a vonatkozási hőmennyiség közötti különbség és a nem repro-
dukálható paraméterek előírt értékétől való eltérése közötti kapcsolatok ismerete és fi-
gyelembe vétele. (Tekintettel a hűtést befolyásoló tényezők közötti bonyolult kereszt-
kapcsolatokra, ez az eljárás jelentős hibát okozhat, ezért alkalmazását lehetőség szerint 
el kell kerülni.)

Értekezésem témájaként fenti paraméterek optimalizálását választottam. 
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1. A Dunaferr Dunai Vasmű Rt. meleghengerművének ismertetése

Értekezésem témájaként a Bevezetésben megadott paraméterek optimalizálását választot-
tam. Az elméleti vizsgálatok ugyan függetlenek egy-egy adott meleghengerműtől, de azok he-
lyességét kísérletekkel mindig ellenőrizni kell. Kísérleteimet az egyetlen magyarországi 
szélesszalagot előállító meleghengerműben, nevezetesen a Dunaferr Dunai Vasmű Rt. meleg-
hengerművében végeztem, ezért mindenekelőtt az ismétlődések, értelemzavaró hivatkozások 
megelőzése céljából röviden ismertetem az üzem szalaghűtést meghatározó részét.

Egy új csévélő üzembehelyezésével a meleghengermű szalaghűtést meghatározó adottsá-
gai megváltoztak, részben a hengerelhető szalag jellemzői, részben pedig a készsor – csévélő 
közötti távolság jelentős csökkenése miatt. A változások röviden összefoglalva a következők:

 Az új, 1. számú csévélő telepítésével a kifutó görgősor hossza a korábbi 228,3 méter-
ről 147,4 méterre csökkent.

 A hengerelhető termékek adatai az alábbiak szerint változtak:
Szalagvastagság 1,2 - 18 mm
Maximális tekercstömeg 25 tonna
Tekercsátmérő 1200 - 1950 mm

 Változások a technológiai paraméterekben:
Készsori hengerlési sebesség 2 – 10 m/s
Maximális bevezetési sebesség a csévélőbe 10 m/s
Maximális csévélési sebesség 14 m/s

A készsort és az azt követő berendezések elhelyezkedését az 1.1. ábra szemlélteti. Az áb-
ra felső részén a fő berendezések közötti távolságot adom meg méterben.

A meleghengermű készsor-csévélő közötti részének telepítési vázlata
1.1. ábra

4. Előlemez-tekercselő
6. Előlemez-végvágó olló
7. Hatállványos készsor
8. Kifutó görgősor
13. Szalaghűtő berendezés
10. 3. számú csévélő berendezés
9. 1. számú csévélő berendezés
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A hűtőszakaszok elhelyezését, méretviszonyait az 1.2. ábra, a hűtőszakaszonként kijut-
tatható maximális vízmennyiséget az 1.1. táblázat mutatja be.

A hűtőszakaszok elhelyezése és jellemző adatai
1.2. ábra

1.1. táblázat.   A hűtőszakaszonként kijuttatható hűtővíz mennyiségek

A hűtőrendszer jellemzőit a következőkben írom le, az 1.1. és 1.2. ábrák, illetve az 1.1. 
táblázat alapján.

A kifutó szalagot a görgősoron a 6. állványtól 17,1 méter távolságra kezdődő vízhűtő 
rendszer, illetve a vízhűtő rendszer előtt és után a „nyugvó” levegő hűti le a csévélési hőmérsék-
letre. A vízhűtő rendszer biztosítja a szalag felső és alsó felületeinek szabályozott, gyors hűtését. 
A felső részen U-csöves, lamináris hűtésmódot, míg az alsó részen kis nyomású, koherens vízsu-
garat biztosító hűtést alkalmaznak. A hűtőrendszer összesen nyolc egységből áll. A berendezés 
három főbb szakaszra osztható. Az első két szakaszban 3-3, az utolsóban 2 hűtőegység van be-
építve. Egy hűtőegység 8 darab kollektorból áll. A szalag felső részét hűtő szakaszoknál minden 
kollektorból két csősoron folyik ki a hűtővíz, összesen tehát 128 csősor végzi a felső hűtővíznek 
a szalagra történő rávezetését. A csősorok egymástól mért átlagos távolsága: PL = 0,46 m. 

A szalag alsó felületét hűtő részben összesen 64 darab kollektor van beépítve, kollekto-
ronként 77 darab fúvókával.

A lamináris hűtőrendszer első két fő szakasza csak gépészeti szerkezet szempontjából van 
szétválasztva, a térbeli elhelyezésre vonatkozóan valamennyi kollektor (2 párhuzamos csősor) 
egyenlő távolságra helyezkedik el. A harmadik szakasz a második szakasztól 5 méterre van, itt 
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tehát szabad levegőn való lehűléssel kell számolni. A teljes hűtőrendszer hossza az 5 métert is 
beszámítva: 61 méter. A hűtőrendszer végétől a 3. csévélő ~150 méterre helyezkedik el, az 1. 
csévélő pedig ~75 méterre.

A vízhűtő rendszer vízellátását két, egyenként 2500…3000 m3/ó szállítóteljesítményű 
szivattyú biztosítja közbenső víztartály segítségével. A teljes vízmennyiségnek mintegy 40 %-a 
felső hűtésre kerül, míg az alsóra annak nagyobb része, azaz 60 %-a.

A hűtőrendszer vízellátását úgy építették ki, hogy egy hűtőegység négy-négy kollektora 
külön-külön be-, illetve kikapcsolható. Az első egység első, és az utolsó egység második négy 
kollektora még külön megfelezve is kapcsolható. A kollektorok vízellátását az 1.3. ábra, a sza-
laghűtés teljes vízellátását az 1.4. ábra mutatja be.

Mind a 18 önállóan működtetett hűtőegység rendelkezik vízmennyiség-mérővel, tehát az 
egységenként vagy felezett egységenként a vízmennyiség nyomon követhető. Egy-egy egység a 
víztartályból maximum 700 m3 vizet kaphat óránként. Ez a felső rendszerre 280 m3-t, míg az 
alsóra 420 m3 vizet jelent óránként. 

Az 1.2. ábrán látható P5, P6 és P9 jelű, lefelé mutató nyilak az egyes hőmérsékletmérési 
helyekre utalnak. A hőmérsékletet a kifutó görgősor középvonalára állított optikai pirométerek 
mérik. A szalaghűtő rendszeren végighaladó szalag sebességét a v6 jelű nyíl mutatja. Ezt a sebes-
séget a 6. állvány munkahengereinek a feltételezett előresietéssel megnövelt kerületi sebességé-
vel azonosítják. 

Az alsó és felső kollektorok vízellátása
1.3. ábra

Letelepítését követően az 1. csévélő dolgozik, a régi csévélők közül a 3. számú az 1. csé-
vélő üzemzavara esetén tartalékként üzemelhet.
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A szalaghűtés vízellátó rendszere
1.4. ábra
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2. A vonatkozó szakirodalom áttekintése

2.1. Fémtani háttér

Az acél kedvező ár/szilárdság aránya folytán a legfontosabb szerkezeti anyag volt a múlt-
ban, és napjainkban is az. Ahhoz, hogy ez a jövőben is így maradjon, folyamatosan versenyben 
kell maradnia más anyagokkal, például az alumíniummal, a műanyagokkal vagy egyes 
kompozitokkal. Az egyes acélfajták helyzetét ebben a versenyben a leglényegesebb tulajdonsá-
gok tükrében a 2.1. ábra mutatja be [80].

2.1.1. Az acélszalaggal szembeni követelmények

A szerkezetépítésben felhasznált acélok alkalmazási területe rendkívül széles, amelyből 
következően a velük szemben támasztott követelmények is összetettek. Az ilyen acéloktól a kö-
vetkező tulajdonságok összességét várjuk el:

 adott és a lehető legnagyobb szilárdság,
 nagyfokú képlékenység (hideg- és melegalakíthatóság),
 szívósság (kis átmeneti hőmérséklet),
 feltétel nélküli hegeszthetőség,
 jó forgácsolhatóság,
 szűk kémiai összetétel-, vastagság- és szélességszórás,
 tökéletes síkfekvés (belső feszültségmentesség).

A szerkezetépítésben felhasznált acélok típusai és jellemző mechanikai tulajdonságai [80]
2.1. ábra

A szerkezetek méretezését egyrészt az üzemi terhelésből származó feszültségek, másrészt 
a folyási határfeltételre tervezés határozza meg az acél garantált minimális folyáshatára alapján. 
Magasabb szilárdságú acélt alkalmazva a szerkezet falvastagsága, és így súlya is csökkenthető. 
Tiszta húzó vagy nyomó igénybevétel esetén a folyáshatár kétszeresére növelésével a súly 50 %-
ra csökkenthető, hajlító vagy csavaró igénybevétel egyidejű jelenlétekor ez a súlymegtakarítás 
némileg alacsonyabb, de még mindig jelentős [48]. A garantált minimális folyáshatár növelésé-
vel elérhető tömeg-megtakarítást szemlélteti a 2.2. ábra.

2.1.2. A kívánt jellemzők elérésének fémtani eszközei

A komplex tulajdonságok biztosításánál a hagyományosnak mondható szilárdságnövelő 
eljárások, mint az ötvözés, a hőkezelés vagy a hidegalakítás alkalmazása nem vezetnek hatéko-
nyan eredményre, mert bármelyik módszert alkalmazzuk is, azok az összes többi tulajdonság 
értékét csökkentik [49; 52; 53; 58; 61; 63; 75; 80; 90]. 
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Tömeg-megtakarítás szilárdságnöveléssel [48]
2.2. ábra

Az 1960-as évek közepéig a karbontartalom növelésével fokozták az acél szilárdságát. Ez 
a módszer könnyű és olcsó, de az alakíthatóság és a hegeszthetőség jelentős romlását eredmé-
nyezi, ezért a szerkezetek biztonságához elvárt együttes szilárdsági és szívóssági értékek eléré-
séhez gyakran szükséges olyan költséges hőkezelési eljárások alkalmazása, mint az edzés és a 
megeresztés, vagy a normalizálás [43; 44; 46; 47; 48; 60; 72; 73; 75; 82]. 

A karbonnak, mint ötvözőnek más szilárdságnövelő mechanizmusokkal való helyettesíté-
sére több lehetőség kínálkozik:

1. a szilárdoldatos felkeményítés (Mn, Ni, Cr és Si ötvözéssel),
2. a szemcsefinomítás termomechanikus hengerlési hőmérsékletvezetéssel, 
3. a kiválásos felkeményítés,
4. a diszlokációs felkeményítés,
5. a többesfázisú acélok alkalmazása.

ad. 1. A szilárdoldatos ötvözés hatékony, de drága módszer a szilárdság növelésére. Mivel ered-
ményt csak több százaléknyi ötvözés hoz, egyedül az olcsó Mn-ötvözés terjedt el. Hátránya 
még, hogy az acél szívóssága, alakíthatósága és hegeszthetősége erősen romlik az öt-
vözőanyag mennyiségének növekedésével.

ad. 2-3. A szemcsefinomítást és a kiválásos keményedést az acél kismennyiségű karbid-, illetve 
nitridképzővel való mikroötvözésével érjük el. Csak olyan ötvözőelemek jöhetnek szóba, 
amelyek karbidja, illetve nitridje az ausztenites hőmérséklettartomány alsó felében már nem 
oldódik, magasabb hőmérsékleten azonban csaknem teljes oldódás érhető el. Ezek az ötvö-
zők a Nb, a Ti és a V.

ad. 4. A diszlokáció-sűrűség növelése igen erélyes szilárdságnövelő eszköz. A meleghengerlés 
utáni hűtéskor ilyen diszlokáció-sűrűsödést akkor kapunk, ha az acél például bénitesen ala-
kul át.

ad. 5. A többesfázisú acélokra az jellemző, hogy több, egymástól jelentősen eltérő tulajdonságú 
fázis van jelen a szövetben, amely mintegy kompozitként viselkedik. Az ilyen acélok koráb-
binál kedvezőbb, a felhasználói igényeket jobban kielégítő tulajdonság-együttese (relatíve 
nagy alakíthatósággal párosuló nagy szilárdság) nem ötvözéssel, hanem a szövetet alkotó fá-
zisok minőségének, mennyiségének és eloszlásának tudatos szabályozásával valósul meg, 
melynek fő célja az alakítási keményedőképesség fokozása. A teherviselő keresztmetszet he-
lyi csökkenését az alakítási keményedés az egyenletes nyúlás határáig kiegyenlíti, a folyás-
határ/szilárdság viszonya jó, vagyis nagy a biztonsági tartalék [80].
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A szilárdságnövelő mechanizmusok hatása a folyáshatárra és az átmeneti hőmérsékletre [72]
2.3. ábra 

Különböző hidegen hengerelt acélok szakítóvizsgálattal meghatározott alakítási keményedése 
[80], és folyásgörbéje [90]

2.4. ábra

A 2.3. ábra alapján a szemcsefinomítás kínálja a leghatékonyabb eszközt, úgy a szilárd-
ság, mint a szívósság növelésére. A 2.4. ábra szerint a kompozitként viselkedő többesfázisú acé-
lok keményedőképessége többszöröse a hagyományos acélfajtákénak. Az az ipari technológia, 
amellyel a szemcsefinomítást, illetve a többesfázisú állapotot elérhetjük, a szabályozott hőmér-
sékletvezetésű hengerlés, együttesen alkalmazva az alakítási eljárást a mikroszerkezet szabályo-
zásával [17; 18; 21; 33; 38; 44; 45; 46; 47; 49; 53; 54; 58; 69; 70; 72; 73; 74; 75; 80; 82; 84].

2.1.3. A meleghengerlés során lejátszódó technológiai és fémtani folyamatok

A meleghengerlés során a felmelegített darab hőmérséklete és keresztmetszete csökken, 
miközben bonyolult fémtani folyamatok játszódnak le. A szélesszalag hengerlés hőmérséklet 
lefutását és a közben lejátszódó fémtani folyamatokat a 2.5. ábra mutatja be, a Dunaferr Dunai 
Vasmű Rt. meleghengerművének berendezéseire alkalmazva [20]. 
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oldódása            kiválása

4. alakítási 
keményedés

5. megújulás, 
újrakristályosodás

6. átalakulás

Szélesszalag hengerlés hőmérsékletlefutása és fémtani folyamatai [20]
2.5. ábra

A legfontosabb eszközök, amelyek a mechanikai tulajdonságok befolyásolására a techno-
lógusok kezében vannak, a következők:

 a kémiai összetétel,
 az alakváltozás mértéke és sebessége,
 a hengerlés hőmérsékletvezetése (az újrahevítési-, a készsorba való beadási-, a henger-

lési vég-, és a csévélési hőmérséklet),
 a hengerlési végsebesség,
 a szalaghűtési sebesség.
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A hengerlési technológiák néhány fontosabb változatát mutatja be a 2.6. ábra a hengerlé-
si véghőmérséklet, a hengerlést követő lehűtés és a folyamatos lehűléskor lejátszódó átalakulá-
sok feltüntetésével (a diagramok vízszintes tengelyén a lehűlési idő szerepel) [20].

A normalizáló hengerlés az ausztenit statikus 
újrakristályosodásának határhőmérséklete (Tnr) felett 
fejeződik be, majd a szélesszalagot lehűtik a csévélés 
Ar1 alatti hőmérsékletére, így a normalizálással egyen-
értékű fémtani állapot érhető el (1.1. változat). Ez az 
eredmény teszi lehetővé a normalizálás, mint igen 
költséges hőkezelési művelet megtakarítását, vagyis 
hogy az így hengerelt szélesszalagot tekercs alakjában 
is a normalizált állapottal egyenértékű mechanikai 
tulajdonságokkal szállítsák [17; 21; 28; 33; 45; 46; 47; 
50; 54; 56; 60; 74; 75; 82].

Az 1.2. és az 1.3. változatokat szélesszalag-
hengerlésnél csak bizonyos megszorításokkal lehet 
megvalósítani a hűtési sebesség szalagvastagsággal 
összefüggő korlátai miatt, és mert a szalagok 550 C 
alatt már csak adott vastagságig csévélhetők fel meg-
felelő minőségben. A szükséges lehűlési sebesség 
ötvözéssel csökkenthető, ellenkező esetben tudomásul 
kell venni egy felső vastagság-korlát létezését [17; 49; 
75; 82]. Létezik azonban olyan eljárás is, amelynél a 
hengerlést követő lehűtés igen gyors (mint az 1.2. 
esetben), de a lehűtést az Ms hőmérséklet felett meg-
szakítják, s az így felcsévélt anyag a bénites átalakulás 
mezejének átmetszésével, lassan hűl le szobahőmér-
sékletre.

A gyorsabb lehűtéssel járó 1.2. és 1.3. változa-
tok eredménye természetesen nem egyenértékű a 
normalizált állapottal, ilyen módon a többesfázisú 
acélok családjába tartozó termékeket kapunk. [49; 51; 
53; 59; 75; 80; 90].

A késztermék szövetszerkezete a hőmérséklet-vezetés függvényében [20]
                         2.6. ábra

A termomechanikus hengerlés a Tnr hőmérsékletnél kisebb hőmérsékleten fejeződik be, 
vagy teljes egészében ott játszódik le. Így olyan fémtani állapot jön létre, amelyet utólagos hőke-
zeléssel nem lehet megvalósítani. Ezen az úton teljesen új acélfajták kifejlesztésére van mód. A 
termomechanikus hengerlésnek az ábrán bemutatott változatai közül elsősorban a 2.1. változat 
megvalósítása lehetséges. A többi változatra értelemszerűen érvényesek a megszorításokkal ösz-
szefüggésben fent leírtak [17; 21; 33; 38; 42; 44; 46; 47; 48; 49; 50; 51; 52; 53; 54; 57; 58; 59; 
60; 61; 63; 64; 65; 66; 67; 69; 70; 71; 72; 73; 74; 75; 80; 82; 84; 90].

A 2.6. ábra alsó részén látható technológia, vagyis a meleghengerlés Ar1 hőmérséklet 
alatti befejezése a meleghengerművek gépi berendezéseinek korlátozott terhelhetősége miatt 
általában csak korlátozott minőség- és mérettartományban képzelhető el, annak ellenére, hogy a 
fázisátalakulás közbeni szuperképlékenység a meleghengerlés egy meghatározott szakaszában 
erőteljesen csökkenti az alakítási ellenállást [86].

A 2.6. ábra az ott látható hengerlési véghőmérséklet-változatokkal (Tnr feletti, Tnr alatti 
véghőmérsékletek) a hengerléstechnológia legfontosabb ágait, vagyis a normalizálást is helyette-
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sítő normalizáló hengerlést, illetve a termomechanikus hengerlést mutatja be. Az így gyártott 
alapanyagok felhasználhatóságában is lényeges különbség van, ezért a két hengerlési módszer 
élesen elkülönül. (Normalizáló hengerléssel gyártott szalag a meleghengerlést követő melegala-
kítás után is megőrzi eredeti mechanikai tulajdonságait, míg a termomechanikus hengerlésű acél 
garantáltan legfeljebb 570 ˚C-ig.)

A melegen hengerelt termék a szalag hűtési sebességétől és csévélési hőmérsékletétől 
függően leggyakrabban ferrit-perlites szövetszerkezetű. A hűtési sebesség növelésével megfelelő 
kémiai összetétel mellett bénit és martenzit is megjelenik, ilyen viszonyok mellett kapjuk a 
többesfázisú acélokat (lásd a 2.6. ábrán az 1.2. és 1.3. a 2.2. és 2.3. valamint a 3.2. és 3.3. jelű 
hűtési változatokat) [21; 48; 49; 50; 51; 53; 58; 59; 61; 80; 90].

2.2. A meleg szélesszalag kifutó görgősori hűlésének modellje

A szélesszalag meleghengerlés folyamatában az acél a kifutógörgősoron haladva lehűl, és 
közben átalakul ausztenitből ferritté, perlitté, bénitté és martenzitté. A fázisátalakulás közben a 
hőtani és mechanikai tulajdonságok jelentős változása, illetve hőképződés zajlik le. Az inhomo-
gén lehűlés és a fázisátalakulási kinetika különbségei a mechanikai tulajdonságok inhomogenitá-
sán túl a szalag vastagság- és szélességirányú síkfekvési hibáit, valamint jelentős maradó feszült-
ségeit idézik elő. A szalag síkfekvési hibái felgyorsítják az inhomogén lehűlést a 
kifutógörgősoron. Az acélszalag kifutógörgősori hőmérséklet-fázis-alakváltozás viselkedésének 
pontos leírására egyidejűleg kell elemezni az acél fázisátalakulási kinetikáját, hőmérsékleti- és 
alakváltozási viselkedését [89]. A teljes összefüggés-rendszert a 2.7. ábra mutatja be.

A meleg szélesszalag kifutó görgősori hűlésének modellje [89]
2.7. ábra

2.2.1. Fázisátalakulási modell

Az ausztenit bomlása elsődlegesen a ferrites és perlites átalakulásokkal van összefüggés-
ben, melyeket többek között empirikus összefüggésekkel lehet leírni az additivitási elv alkalma-
zásával. Az empirikus eljárás rendszerint a Johnson-Mehl-Avrami-Kolmogorov (JMAK) egyen-
leten alapul, mely kísérlettel meghatározott paramétereket igényel minden egyes vegyi összeté-
telre [66]. Ez a modell megközelítésmódjának egyszerűsége folytán sokoldalú eszközt biztosít 
ipari feldolgozási körülmények között az ausztenit bomlási kinetikájának előrejelzésére. Az át-
alakulást szakaszosnak feltételezik, mely ferrit képződésével kezdődik, amelyet perlit és bénit 
követ. Ez az egyszerűsítő feltételezés összhangban van Jones és Bhadeshia megfigyeléseivel, 
akik egyidejű ferritté, Widmannstatten-ferritté, és perlitté történő átalakulást vettek figyelembe. 
Kutatásaik azt mutatják, hogy ténylegesen van egy rendkívül kicsiny kinetikai átfedés a különfé-
le átalakulási termékek között [65]. A megközelítés hátrányaként róják fel, hogy a háttérben mű-



13

ködő mechanizmusok tekintetében nem lehet explicit fizikai magyarázatot levezetni, ezért más 
megközelítésmódokat is javasolnak a csíraképződés és növekedés jelenségének leírására, ilyen 
például a Purdy és Brechet-féle oldódási ellenállás elmélet (solute drag theory) [66; 67].

2.2.1.1. Az ausztenitbomlás kinetikája

Az ausztenitbomlás izotermás kinetikáját Avrami-típusú egyenlettel a következőképpen 
jellemzik [27; 34; 36; 57; 63; 64; 65; 69; 89]:

, (2.1.)
ahol: X az átalakult rész aránya,

t az átalakulás összes ideje,
Xe a termodinamikus egyensúly részhányada, 
k sebességi konstans, mely a hőmérséklettől és az átalakulási mechanizmus-

tól függ,
n időkitevő, mely abban a hőmérséklet tartományban állandó értékű, amikor 

egyféle átalakulási mechanizmus működik.
A (2.1.) egyenlet kiterjesztése a nem-izotermás átalakulásra a Sheil által kifejlesztett 

additivitási elméleten alapul. Sheil feltételezte, hogy a nem-izotermás átalakulási kinetika leírha-
tó kicsiny izotermás lépések sorozataként, azzal a feltételezéssel, hogy a fázisátalakulás jelenti az 
izokinetikus reakciót. Az i-edik lépésig átalakult fázis részhányad (Xi) [34; 89]:

, (2.2.)

ahol: t’ az egyenértékű átalakulási idő, mely az i-edik lépésnél lévő hőmérsékleten 
szükséges ahhoz, hogy az Xi-1 részhányadba való átalakulás bekövetkezzen

[s],
t az i-edik lépésre vonatkozó időlépés [s].

A (2.2.) egyenletben lévő k és n konstansokat a 2.1. táblázat tartalmazza. Értéküket fo-
lyamatos hűtésű vizsgálatok révén kapott dilatációs adatokból határozták meg. 

A 2.1. táblázatban található jelölések magyarázata:
C az átalakulatlan ausztenit C-tartalma [%],
AGS a megelőző ausztenit szemcsenagyság [μm],
Tbs a bénites átalakulás egyensúlyi kezdőhőmérséklete [ºC],
TAe1 a perlites átalakulás egyensúlyi kezdőhőmérséklete [ºC],
TAe3 a ferrites átalakulás egyensúlyi kezdőhőmérséklete [ºC].

2.1. táblázat.  A (2.2.) egyenletben lévő k és n értékei az egyes fázisátalakulások esetében [89]
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2.2.1.2. Ferrites, perlites és bénites átalakulások

A proeutektoidos ferrit képződése az ausztenit szemcsehatároknál indul el. A megmér-
hető nagyságú átalakulás (ahol 5%-os átalakulás történt) kezdeti hőmérséklete (TS) erősen függ a 
hűtési sebességtől. A TN-nél képződött sarokferrit növekedése a C ausztenitbeli diffúziója révén 
szabályozott [65]:

, (2.3.)

ahol: Rf a ferrit részecske sugara [μm],
DC a karbon ausztenitbeli diffúziós együtthatója [cm2/s],
c0 az átlagos karbon-koncentráció [%],
c a karbon egyensúlyi koncentrációja a ferritben [%],
c a karbon egyensúlyi koncentrációja az ausztenitben [%].

A szubsztitúciós elemek különválási módjától függően eltérő termodinamikai helyzetek 
(például orto-, és paraegyensúly) jöhetnek létre az  határvonalnál [65; 66]. Ortoegyensúly 
esetében a karbon és a szubsztitúciós elemek egyaránt újra szétosztásra kerülnek a ferrit és az 
ausztenit között, míg paraegyensúly esetében a karbon újraszétosztása a szubsztitúciós elemek 
bármiféle különválása nélkül következik be.

Ortoegyensúlyt feltételezve az átalakulás akkor kezdődik, amikor a karbondúsulás az 
ausztenithatárokon elér egy kritikus szintet (c*), amely felett a ferrit csíraképződés akadályozottá 
válik. Matematikailag ez a feltétel a következőképpen írható fel [65]: 

, (2.4.)
ahol: d az ausztenit szemcsenagysága [μm],

c* a kritikus C-koncentráció [%].
A (2.3.) és a (2.4.) egyenleteket alkalmazzák az átalakulás kezdeti hőmérsékletének (TS) 

bármely hűtési görbe esetére történő meghatározására.
A ferrit növekedés leírásához a Johnson-Mehl-Avrami-Kolmogorov (JMAK) egyenletet 

alkalmazzák, az additivitási szabállyal együtt. Ebben a megközelítésmódban az átalakult részhá-
nyad időbeli változása [65]:

, (2.5.)
ahol: b a hőmérséklet és az ausztenit szemcseméret függvénye, meghatározása a 

(2.6.) összefüggés szerint történik,
n konstans, minden egyes önálló acélminőségre,
X átalakult részhányad.

A kifutógörgősori hűtési körülmények esetére a b az Ae3 hőmérséklet alatti aláhűtés 
függvényeként határozható meg [65]:

, (2.6.)
ahol: b1; b2 és m: az adott acél vegyi összetételétől függő állandók,

TAe3 az átalakulás hőmérséklete egyensúlyi feltételek között [ºC].

A perlites átalakulás leírására hasonló módon a JMAK megközelítést alkalmazzák. A 
perlitképződés indulása összefüggésben van a ferritnövekedés megszűnésével. Ez az átmeneti 
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feltétel a kritikus kristályhatár sebesség koncepciója segítségével írható le, mely alatt a cementit 
csíraképződés bekövetkezik a mozgó ausztenit-ferrit kristályhatárnál [65]:

, (2.7.)
ahol: c1 a karbon kristályhatármenti koncentrációja [%], 

cp a karbon ausztenitbeli oldhatósága [%], 
 a csíraképződési folyamatba tartozó különféle kristályhatármenti energiák-

tól függ, értéket kísérleti adatok alapján kell meghatározni. 
A fenti feltétel korlátozottan alkalmazható akkor is, amikor a poligonális ferritről a 

bénites ferritre való átalakulási termékek átmenetét, vagy más, nem-poligonális szerkezeteket 
veszünk figyelembe. A későbbi bénit képződés első megközelítésben leírható a szokásos JMAK 
megközelítésmóddal, de meg kell jegyezni azt, hogy a hőmérséklet további csökkenésekor eltérő 
típusú bénit képződhet, korlátozva az additivitás elvének alkalmazhatóságát a bénites reakcióra.

2.2.1.3. Az átalakulás kezdete 

Alacsony C-tartalmú acélok esetére a folyamatos hűtéskori átalakuláshoz a szakiroda-
lomban közölt vegyi összetételeket, a C-egyenértékeket (CE,) és a TAe3 egyensúlyi hőmérsékle-
teket a 2.2. táblázatban összesítettem.

2.2. táblázat.   Acélok vegyi összetétele, C-egyenértéke és TAe3 hőmérséklete [65]

A 2.3. táblázat minden 2.2. táblázatban felsorolt acél esetére összefoglalja az átalakulás 
kezdeti hőmérsékletére jellemző adatokat. A TN aláhűtés, melyen a sarokferrit csíraképződés 
kezdődik, általában a 40-70 °C tartományba esik. Tendencia az, hogy az erősebben ötvözött acé-
lok magasabb TN értéket mutatnak [65]. 

A 2.8. ábra szerint az aláhűtés szükséges mértéke a C-egyenértékkel arányosan növek-
szik. A c* értékek a 2.9. ábrán látható módon az ötvözőtartalom növekedésével együtt növek-
szenek. Mindezt az Mn- és Nb-hoz hasonló szubsztitúciós oldott elemek oldódási ellenállás hatá-
sának lehet tulajdonítani [65; 66].

A 2.9. ábrán az is látszik, hogy a c* értékek az Mn-tartalommal lineárisan növekednek. 
Ezen szabály alól kivételt jelent az L-jelű TRIP-acél, ahol a K-jelű acélhoz hasonló Mn-tartalom 
esetén a c* érték kb. 50 %-kal nagyobb. Ez azt sugallja, hogy a Si felnagyítja a Mn oldódási el-
lenállás hatását, még akkor is, ha a Si termodinamikailag ferritstabilizáló. Ennek ellentéteként a 
Cu hozzáadása, mely ausztenit stabilizáló, nincs kinetikai hatással az átalakulásra [65; 66].

A 2.10. ábra a lényegében megegyező kémiájú I és J-jelű acélok esetében mutatja be az 
oldatban lévő mikroötvöző részarány fontosságát. A 29 m-es ausztenit szemcsenagyság eléré-
séhez az egyik acélnál 1100 °C, a másiknál 1050 °C hevítés hőmérsékletet alkalmaztak. Az ol-
datban lévő Nb részaránya az 1100 °C-ra hevített I-jelű acélban jelentősen magasabb, mely na-
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gyobb mértékű aláhűtést tesz szükségessé ahhoz, hogy egy adott hűtési körülmény esetén az át-
alakulás elkezdődjön. Mindez megerősíti azt, hogy az oldatban lévő Nb jelentős mértékben kés-
lelteti az átalakulást. 

2.3. táblázat.    Az átalakulás-kezdet jellemzői a 2.2. táblázatban felsorolt acélok esetén [65]

A ferrit csíraképződés megindulásához szük-
séges aláhűtés az A-K jelű acélokban, a C-

egyenérték függvényében [65]
2.8. ábra

A c*/c0 arány az A-K acélok átalakulásának 
kezdetén a Mn-tartalom függvényében [65]

2.9. ábra

A 29 m ausztenit szemcsenagysággal ren-
delkező I-J jelű acélok átalakulás-kezdetének 
összehasonlítása, ahol az oldatban lévő Nb 
mennyiségek eltérőek a különböző hevítési 

hőmérsékletek miatt [65]
2.10. ábra

A ferrites átalakulás kezdőhőmérsékletének meghatározására az alábbi összefüggéseket 
alkalmazzák:
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 Kumar és munkatársai szerint az átalakulás kezdőhőmérsékletének függése a lehű-
lési sebességtől a 2.2. táblázat B-C összetételű acéljaira [28]:

, (2.11.)

ahol: a lehűlés sebessége [K/s].
 Evans és munkatársai javasolják alacsony C- és egyéb ötvözőtartalmú acélra [3]:

, (2.12.)
ahol: CR a lehűlés sebessége (cooling rate) [K/s].

2.2.1.4. A ferrit növekedését befolyásoló tényezők

A főként poligonális ferrit mikroszerkezetet képező A-H jelű acélokra a 2.4. táblázat
foglalja össze a ferrit növekedéshez tartozó JMAK paramétereket. A JMAK megközelítésmód 
kiterjeszthető az I-K jelű nagyszilárdságú HSLA-acélokra, ahol kvázi-poligonális és tűs ferrit 
képződhet. Ilyen acélok esetén a ferrit képződés Avrami-kitevője n ~ 1, míg az A-H jelű acélok-
hoz n = 0,9.

2.4. táblázat.
A ferrit növekedést leíró JMAK paraméterek ala-

csony Mn-tartalmú acélok esetében [65]
*) A b-hez tartozó paramétereket az átalakulási 

időkhöz [s]-ban, d értékeket [m]-ben adják meg.

A B-H jelű acélok átalakulása 20 m kezdeti 
ausztenit szemcsenagyság, és 30 °C/s hűtési sebes-

ség esetén [65]
2.11. ábra

Az ellapult ausztenites mikroszerkezetből szárma-
zó ferritszemcsenagyság az I és K acélokban [65]

2.12. ábra
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A b sebességkonstanshoz tartozó paraméterek nem mutatnak nyilvánvaló trendet. Adott 
hűtési sebességek és ausztenit szemcseméretek esetén a 2.11. ábrán bemutatott példa szerint az 
átalakulási sebességek növekszenek a C-egyenérték csökkenésével.

A B-H jelű acélok esetében (a 2.2. táblázat 0,1 %-nál kisebb C-tartalmú acéljai) a ferrit-
képződés rendszerint befejeződik a kifutó görgősoron, ilymódon az átalakulási sebesség kisebb 
különbségei elhanyagolhatók. A kifutó görgősori hűtés közben a hőátadás egyensúlyát és az ez-
zel összefüggésben lévő csévélési hőmérsékletet csak akkor éri jelentős hatás, amikor az átalaku-
lás nem fejeződik be a szalag felcsévélése előtt. Fejlett, nagyszilárdságú acéloknál (I-L jelű acé-
lok a 2.2. táblázatban) az átalakulás könnyen kiterjedhet a csévélési hőmérséklet környezetébe, 
vagy az alá [65; 66].

Tűkristályos ferrit esetében a diszlokációs keményedésből való részesedés közvetlen ösz-
szefüggésbe hozható az átalakulási hőmérséklettel. A helyzet rendkívül komplex az L-jelű acél 
esetében, mely többesfázisú acél. Itt egy meghatározott ausztenit részhányadot célzunk meg a 
végleges mikroszerkezetnél.

A nagyszilárdságú HSLA acélok (I-K jelű acélok a 2.2. táblázatban) kvázi-poligonális 
vagy tűkristályos ferritre való átalakulása is leírható a fenti megközelítéssel. Az ellapult ausztenit 
előfeltétele a túlnyomórészt ferrites mikroszerkezetnek, a kiinduló ausztenit szemcseméretnek 
pedig az ellapított szemcse két lapja közötti távolságot kell tekinteni.

A 2.12. ábra az átalakulás kezdőhőmérsékletének függvényében mutatja be a ferrit 
szemcsenagyságot, melyet az I és K jelű acélokban az ellapult ausztenitből kaptak. A 3 m alatti 
szemcseméretű finom ferrit az említett acélok nagy szilárdságához jelentős mértékben járul hoz-
zá. Hasonló tendenciát dokumentáltak a B-H jelű alacsony C-tartalmú acéloknál. 

2.2.2. Termodinamikai modell

A csévélési hőmérsékletre történő lehűtés közben az ausztenit átalakul a kémiai összetéte-
létől és a lehűlési sebességétől függően más szövetelemekké. Az átalakulás hőfejlődéssel jár, a 
keletkező hőt mintegy „hőforrás” eredményének tekinti a szalaghűtéssel foglalkozó aktuális 
szakirodalom. Az 1990 előtti, általam ismert irodalmi források nem tesznek külön említést az így 
keletkező hőről, mint az összes elvonandó hőmennyiség egyik alkotójáról. A fázisdiagramot, az 
egyes fázisok hőkapacitását és a fázisátalakulás miatti hőfejlődést az Fe-C-Mn rendszer termodi-
namikai elemzéséből kapjuk meg [63; 73; 87; 88; 89;]. A vas A3 átalakulási hője az átalakulás 
hőmérsékletétől függően a 2.13. ábra alapján határozható meg [88]. Gyakorlati acélokra vonat-
kozó diagramokat mutatok be a 2.14. ábrán [89].

y = 0.00000001x3 - 0.00002716x2 + 0.01273735x + 3.76659626
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A 2.13. és 2.14. ábrák alapján az átalakulási hő függ a lehűlési sebességtől, minél na-
gyobb a lehűlési sebesség, annál alacsonyabb hőmérsékleten kezdődik az átalakulás, és annál 
nagyobb a keletkező átalakulási hő.

Gyakorlati acélok fázisátalakulási hője [89]
2.14. ábra

2.2.3. Hőtani modell

A kifutó görgősoron lehűtött, mozgó szalag hőmérsékletmezőjének kiszámítása a fázisát-
alakulás közben képződő latens hőt is figyelembevéve [89] szerint az alábbi energiaegyensúlyi 
egyenlettel történik:

, (2.13.)
ahol: T a szalag hőmérséklete [K],

 az acél sűrűsége [kg/m3],
Cp az acél hőkapacitása [kJ/kg/K],
k az acél hővezető képessége [W/m/K].

H a fázisátalakulás miatti hőfejlődést jelenti. Az F alsóindex az ausztenitből ferritté, a P 
az ausztenitből perlitté, és a B az ausztenitből bénitté történő fázisátalakulást jelöli. Ha a fázisok 
együtt vannak jelen, akkor a Cp,  és k értékeit térfogati átlagértékekként kell használni. Itt Cp, 
H és X  értékeit a termodinamikai és fázisátalakulási elemzések segítségével kapjuk meg. A 
és k értékeket az acél hőmérsékletének és kémiai összetételének függvényeként számíthatjuk.

2.2.3.1. A hőmérsékletszabályozás eszközei

A korszerű meleghengerlési technológia olyan hűtési sémát igényel, amely nagy hűtési 
hatékonysággal rendelkezik, és képes megteremteni az elvárt termékminőséget. Mindkét feltétel 
legjobb kielégítési módja egy vízhűtésen alapuló gyorsított hűtési eljárás alkalmazása. A keresett 
hűtőrendszert úgy kell kialakítani, hogy a lehető legkisebb műszaki ráfordítás mellett és lehető-
leg kevés hűtőközeggel, viszonylag rövid úton elégítse ki mindazokat a követelményeket, ame-
lyek előírt mechanikai tulajdonságokkal rendelkező, homogén szalag előállításához szükségesek.

A kifutó görgősori gyorsított hűtés változatos módokon érhető el, legalább négyféle víz-
hűtő rendszer használatos [1; 8; 13; 21; 26; 30; 35; 39; 41; 77; 78; 79; 83]: 

 magas nyomású permetezők (2.15.c. ábra),
 kör keresztmetszetű, lamináris áramlású, U-csöves fúvókák (2.15.a. ábra),
 levegő/víz köd fúvókák,
 téglalap keresztmetszetű, lamináris áramlású vízfüggöny (2.15.b. ábra).



20

Az említett hűtési eljárások összehasonlító elemzése több irodalmi forrásban megtalálha-
tó [30; 39; 74; 77; 78; 83; stb.].

Szalaghűtő megoldások elvi rajza [83]
a.) – lamináris, U csöves;  b.) – lamináris, 

vízfüggönyös;  c.) - permetező hűtés
2.15. ábra

Magasnyomású permetező hűtés
1-csővezeték, 2-elosztó, 3-fúvóka, 4-szalag

2.16. ábra

A permetező hűtésnél, melyet a 2.15.c. és a 2.16. ábra mutat be, a vízsugár kialakításá-
nak eleme egy vagy több lapos fúvóka, esetleg kúpos fúvóka. Előnye, hogy a berendezés felépí-
tése, különösen a szalag felső felületét hűtő egységé, viszonylag egyszerű; illetve a csővezeték 
méretei a lamináris hűtéshez képest kisebbek, mivel az üzemi nyomás 2 és 8 bar közötti.

A berendezés hátránya, hogy a szalagfelület és a porlasztó fúvókák közötti távolság miatt 
rendkívül nehéz a szalag teljes szélességében egyenletes vízeloszlást elérni; a felső/alsó hőelvo-
nás aránya szabálytalan, és fröccsenő víz keletkezik, valamint erős a gőzképződés.

A kétközeges levegő/víz fúvókák alkalmazása esetén az 1-4 bar üzemi nyomású vizet 
levegővel keverik és a hűtendő felületre fújatják. A levegő nyomása a vizénél 0,5 bar-ral na-
gyobb, a keverési arány 1:5, vagyis 100 m3/h vízhez 500 Nm3/h levegőt adnak. A rendszer kitű-
nik kiváló hőátadási tényezőjével [39].

Mivel a fúvókákat az anyag felületéhez viszonylag közel, 50-150 mm-re kell elhelyezni, 
a rendszert csak korlátozottan lehet alkalmazni. Szalaghengerlő soroknál elvileg lehetséges a 
szalag alsó felületének ilyen módon való hűtése, de nem alkalmas a rendszer a felső felület hűté-
sére, ezért a beépítés jellegzetességei miatt elsősorban folyamatos öntőműveknél alkalmazzák, 
szélesszalagok hűtésére ez a módszer nem terjedt el. Hátrányos még a nagymértékű gőzképződés 
és levegőfogyasztás, valamint a levegő kiáramlásával együttjáró zajképződés.

A lamináris áramlású rendszerek két alaptípusa ismert, nevezetesen az U-csöves, és a 
vízfüggönyös kollektorokat alkalmazó rendszerek. Az 1. fejezetben látható 1.3. ábra, valamint a 
2.17. ábra az U-csöves, lamináris áramlású, a 2.18. ábra pedig a vízfüggönyös hűtőrendszert 
mutatja be. A lamináris áramlású hűtés előnyei, hogy a szalag teljes szélességében, illetve a sza-
lag alsó és felső felületén a hűtés egyenletes, valamint a gőzfejlődés minimális és nem keletkezik 
fröccsenő víz. Hátránynak tekinthető, hogy a csővezetékek, hűtőegységek mérete és száma nagy, 
ezért a kivitelezés beruházás-igényes [39; 78].

A kétfajta lamináris rendszer közül a vízfüggönyös teszi lehetővé a magasabb fajlagos 
hűtési teljesítményt, de egyenlőtlen hűtést ad a szalag felső és alsó részén, továbbá a gyorsított 
hűtési zóna mentén önmagában. Az U-csöves rendszer kör keresztmetszetű sugarai egyenlete-
sebb hűtést biztosítanak, mintegy kompenzálva a vízfüggönyös rendszerekhez képest alacso-
nyabb hűtési teljesítményüket. Tacke és munkatársai szerint a kör keresztmetszetű sugarak 
kompromisszumot jelentenek a magas fajlagos hűtési teljesítmény és a szalaghűtés egyenletessé-
ge között [30; 39; 68; 78]. Fentiek miatt az U-csöves rendszer az elterjedtebb, és ahol valamilyen 
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okból módosítják a szalaghűtést, ott részben vagy teljesen ilyenre alakítják át az esetleg meglévő 
vízfüggönyös hűtést [4; 8; 40; 76; 79].

U-csöves, lamináris áramlású 
hűtőrendszer [30]

2.17. ábra  

Vízfüggönyös hűtőrendszer [77]
2.18. ábra  

2.2.3.2. Szalaghűtő rendszerek elrendezése

A készsori utolsó hengerállványt elhagyva az 1.2. és 2.18. ábrák szerint a szalag a csévé-
lőig egymásután végighalad:

 a nyugvó levegőn történő hűtés zónáján (L1), melyet a hűtővíz készsorba történő visz-
szafolyásának megakadályozására, a vastagságmérő-, a szélességmérő-, a 
síkfekvésmérő-, a felületellenőrző-, és más műszerek beépítésére szánnak,

 a gyorsított (víz)hűtésű szakaszon (L2), majd végül ismét egy
 nyugvó levegőn történő hűtést biztosító zónán (L3), mely lehetővé teszi a gyorsított 

hűtésű szakaszt követően a vastagságmenti hőmérsékletkülönbség kiegyenlítődését.
Az „L1” és „L3” jelű szakaszokban a hőmérsékletcsökkenés döntő részben a környezetbe 

kisugárzott, illetve konvekcióval leadott hőnek tulajdonítható, az „L2” szakasz esetén a hőmér-
sékletesés a hősugárzás és a vízhűtés együttes eredményeként jelentkezik, és mindhárom sza-
kaszban történik hőátadás a görgőknek [1; 2; 3; 7; 8; 26; 27; 30;32; 39; 55; 77; 78].
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Az U-csöves rendszernél a keresztirányú hőmérséklet-változások minimalizálása érdeké-
ben a 2.17. ábra szerint lépcsőzetesen elrendezett vízsugarakat használnak. A szeleprendszer 
ideális esetben lehetővé teszi bármelyik kollektor függetlenül történő működtetését és a kollekto-
ron átfolyó hűtővíz mennyiségének szabályozhatóságát, biztosítva a hűtési folyamat hatékony 
szabályozását a kollektorok szelektív használata révén [30].

A Preussag Stahl GmbH. szélesszalag meleg hengersora lamináris hűtőszakaszának se-
matikus vázlata látható a 2.19. ábrán [35], mely egy U-csöves, lamináris hűtőberendezés 40 
felső 100 alsó kollektorral. A felső kollektorok egyedileg kapcsolhatók és 4-4 darab egy billent-
hető egységgé van összefoglalva. A 10 billenthető egységet hidraulikusan fel lehet járatni. Az 
alsó kollektorok a görgők között helyezkednek el és váltakozva 2-3 darabos csoportokban kap-
csolhatók. A felső kollektorok és az alsó csoportok vízellátása pneumatikusan működtetett elzáró 
szelepekkel történik. A vizet egy elosztó csövön keresztül vezetik, párhuzamosan a görgősorral. 
Az elosztócsövet egy magastartályból két ejtőcsövön keresztül látják el. A berendezés és a vízel-
látás legfontosabb adatait a 2.5. táblázat foglalja össze.

2.5. táblázat.  A Preussag Stahl GmbH. hengersora szalaghűtésének műszaki adatai [35]

Paraméterek Dimenzió Érték
Felső kollektorok vízmennyisége m3/h 90
Alsó kollektorok vízmennyisége m3/h 47
A szelepek nyitási ideje s 0,5-1,5
A bevezető vezeték nyomása a kollektor előtt mbar 650
A magastartály berendezés hasznos térfogata m3 53
Maximális vízszükséglet m3/h 8350

te: hengerlési véghőmérséklet,
v:  szalagsebesség,
tk: hőmérséklet a hűtősorban,
tho: felső oldal csévélési hő-

mérséklete,
thu: alsó oldal csévélési hő-

mérséklete

A Preussag Stahl GmbH. hengersorának lamináris hűtőszakasza [35]
2.19. ábra

A hengerlési véghőmérsékletet és a csévélési hőmérsékletet 2-2 pirométerrel mérik, és a 
csévélési hőmérsékletet alul is.

2.2.3.3. Hőátadás a szalag és a hűtővíz között

Bár az előző pontban ismertetett hűtési rendszereket ipari alkalmazásokban széleskörűen 
használják, a folyamat alapjainak ismerete nem teljes, ezért csak korlátozott pontossággal tudják 
meghatározni a szalag hűtés közbeni hőtani viselkedését. A hőátadási együttható meghatározása 
elméletileg szinte lehetetlen, a pontosításhoz mindenképpen szükség van gyakorlati kísérletekre 
is, ezen túl a szalaghűtő rendszerek szabályozásának általában öntanuló funkciója is van [1; 3; 
21; 24; 27; 30; 31; 32; 35; 39; 62; 68; 74; 76].

Az ismeretek teljeskörű megszerzését nehezíti, hogy a gyorsított hűtés nagy számú olyan 
alárendelt folyamatot foglal magába, amelyek önmagukban is bonyolultak, továbbá a szalag 
nagy méretei, sebessége és magas hőmérséklete következtében rendkívül nehéz laboratóriumban 
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szimulálni. Megfelelő peremfeltételek előírásával azonban a hűtési folyamat alatt fennálló, ter-
mikus viselkedésre felírt energiaegyenlet numerikusan megoldható [30].

A felső fúvókából kilépő víz sugárirányban terül szét, és összefolyik a szomszédos fúvó-
kákból eredő vízsugarakkal folyamatos párhuzamos áramlássá, amely összeütközik azzal a pár-
huzamos áramlással, amelyet a szomszédos kollektor fúvókasora hoz létre. A felső felületre ki-
juttatott víznek sokkal hosszabb a szalaggal való érintkezési ideje az alsó felületre juttatotthoz 
képest. Miközben egyre több és több víz távozik a szalagról, a folyamatos vízfilm felszakad, és 
egyedi tócsákat képezve „utazik” a víz a szalag felületén, ahol a levegőnek kitett szalagfelületek 
aránya növekszik. Az utazó vízzel összefüggésben lévő inhomogén hűtés elkerülésére nagynyo-
mású, keresztirányú lefúvások sorozata távolítja el a vizet a szalagról, röviddel a becsapódást 
követően, azért, hogy a lég- és vízhűtés jól definiált zónáit biztosítsák [1; 3; 6; 7; 8; 21; 27; 30; 
32; 39; 78; 83].

Az alsó fúvókákból felfelé távozó víz becsapódik a szalagba, majd a szalag mentén sugár 
irányban áramlik, egészen addig, amíg a mozgási energiája el nem vész, és a szalagról csepp 
formában lehullik. A szalag mozgásából származó viszkózus erők a mozgás irányában nyújtják a 
folyadék filmet, vagyis a becsapódás térsége elliptikus alakot vesz fel [30].

A Leidenfrost-féle jelenség alapján a melegen hengerelt szalagok felületi hőmérsékle-
tén a vízcseppek és a szalag felülete közötti gőzréteg vastagsága attól függ, hogy milyen módon 
visszük fel a vizet a szalag felületére (cseppek/vízsugár/víz-levegő elegy). A hőátadási együttha-
tó maximális értékét akkor érné el, ha a szalag felületének hőmérséklete a vízzel való érintkezés 
pillanatában olyan magas lenne, hogy a cseppek elpárolognának [39].

Párolgási görbe [39]
2.20. ábra

A 2.20. ábrán láthatók a hőátadás egyes szakaszai, a szalag felületi hőmérséklete és a víz 
forráspontja közötti hőmérsékletkülönbség (ΔζWS) és a hőáramsűrűség (q˙) függvényében.

Ha a fűtőfelület hőmérséklete legfeljebb 8 ˚C-al haladja meg a hűtőközeg forráspontját, 
akkor a konvekciónak megfelelő párolgás jön létre (konvekciós forrás). Az A pont és B pont 
között a fűtőfelületen gőzbuborékok képződnek. A felszálló buborékok növelik a folyadék ke-
ringését és ezáltal jelentősen növelik a hőátadást is (buborékforrás).

A B és C pont között van az instabil filmforrás területe, a C és D pontok közötti szaka-
szon pedig a stabil filmforrás területe. Ezen a területen összefüggő gőzfilm alakul ki, amely a 
rossz hővezetőképessége következtében a hőátadási tényezőt jelentősen csökkenti. A 2.20. ábra
szerint a hőátadási együttható átlagos értéke az 1200-1500 W/m2/K közötti tartományba, a 
hőáramsűrűség pedig a 0,7-1,0 MW/m2  közötti tartományba esik [39].

M. Packo és társai [31] kísérletekkel az alábbi hőátadási tényezőket határozták meg:
vízben történő gyors hűtés (bemerítés) esetén 10 000 W/m2K értéket, míg vízpermetezéses hűtés 
esetén a felső felületre 6000 W/m2K, az alsó felületre pedig 4000 W/m2K értéket.
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Tseng és munkatársai [31] megállapították, hogy a hőátadási együttható értéke közvet-
lenül a lamináris vízsugár becsapódási helye alatt 6000 W/m2K, és 1000-2000 W/m2K a becsa-
pódási térségtől távoli helyen.

Colas és Sellars [3; 31] 17,5 kW/m2/K hőátadási együtthatóról ír közvetlenül a lamináris 
vízsugár becsapódási helye alatt, és 24 mm sugarú becsapódási zónáról. 

Devadas és Samarasekera [31] 33 és 37 kW/m2/K értékekről számolt be közvetlenül a 
lamináris vízsugár becsapódási helye alatt, 40 és 60 mm-es becsapódási rádiuszok mellett.

F. Esser és társai [35] leírják, hogy a Preussag Stahl Rt. széleszalag meleghengersorán 
(lásd a 2.19. ábrát) a vízhűtés hőátadási tényezőjét a szalag hőmérsékletétől függően a 2.21. 
ábra alapján viszi figyelembe a folyamatirányító számítógép.

Hőátadási tényező a lamináris hűtéshez a 
Preussag Stahl Rt. hengersorán [35]

2.21. ábra

A fenti függvényt több, mint 10 000 szalag mérési eredményeinek az elemzésével hatá-
rozták meg. A hűtési eredményeknek az alsó, permetező fúvókákkal történő hűtésre való külön 
kiértékelése ahhoz az eredményhez vezetett, hogy az alsó hűtés hatékonysága a lamináris felső 
hűtéshez viszonyítva 60%. A mindenkori alkalmazáshoz a 2.21. ábrán feltüntetett energiaátviteli 
függvényt korrigálják a vízhőmérséklet és a szalagsebesség aktuális értékeihez.

T. Hauksson és társai [62] alacsony aláhűtést alkalmazó kísérletek folyamán, (70 oC-os 
vízhőmérséklet felett) filmforrást figyeltek meg, még a becsapódási zónában is.

2.2.3.4. A szalag hűlésének számítása

A hűtés számítására sok szakirodalmi utalást találtam. Ezek, bár sok vonatkozásban ha-
sonlóak, lényeges kérdéseket egymástól teljesen eltérően közelítenek meg, vagy elhanyagolnak.

Paul, S. K. Kumar, R. Gupta, R. Mahapatra, S. K. [5] arról számolnak be, hogy a Tata 
Iron & Steel Company Ltd., Jamshedpur-831001, Bihar, India cégnél sikeresen alkalmaznak
neurális hálót a szalaghűtés folyamatirányítására.

J. Vladimir [40] szintén neurális háló alkalmazásáról számol be, amelyet a US Steel kas-
sai meleghengerművében alkalmaznak, fizikai modellel kiegészítve.

Miyake, Nishide, Moriya [7], és az elméletüket továbbfejlesztő Miskolci Egyetem 
Anyagtechnológiai Intézet Fémtechnológiai Tanszék [6; 17; 74] a készsortól a csévélőig terje-
dő részt a szalag hűlése szempontjából lényegében két, egymástól eltérő részre osztják, vízhűtésű 
és levegőhűtésű szakaszokra, és az egyes szakaszokon belül azonosnak tekintik a hűtési adottsá-
gokat.

A lamináris áramlásnak az a feltétele, hogy a kifolyó vízsugárban a Reynolds-szám:


D

vvíz Re  2·104, (2.14.)

ahol: vvíz a víz kifolyási sebessége mm/s,
D a vízsugár átmérője mm,
 a víz kinematikai viszkozitása mm2/s.
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A kiömlő víz egységnyi térfogata által elvitt hőmennyiség függése a Reynolds-számtól:
Qw = 4,27107Re-0.645 kJ/m2h. (2.15.)

A szalag felületén a hőáramsűrűség: qw = QwΦ. Az átalakításokat elvégezve:
0.645

C
PPL

310D)
v

logT1.15(2.50.355Φ1084.056qw















 kJ/m2h,  (2.16.)

ahol: Ф egy fúvókán egy perc alatt kifolyó víz 1m2 felületre elosztva [m3/min/m2],
D a fúvóka belső átmérője m,
Tv a hűtővíz hőmérséklete oC.

A léghűtésű szakaszokban a hengerlési, illetve a csévélési hőmérsékletek közti tarto-
mányban a lehűlést zömében a sugárzás hozza létre, így annak mértékét a Stefan-Boltzmann 
összefüggéssel határozzák meg. A levegőnek konvektív úton, illetve a görgősornak hővezetéssel 
és sugárzással átadott hőt elhanyagolják.
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6.3

2 kszls
l

TT

ch

tC
T


oC, (2.17.)

ahol: Tsz a szalag hőmérséklete oC,
Tk a környezet hőmérséklete oC,
Cs a felületi sugárzási szám kJ/m2hoC,
c a szalag fajhője [kJ/kg oC],
ρ a szalag sűrűsége [kg/m3],
h a szalag vastagsága mm,

lt a szalagnak a levegőn való tartózkodási ideje s.
Samaras, N.S. a [2] hivatkozásban, Esser, F. a fent már említett [35] hivatkozásban, és a 

XVII. International Rolling Technology Cours (Limerick, Irország) továbbképzésen elhang-
zott előadás a [13] hivatkozásban fentiekhez hasonlóan oldja meg a problémát.

Evans, Roebuck és Watkins [3] szerint a lamináris áramlású vízsugár térségét a szalag 
felső felületén a 2.22. ábrán látható módon lehet felosztani, vagyis az előző irodalmi hivatkozá-
soknál [2; 6; 7; 13; 35] több, három hűlési módot vettek figyelembe a szalag felső felületén: 

 közvetlen hőátadás a becsapódási zónában, ahol a víz a szalaggal érintkezik,
 hőátadás tartós gőzrétegen (gőzfilmen) keresztül a vízfelület és a szalag között,
 sugárzásos hőleadás.

Hűlésmódok a szalag felső felületén  [3]
2.22. ábra

A szalag felületi hőmérsékletének hatása a hőát-
adási együtthatóra (HTC) [3]

2.23. ábra

A hőátadási együttható (htc) számítása az egyes fúvókáknál a becsapódási zónában:
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[W/m2/K], (2.18.)
ahol:

,
c a hűtővíz fajlagos hőkapacitása [J/kg/K],
k a hűtővíz hővezető képessége [W/m/K], 
Pr a hűtővíz Prandtl-féle száma,
Re a hűtővíz Reynolds-féle száma,
u a vízsugársugár sebessége [m/s], 
x a becsapódási zóna szélessége [m], 
α a hűtővíz hőmérsékletvezetési száma [m2/s], 
ν a hűtővíz kinematikus viszkozitása [m2/s],
ρ a hűtővíz sűrűsége [kg/m3].

A fenti egyenlet a hőátadási együttható (htc) átlagos értékét fejezi ki a becsapódási zónán 
belül a hűtőközeg hőmérsékletfüggő tulajdonságai segítségével Tf hőmérsékleten, ahol: 

[K], (2.19.)
ahol Ts a szalag felületi hőmérséklete [K], 

Tw a víz hőmérséklete [K].
Az egyenlettel számított hőátadási együttható szalaghőmérséklettől való függését a 2.23 

ábra szemlélteti. 
Amint a tartós gőzréteg kialakul, a szalag felületén a hőátadási együttható értéke 150 és 

350 W/m2/K közötti értékre csökken 800 C° -os szalag hőmérséklet esetén. 350-400 C°-os felü-
leti hőmérséklettartományban a hőátadási együttható hőmérsékletfüggővé válik. Ezen hőmérsék-
let alatt a tartós gőzréteg elkezd lebomlani, és ezáltal a hőátadási együttható megnövekszik.

A sugárzásos hőleadás esetére érvényes hőátadási együttható értéket a Stefan-Boltzmann-
féle egyenlettel számítják:

[W/m2/K], (2.20.)
ahol: Ta a környezeti hőmérséklet [K],

ε az emissziós tényező (ε =0,6 - 0,95),
σ a Stephan-Boltzmann állandó [W/m2K4].

Az alsó felületen is a fent megadott egyenletekkel számítják a hőátadási együtthatókat.
W. Timm, K. Weinzierl, A. Leipertz, H. Zieger és G. Zouhar [27] a szalag és a kör-

nyezete közötti hőátadáson és a lehűlés közben lezajló fázisátalakulás hőjén túl figyelembe vet-
ték a szalag belsejében lezajló hővezetést is. 

A víz és a szalag közvetlen érintkezésének helyén 20 MW/m2, vagy azt meghaladó 
hőáram-értékek jellemzőek. (33 MW/m2 értékű a felső felületen, és 25 MW/m2 az alsó felületen, 
20 ºC-os hűtővíz-hőmérséklet esetén.) Értéke erősen függ a hűtővíz hőmérsékletétől, ha például 
az 20 ºC-ról 40 ºC-ra nő, akkor a hőáram 38 %-al csökken.

A becsapódási pontnál a felső fúvókákból kiáramló víz kör alakban szétterül, miközben 
egyre több és több víz távozik a szalagról, a folyamatos vízfilm felszakad, és egyedi tócsákat 
képez, ahol a levegőnek kitett szalagfelületek aránya növekszik. A filmforrás térségében 
Zumbrunnen és munkatársaira hivatkozva [30] kimutatták azt, hogy a felületmozgás és a víz 
túlhűtése erős hatással bír a hőátadásra. Elsődleges hatásként egy szigetelő párarétegen keresztü-
li, folyadékban történő hővezetést vesznek figyelembe. A páraréteg vastagsága jelentős mérték-
ben csökken a víz nagymértékű túlhűtésekor, és turbulencia esetén, mely befolyásolja a határré-
tegbeli folyadék-hőmérséklet alakulását. A turbulencia magába foglal olyan hatásokat, mint a 
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fröccsenés, a szomszédos áramlások közötti kölcsönhatás, a szalag vibrációja, vagy a nyírófe-
szültség megnövekedése a pára/folyadék határfelületen a szalag gyorsító hatása miatt. A filmfor-
rásbeli hőáramlás a következőkképpen adódik:

[MW/m2], (2.21.)

ahol: δv a gőz hővezetőképessége [W/m/K],
Tsat a víz forrási hőmérséklete [K].

Számos kutató úgy találta, hogy a gőzfilm vastagságnak a 10-4 méter nagyságrendben kell 
lennie. A gőzfilm vastagsága megnövekszik a szalaghőmérséklet növekedésekor, továbbá a túl-
hűtés és a szalagsebesség lecsökkenésekor. A filmforrás esetében, a becsapódási zónától bizo-
nyos távolságra a hőáramok 1 MW/m2 alatt vannak.

A görgők felé irányuló hőáramot kb. 100 kW/m2 értékben határozták meg. Ez jó egyező-
séget mutat Kumar eredményeivel, aki 150 W/m2K hőátadási együtthatót használ.

A léghűtésű szakaszokban a hőáramok nagyságrendje 10-20 kW/m2, a 15 kW/m2 érték 
megfelelően jó eredményeket ad az 500-1000 °C körüli üzemelési tartományban. A környezeti 
hőmérséklet hatását elhanyagolják.

C.-G. Sun, H.-N. Han, S.-M. Hwang [63] szerint a stacionárius állapotú hőáramlás 
irányadó egyenlete szélesszalag hűtése közben:

[W], (2.22.)
ahol: ui a szalag sebessége [mm/s],

 a szalag sűrűsége [g/mm3],
Cp a szalag hőkapacitása [J/kg/K],
k a szalag hővezető képessége [W/mm/K],
Q a fázisátalakulás latens hője [W].

A hivatkozásban közölt hőátadási együtthatókat a 2.6. táblázatban foglalom össze.

2.6. táblázat.    Hőátadási együtthatók [63] szerint

A 2.6. táblázatban alkalmazott jelölések magyarázata:
hU és hD a hőátadási tényező a felső és az alsó felületen, a becsapódási zónában 

[W/mm2/ºC],
hwet az utazó víz hőátadás együtthatója [W/mm2/ºC],
hair a levegőnek történő hőátadás együtthatója [W/mm2/ºC],
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Nnozzle a fúvókák száma a felső felületen,
β a hőátadási tényező szélesség melletti eloszlása (β=0,95-1,0).
Filipovic, Viskanta, Incropera, és Veslocki tanulmányok egész sorában dolgozták fel a 

szélesszalagok lamináris áramlású vízsugárral való hűtésének kérdéskörét [12; 30; 32; 77]. Elő-
ször a vízfüggönyös hűtéssel [77], majd erre a tanulmányra többször visszautalva a 
körkeresztmetszetű, U-csöves lamináris hűtéssel foglalkoztak [30]. Tanulmányaikban a szalag-
ból a környezetbe történő hőátadás minden módjával kimerítő alapossággal foglalkoztak, de a 
szalagban lehűlés közben végbemenő hővezetést, és a fázisátalakulás hőjének hatását elhanya-
golták. Saját számításaimat döntő részben ezekre a tanulmányokra alapozva végeztem, ezért a 
továbbiakban részletesen ismertetem azokat. 

A [77] –ben modellezett vízfüggönyös hűtés vázlatrajza a 2.19. ábrán látható. Egy Euler-
koordinátarendszert alkalmaztak, melynek kezdőpontja az utolsó munkahengert közvetlenül kö-
vető pont. Az előírt koordinátarendszernél a mozgó szalagra az energia-megmaradás a következő 
módon fejezhető ki (a jelölések listája a 2.7. számú táblázatban látható).

. (2.23.)
A Vptp/ nagy értéke következtében, mely jellemző üzemi körülmények között (Vptp/ 

6000), a hővezetés a mozgás irányában elhanyagolható. A vízszintes légáramlás hatása, mely a 
szalag mozgásával van összefüggésben, szintén elhanyagolható. Mivel a szalag oldalaránya (A) 
nagy, a vezéregyenletet tovább lehet egyszerűsíteni a keresztirányú (z) hővezetés elhanyagolásá-
val, de ezt a kifejezést mégis megtartják azért, hogy az elemzés kiterjeszthető legyen vastagabb 
és keskenyebb szalagokra (durvalemezek, négyzetes bugák). A tárolós és a hosszirányú (x) hő-
vezetési kifejezéseket elhanyagolva a (2.23.) egyenlet a következő alakra hozható:

(2.24.)
A kezdeti- és peremfeltételek az alábbi módon fejezhetők ki:

(2.25.)-(2.26.)-(2.27.)

A (2.24.) egyenletet a kontrolltérfogatok képletein alapuló, Patankar-féle algoritmus fel-
használásával oldják meg. Az egyenletek szétválasztásának megoldását iterációs úton kapták 
meg a tridiagonális mátrix algoritmus (TDMA) felhasználásával, mely a termofizikai tulajdonsá-
gok hőmérsékletfüggésével kapcsolatos nem-linearitások és a peremfeltételek miatt vált szüksé-
gessé.

Hűlés nyugvó levegőn.
Ez a folyamat egy síkfelület mozgása által indukált légáramlásra vonatkozik. Az áramlás 

lamináris és turbulens egyaránt lehet. A lamináris áramlás helyi konvektív hőátadási együttható-
ját Chappidi és Gunnerson szerint számították, vagyis:

(2.28.)
ahol: a Reynolds szám Rex = Vpx/ .
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2.7. táblázat.      A [12; 30; 32; 77] szakirodalmi forrásokban alkalmazott jelölések listája

Jel Jelentés jel Jelentés
A oldalarány (W/tp) Tsat víz telítési hőmérséklete a légköri nyomáson
A1 együttható a (2.28.) egyenletben, 

A1=1/(0,3-0,1174 r)
TpR lemez/görgő határfelületi hőmérséklete

c acél fajhője Tw hűtővíz hőmérséklet
cp fajhő állandó nyomáson u a sebesség x-irányú komponense
E rugalmassági modulus us a sebesség x-irányú komponense a folya-

dék/pára határfelületnél
f lemez és a görgő közötti érintkezési 

zóna szélessége
u a folyadékfilm zavartalan áramlási sebessége a 

filmforrás térségében
g nehézségi gyorsulás

su sebesség-arány (us/u)

h helyi hőátadási együttadó Vj fúvóka kilépő sebessége
hfg párolgás latens hője Vji ütköző sugár sebessége
H a fúvókanyílás és a lemez közti távolság Vim normál irányú sebesség komponens a becsapó-

dási térségben
k a hővezető-képesség Vp lemez sebesség
LR szomszédos görgők közötti távolság 

(középvonaltól középvonalig) pV sebesség arány (Vp/u)

Nux helyi Nusselt-szám (hx/k) W lemez szélessége
p környezeti nyomás wj fúvóka szélessége
pim nyomás a vízsugár becsapódási térségé-

ben
wc korrigált sugár szélesség (Vjwj/Vji)

P mértékegység nélküli nyomás, lásd a 
(2.32.);  (2.34.) és (2.35.) egyenleteket

wim a becsapódási térség szélessége, (2.31.) egyenlet

Pe Peclet-szám (Vptp/) vagy (VpR/R) x,y,z hosszirányú, függőleges és keresztirányú koor-
dináták

Pr Prandtl-szám x*
x  értéke 0P  értékhez

qn hőáram xj vízszintes távolság a torlóvonaltól
qn

sub,pool hőáram a túlhűtött, bemerüléskor elő-
forduló forráskor

x mértékegység nélküli helyzet (xj/wc)

r együttható a (2.28.) egyenletben, r = (1-
u/Vp)

 hő diffúzivitás 

R továbbító görgő sugara  túlhűtési paraméter
Rex helyi Reynolds-szám (ux/v) vagy 

(ux/v1)
(T) szalag emisszivitása 

s hő behatolási mélysége (továbbító gör-
gő)

 együttható a (2.45.) egyenletben   

=(kR/kp) Rp  /

t idő  dinamikai viszkozitás
t1 folyadékréteg vastagság  kinematikai viszkozitás
tp lemezvastagság  tömegsűrűség
T hőmérséklet s idő, mely a hőbehatolási mélységnél a stacioná-

rius állapot eléréséhez szükséges
Tc szalaghőmérséklet a csévélőnél  a (2.29.) egyenletben definiált paraméter
Tip kezdeti lemezhőmérséklet
TiR továbbítógörgő kezdeti hőmérséklete
To lemez belépő hőmérséklet
Tp lemez hőmérséklet

Indexek Jelentés R görgőre utal
im a becsapódási térség sat telítődés
j vízsugárra utal sub túlhűtésre utal
l folyékony fázis tulajdonságai surf felületre utal
p a lemezre utal v párafázis tulajdonságai
pool a vízbe merüléskor előforduló forrásra 

utal
 zavartalan áramlásra utal
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A laminárisról a turbulens áramlásra történő átmenet kritikus Reynolds számát 
Sakiadisnak megfelelően 5x105-re vették fel. A Sakiadis által kidolgozott eljárás felhasználásá-
val turbulens áramlás esetén (u=0) a Nusselt-számra a következőt vették alapul: 

. (2.29.)
A (2.28.) és (2.29.) egyenletekben megjelenő x-koordinátát mindig az adott léghűtéses 

térség kezdetének a kijelölt helytől mért távolságával definiálják.
A szalag felső és alsó felületeiről távozó hősugárzást úgy veszik figyelembe, hogy szoba-

hőmérsékleten lévő, nagyméretű környezetbe történő hőátadást tételeznek fel, továbbá a 
Seredynski által megadott hőmérséklet-függő emissziós tényező kifejezését alkalmazzák. Az 
emissziós tényező oxidréteg (reve) nélküli acélszalagra vonatkozik. 

Vízbecsapódásos hűtésű térség.
A vízsugár ütközési sebességére adódik: 

. (2.30.)
A becsapódási térségbeli nyomás a Pitot-cső egyenletből fejezhető ki:

. (2.31.)
Továbbá meghatározható az álló lemezre kapott kísérleti eredményekből:

, (2.32.)
ahol: 

. (2.33.)
A (2.32.) egyenlet újrarendezése és a (2.31.) egyenlettel való kombinálása után a sebes-

ség normál irányú összetevője a becsapódási térségben: 

. (2.34.)
A sebesség becsapódási összetevője annál a pontnál csökken le nullára, ahol 

)75.1/(0 *  xwxxP cj . Feltételezik azt, hogy a becsapódási térség szélessége egybeesik 

annak a zónának a szélességével, amelyben a nyomásgradiens a következő:

. (2.35.)
A lemez alsó felületén a víz-szétválási pont a feltételezés szerint egybeesik a becsapódási 

zóna szélével.
Feltételezve azt, hogy a szalag felületi hőmérséklete mindenütt nagyobb 300 °C-nál, a 

gócképződéses forrás másodlagos átmeneti térségében előforduló hőáram-korrelációt használják 
a becsapódási térségbeli hőátadás modellezésére:

. (2.36.)
A q’’

sub,pool együttható egy olyan hőáramra vonatkozik a túlhűtött, bemerülés közbeni for-
rásnál, mely a pim –től függ és a következőképpen fejezhető ki:
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, (2.37.)
ahol q’’

c a kritikus hőáram a túlhűtött, bemerülés közbeni forrásnál:

. (2.38.)
A becsapódási térségbeli hőátadást a (2.34.)-(2.38.) egyenletekkel írják le. A szalagmoz-

gás hatása a hőátadásra kezelhetővé válik, ha a mozgó szalag menti nyomás-eloszlást ismerjük. 
Az említett nyomás-eloszlást lehet felhasználni arra, hogy az előzőleg leírt módon a hőátadási 
sebességet előre jelezzük.

Kényszer filmforrás térsége
A Nusselt-számra kapott kifejezések, amelyek a szalagfelületi túlhevítésre és a vízpára 

vezetőképességére vonatkoznak, az alábbiak:

. (2.39.)

. (2.40.)
Párhuzamos áramlásnál a mértékegység nélküli gőz-folyadék határfelület sebessége, su :

. (2.41.)
Filipovic kidolgozott egy módszert a szalag haladási irányában és az azzal ellentétesen 

mozgó áramlások ütközési pontjának meghatározására. A két áramlás a szalaghaladás irányában 
soronkövetkező torlóvonalhoz rendkívül közel ütközik össze, ezért elhanyagolható az ellenáram-
lás irányában a filmforrás és feltételezhető az, hogy a szomszédos vízsugarak között a filmforrás 
csakis párhuzamos áramlásban következik be.

A  túlhűtési paraméter a következő módon kerül kifejezésre: 

. (2.42.)
Az egységnyi hosszra eső túlhűtött hűtőközeg testhőmérsékletében bekövetkező emelke-

dés a következőre adódik:

. (2.43.)
Feltételezik azt, hogy a filmforrás párhuzamos áramlásban történik, éppen a vízsugár be-

csapódási zóna szélének elérésekor, továbbá a vízsugár becsapódási térséget a torlóvonalra szim-
metrikusnak veszik. Így a filmforrás térségének kiterjedését úgy határozzák meg, hogy a két 
szomszédos vízsugár közötti távolságból kivonják a sugár becsapódási térség szélességét. A he-
lyi hőátadási együtthatót (2.39.) vagy (2.40.) egyenletekből számítják ki a (2.41.)-(2.43.) egyen-
letek felhasználásával. A sugárzás részesedését additív tényezőként kezelik, ami azt jelenti, hogy 
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az először végrehajtott analízis elhanyagolja a felületi sugárzást. A sugárzásos hőátadás részese-
dése külön kerül hozzáadásra azért, hogy az összes hőátadást megkapjuk.

A szalag és a görgők közötti hőátadás
A szalag és a görgő közötti határfelület hőárama:

, (2.44.)
ahol:

. (2.45.)
Az az idő, ami a hőbehatolási mélységnél a stacionárius állapot eléréséhez szükséges (s)

, (2.46.)
ahol a behatolási mélység:

(2.47.)
A szalag és a görgő közötti érintkezési zóna szélességét (f) megkapjuk, feltételezve azt, 

hogy a szalag egy olyan folyamatosan terhelt tartóként viselkedik, amely a végeinél két ponton 
kap alátámasztást. Az eredmény a következőképpen adódik:

, (2.48)
ahol 

. (2.49.)
U-csöves, körkeresztmetszetű lamináris hűtés
A fent ismertetett tanulmányra hivatkozva Filipovic, Viskanta, Incropera, és Veslocki a

[30]-ban írja le az U-csöves, körkeresztmetszetű lamináris hűtést. A nyugvó levegő és a szalag, 
valamint a továbbító görgők közötti hőátadás teljesen azonos, ellenben az eltérő kifutó görgősori 
hűtések (kör keresztmetszetű vízsugarak a síkbeli vízáramlás helyett) (2.17. ábra) szükségessé 
tettek bizonyos módosításokat a filmforrásos és a becsapódásos térségek kezelésmódjában.

A kollektorok alatt a becsapódási és filmforrásos térségek egyidejűleg léteznek, ezzel 
szemben a síkbeli vízáramlásoknál csak a becsapódáskori hőátadás létezik. Ennél fogva a kollek-
torok alatti régiókban, a becsapódáshoz és a filmforráshoz alkalmazott hőáram korrelációk hasz-
nálata közben a hőáram peremfeltételek megváltoztak a vízsugarak közötti áthidalás (z) irányá-
ban. A szalaghaladáshoz képesti keresztirányú becsapódási zónák között kialakuló filmforrás 
térség áramlási szerkezetének, hőátadási viszonyainak leírását és számítását Hatta és munka-
társai által kidolgozottak szerint végezték, az [55] szerint.

A torlópontban (stagnációs pont) a vízsugár becsapódási sebessége:

gHVV jij 22  . (2.50.)

A Bernoulli egyenlet és az álló síkfelület becsapódási térségében lévő nyomáseloszlás 
felhasználásával a becsapódási térségbeli normál irányú sebességkomponens:

2)/(61.01)( cjijjim drVrV  . (2.51.)

A folytonossági egyenletből a sugár korrigált átmérője:

ijjc VVdd / . (2.52.)
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Mivel a sebesség normál irányú komponense az rj/dc = 1.28 értékénél nullára csillapodik, 
jogosan feltételezik azt, hogy az említett hely egybeesik a becsapódási zóna végével. Mégis meg 
kell jegyezni azt, hogy a lemez mozgásának hatása (különösen 10 m/s-nál nagyobb sebességek 
esetén) csökkentheti a becsapódási térség méretét szalaghossz és keresztirányban egyaránt. 
Kohring szerint a becsapódási térség mérete (a hatásos hűtés köre) körülbelül kétszerese a leme-
zen mérhető vízsugár átmérőnek. A lemez alsó felületén a vízleválás helyét a becsapódási zóna 
szélével egybeesőnek feltételezik.

A mozgó felületre becsapódó körkeresztmetszetű sugár esetére, a helyi forrásos hőátadás 
korrelációinak hiánya következtében a következő helyi hőáram korrelációk adódnak az álló felü-
letre becsapódó kör keresztmetszetű sugár adataiból:

, (2.53.)

C(Tsub=80°C)=1,3107. Ez az együttható a túlhűtés csökkenésekor 
C(Tsub=65°C)=0,81107 értékkel csökken. A (2.53.) egyenletben Vji mértékegysége m/s, a d
mértékegysége mm, a Tsat mértékegysége °C. A Tsub=80°C esetére az előbbi kifejezésből 
olyan hőáram értéket kapunk, amely közel esik a kör keresztmetszetű sugár alatti becsapódási 
térséghez Labeish, V. G.; Dobrinskaya által javasolt értékekhez (11-12 MW/m2).

2.2.4. Feszültségmodell 

A szalag kifutógörgősori alakváltozási viselkedésének kiszámításához az 
összalakváltozási sebességet öt komponensre lehet bontani [89]:

, (2.54.)
ahol: e a rugalmas alakváltozási sebesség [1/s],

th a hőtechnikai alakváltozási sebesség, mely az egyes fázisok hőtágulási 
együtthatójával függ össze [1/s],

tr a térfogati alakváltozási sebesség, mely a fázisátalakulással összefüggő 
térfogatváltozás következménye [1/s],

p a hagyományos képlékeny alakváltozási sebesség [1/s], 
ts az átalakulás indukálta szuperképlékeny alakváltozási sebesség [1/s]. 

A rugalmas alakváltozás lineárisan függ az alkalmazott feszültségtől az izotropikus 
Hooke törvény révén, melyben a Young-modulusz és a Poisson tényező hőmérsékletfüggőek.

A hőtechnikai alakváltozási sebesség és a térfogati alakváltozási sebesség egyaránt az 
anyag sűrűségváltozásából adódik:

, (2.55.)
ahol: I az egységtenzor,

 az acél hőmérséklet- és fázisfüggő sűrűsége.
Az ausztenit és a ferrit sűrűsége a hőmérséklet és az oldott C-tartalom függvényében:

, (2.56.)
ahol:  és  indexek, a ferritre és az ausztenitre utalnak,

T a hőmérséklet [°C],
C és C az oldott karbontartalom [%]. 
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A C jelöli az átalakulatlan ausztenit C-tartalmát, mely az ausztenit és az átalakult fázi-
sokban lévő karbon egyensúlyából számítható ki. A ferrit oldott C-tartalma (C) esetében egy 
egyensúlyi értéket feltételeznek, melyet a termodinamikai modell segítségével számítanak ki. A 
perlit sűrűsége olyan, mint a ferrité, mivel a ferrit és a cementit sűrűségei közötti különbség el-
hanyagolható, másrészt a perlit főként ferritből áll. A fáziselegy sűrűségét az elegyszabályból 
számítják.

Képlékeny alakváltozási sebesség esetében a nem-izotermás képlékeny folyás [86; 89]:

, (2.57.)
ahol: f a Mises-féle folyáshatár függvény,

 a feszültség tenzor.
Saotome és Iguchi szerint a továbbvándorló átalakulási határfelület jelentős mértékben 

hozzájárul az átalakulás indukálta szuperképlékenységhez. A határfelület vándorlása az atomok 
átalakulási határfelületen keresztül történő mozgása révén következik be ott, ahol az atomi köl-
csönhatás relatíve gyenge. Feszültségmező jelenléte nélkül a vándorló atomok újrarendeződnek 
az átalakult fázisbeli lehetséges legközelebbi atomhelyre. Amikor azonban feszültséget alkalma-
zunk, az atomok abba az irányba fognak mozogni, ahol képesek felszabadítani a feszültségme-
zőt. Ez a jelenség hasonló a Coble-féle kúszási mechanizmushoz. Egy adott időintervallum ese-
tében az átalakulási interfészben lévő vándorló atomok mennyisége egyenesen arányos azzal a 
térfogattal, amelyet a mozgó átalakulási határfelület haladása közben végigsúrol (ez jelenti az 
átalakult fázis növekményét). Ennek eredményeként az átalakulás indukálta szuperképlékeny 
alakváltozás sebességét a fázisátalakulási sebesség és átalakulási határfelületen lévő atomok 
vándorlási sebessége szabályozza. A kúszási alakváltozás során az atomok vándorlási sebességét 
erőteljesen befolyásolja az alkalmazott feszültség és a hőmérséklet. A feltételezés és a folyási 
törvény alapján az átalakulás indukálta szuperképlékeny alakváltozás sebessége:

, (2.58.)
ahol: X a fázisátalakulási modellből kiszámított fázisátalakulási sebesség,

QS az atomok vándorlásához szükséges aktivációs energia [kJ/mol],
A arányossági állandó,
mt a e effektív feszültség és a MITIP alakváltozás közötti nem-lineáris kap-

csolat leírására szolgáló konstans,
R az egyetemes gázállandó,
’ a feszültség deviátor tenzor.

A 2.8 táblázatban a (2.58) egyenletbeli konstansok kerülnek felsorolásra.

2.8. táblázat.    Az acél (2.58.) egyenletbeli konstansai [89]

A m1 Qs (kJ/mol)
Ausztenit ferritté alakul 9.115 2.093 120.8
Ausztenit perlitté alakul 31.91 2.179 121.8

2.2.5. Hűtési stratégiák

Az egyes acéltípusokhoz a felhasználási cél által meghatározott, konkrét kémiai összeté-
telen túl sajátos meleghengerlési hőmérsékletvezetés, és ezen belül sajátos szalaghűtési eljárás is 
tartozik. Az egyes acéltípusokhoz rendelt sajátos szalaghűtési módot hűtési stratégiának nevezik. 
Mindegyik stratégiának az a közös elve, hogy a legvékonyabb szalagok kivételével a hűtés döntő 
része a vízhűtési zónában zajlik le. [8; 21; 40; 53; 58; 63; 69; 76; 79; 85] szerint a következő fő 
hűtési stratégiák vannak (lásd a 2.24., a 2.25. és a 2.29. ábrákon):
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Hűtési stratégiák [8] szerint:
 korai gyors hűtés,
 késleltetett gyors hűtés,
 lassú hűtés,
 hűtés megadott sebességgel,
 kétlépcsős hűtés.

2.24. ábra

A különböző hűtési stratégiák alkalmazásának eredménye [8]:
 A korai hűtés lecsökkenti a fázisátalakulási hőmérsékletet, ennek következtében a 

ferritszemcse mérete és a távolság a perlitlamellák között kisebb lesz, így nagyobb 
szilárdság, jó szívósság és e kettő jó kombinációja hozható létre.

 A késleltetett hűtés csökkenti a szilárdsági különbségeket a szalagban, a korai hűtés-
sel összehasonlítva. A késleltetett hűtés a lágy, mélyhúzható acélokhoz alkalmazható, 
ha egyébként a szilárdsági és szívóssági paraméterek könnyen elérhetők. Ez a javasolt 
stratégia a vékony szalagokhoz.

 A gyors hűtés mindig lecsökkenti a szemcseméretet, és ezáltal növeli a szilárdságot, 
továbbá javítja a szívósságot a lassú hűtéshez képest.

 A lassú hűtés lecsökkenti a szilárdsági eltéréseket és a visszamaradó feszültségeket a 
gyors hűtéshez képest.

 A kétlépcsős hűtést a kétfázisú acélok gyártásánál alkalmazzák.
 Adott hűtési sebesség, melynek előírt értékét a gyártás tervezésekor határozzák meg,

alkalmazása jelentős mértékben befolyásolja a fázisátalakulást. A hűtési sebesség 
nem állandó a hűtőszakasz elejétől a végéig, és nem állandó a fejvégtől a lábvégig 
sem, de a rendszer megpróbálja a hűtést úgy szabályozni, hogy az átlagos hűtési se-
besség a fő szakaszon lehetőleg minél közelebb legyen az előírt értékhez.

2.2.6. Többesfázisú acélok gyártása

A melegen hengerelt többesfázisú acélok gyártása során különös figyelmet kell fordítani 
a hűtési szakaszra, mivel a hengerlés után a mikroszerkezet és a mechanikai tulajdonságok végső 
jellemzői a kifutó görgősoron és a felcsévélt szalagban alakulnak ki. A hűtési intenzitás és a te-
kercselési hőmérséklet változtatása teszi lehetővé az átalakulási termékek arányának, és így a 
szilárdsági értékeknek széles tartományon belül történő szabályozását.

Kettősfázisú acélok hűtési sebességének elég alacsonynak kell lennie ahhoz, hogy lehe-
tővé váljon az ausztenit mintegy 85%-ának - az ausztenit karbondúsulásával együtt járó - átala-
kulása ferritté, miközben ennek a sebességnek elég nagynak kell lennie, hogy perlit és bénit ne 
jöjjön létre, valamint hogy biztosítani lehessen a martenzit kialakulását, ez utóbbit alacsony, kb. 
200 °C-os csévélési hőmérsékleten. Ennélfogva egy hőntartási lépcsőt kell beiktatni azon a hő-
mérsékleten, ahol a ferritképződés kinetikája maximumot mutat, vagy pedig az ötvözési koncep-
ciót kell úgy alakítani, hogy a ferritképződés gyorsabb legyen [49; 53; 58; 61; 80; 90]. Ha a ket-
tősfázisú acélok ötvözése Cr és Mo adagoláson alapszik, akkor a szalagot egylépcsős hűtéssel 
kell lehűteni alacsony csévélési hőmérsékletre (400 °C). Ha egyszerűbb összetétel a kívánatos, 
akkor a hűtést két lépcsőben is lehet végezni, a szalagot először kb. 700 °C hőmérsékletre hűtik 
le, majd néhány másodpercig (3-8 s) hűtés nélkül halad a kifutó görgősoron. A szabad levegőn 
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lezajló lehűlés után gyorsan visszahűtik vízzel az alacsonyabb csévélési hőmérsékletre, rendsze-
rint 400 °C -ra. A 2.25. ábra ezeket a módszereket mutatja be [8].

Duálfázisú acélok hűtése a kifutó 
görgősoron [8]

2.25. ábra

h
őm

ér
sé

k
le

t

A melegen hengerelt többesfázisú 
acélok gyártásának hőmérséklet–

idő diagramja [80; 90]
2.26. ábra

A melegen hengerelt kettősfázisú és TRIP acélok gyártásának hőmérséklet–idő diagram-
ját sematikusan a 2.26. ábra mutatja be [80; 90]. A TRIP acélok esetében alacsonyabb hűtési 
sebességet alkalmaznak, mivel a ferrites átalakulás, az ötvözők jelenléte és főként a magasabb 
karbontartalom miatt késik, és az ezután keletkező bénitre szükség is van a szövetben. Ebből 
kifolyólag a hűtést a bénites átalakulásra jellemző 500 °C körüli hőmérséklet tartományában 
végzik. A végleges mikroszerkezet 50-60 % ferritet, 25-40 % bénitet és 5-15 % metastabil mara-
dék-, martenzitté át nem alakuló ausztenitet tartalmaz. A ferrites és a bénites átalakulás során az 
ausztenitben kialakuló karbondúsulás a martenzites átalakulás kezdeti hőmérsékletét a szobahő-
mérséklet alá tolja [49; 53; 58; 61; 80; 90].

2.2.7. Fizikai hűtési modell

A fizikai modell megalkotásánál tekintettel kell lenni arra, hogy az egyes acéltípusok 
hőmérséklettől függő hőtani jellemzői eltérőek. Ilyen például a fajhő, a 2.27. ábra alapján.

A szükséges vízmennyiség, valamint a szalagkövetés a szalag különböző szelvényekre 
való felosztását követeli meg, a 2.28. ábra szerint. A szalagot először felosztják különböző alap-
szegmensekre, eltérő csévélési hőmérsékleteket előírva a szalag hossza mentén, külön beállító 
számítással minden alapszegmensre. Ezek a beállító számítások a hűtőzónák működtetésén kívül 
alapinformációkat tartalmaznak az előre- és visszacsatoló körök számára is [34]. Minden alap-
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szegmens további kis egységekből, az úgynevezett szabályozási szegmensekből áll, melyek a 
szalagkövetés alapját alkotják.

Acéltípusok fajhője a hőmér-
séklet függvényében [35]

2.27. ábra

A melegen hengerelt szalag tulajdonságaival és további feldolgozásával kapcsolatos elté-
rő követelmények különböző hűtési stratégiákat tesznek szükségessé. Speciális hűtésmódok mel-
lett, amelyeket a szalag elején és végén alkalmaznak a 2.29. ábra szerint, a kezelő előírásának 
megfelelően még olyan hűtési stratégiák határozhatók meg a 2.2.5. és a 2.2.6. pont alapján, mint 
a "korai hűtés" és a "késői hűtés", mintegy kiegészítő hűtésképként (lásd a 2.30. ábrát). Elő le-
het írni továbbá például a kívánt átlagos hűlési sebességet. Ezt az információt a rendszer szolgál-
tatja a legmegfelelőbb hűtéskép számításához.

Az előrecsatolásos szabályozást használják a 2.31. ábra szerint arra, hogy a hengerlési 
véghőmérséklet, a szalagsebesség és a szalagvastagság aktuális mérési értékeinek a függvényé-
ben meghatározzák az egyes szabályozási szegmensekhez szükséges vízmennyiség korrekciós 
értékét. Ezzel egyidőben az előre számított hűtési időt összehasonlítják a mért hűtési idővel, és 
eltérés esetén kiszámítják a vízmennyiség korrekcióját. Azokat az alapinformációkat, amelyek a 
folyamatparaméterek változásainak függvényében leírják a szükséges változásokat a vízmennyi-
ségben, a fizikai modell szolgáltatja.

A visszacsatolásos szabályozás az aktív vízhűtéses tartomány után mért szalaghőmér-
sékleten alapszik. Általában a csévélő előtti pirométer jelét használják erre a célra, és amint elté-
rések jelentkeznek, módosításra kerülnek a finomállító szakasz beállító jelei, a csévélési hőmér-
séklet pontosítása céljából.

A beállító számítások biztosítják a finombeállító szakasz részleges működése mellett, 
hogy a szabályozás kezdetekor elég állítási lehetőség álljon a visszacsatolásos szabályozás ren-
delkezésére, úgyhogy bármilyen irányú csévélési hőmérséklet eltérést korrigálni lehet. Úgyneve-
zett kiegészítő szabályozási körök lehetővé teszik, hogy még ha a finombeállító szakasz kapaci-
táshatárait el is érjük, a visszacsatolásos szabályozás dinamikája akkor sem csökken, a víz terv-
szerű újraelosztása következtében a finombeállító szakasz és a fő hűtőszakasz között.

Kiegészítő illesztő modellek számítják a mért szalaghőmérsékletek alapján a megfelelő 
korrekciós értékeket mind a hosszú távú, mind a rövid távú illesztéshez, így pl. megtörténik a 
hűtő folyamat hosszú távú nullapont eltolódásának korrigálása, vagy a szükséges reagálás egy 
szalagsorozaton belül, rövidtávon. Ezek az illesztő modellek a fizikai alapú magmodellt használ-
ják, hogy a következő szalaghoz kiszámítsák az illesztő tényezőket, a már kihengerelt szalagok 
újraszámításának alapján.

Habár a fizikai modell lefed minden vonatkozó folyamatparamétert, néhányuk hatását 
nem lehet előre pontosan meghatározni szórás nélkül. A csévélési hőmérséklet pontossági köve-
telménye szükségessé teszi ezeknek a hatásoknak a figyelembevételét is, ezért paraméteroptima-
lizálást valósítottak meg a fizikai modell támogatására, hogy minimalizálják a szórást.
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A szalag felosztása alap-
szegmensekre  [34; 85]

2.28. ábra

Speciális hűtésmód a szalag 
elején és végén [34; 85]

2.29. ábra

Speciális hűtési stratégiák 
kiválasztása [34]

2.30. ábra

Az optimalizáláshoz minden hűtött szalag után a rendelkezésre álló mért értékeket hasz-
nálják fel. Az optimáló paraméter a β tanuló függvény alapján működik, befolyásolva a folya-
matmodellezésben használt egy fizikai jellemzőt:

x = x(1 + β), (2.59.)
ahol: x a fizikai jellemző,

x a módosított fizikai jellemző,
β a tanuló függvény.

A β tanuló függvény különböző befolyásoló tényezők lineáris kombinációja [76]:
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, (2.60.)

ahol: n a befolyásoló tényezők száma,
ak lineáris együttható,

xk befolyásoló tényezők (folyamatparaméterek, vagy azok kombinációi).

A vízmennyiség korrigálása a fő hűtőszakaszban [4]
2.31. ábra

Az xk befolyásoló tényezők lehetnek folyamatparaméterek, vagy azok kombinációi. Az ak

együtthatók kezdetben ismeretlenek. Ezeket "meg kell tanulni" a számítási és a mérési eredmé-
nyek összehasonlításával. Amint elegendő számú hengerelt tekercs áll rendelkezésre egy kivá-
lasztott termékcsoportban, aktiválódik a paraméteroptimálás. Minden lehűtött (gyártott) szalag-
hoz a fizikai modell elvégez egy iterációs számítást, amíg az eltérés a számítás és a mérés között 
nulla nem lesz. Ezután a (2.60.) egyenlet ak együtthatói a legkisebb négyzetösszeg módszerével 
kerülnek meghatározásra.

2.3. Összefoglalás

Bár a hűtési rendszereket ipari alkalmazásokban széleskörűen használják, a folyamat 
alapjainak ismerete nem teljes, ezért csak korlátozott pontossággal tudják meghatározni a szalag 
hűtés közbeni hőtani viselkedését. Az ismeretek teljeskörű megszerzését nehezíti, hogy a gyorsí-
tott hűtés nagy számú olyan alárendelt folyamatot foglal magába, amelyek önmagukban is bo-
nyolultak, továbbá a szalag nagy méretei, sebessége és magas hőmérséklete következtében rend-
kívül nehéz laboratóriumban szimulálni. A hőátadási együttható meghatározása elméletileg szin-
te lehetetlen, a pontosításhoz mindenképpen szükség van gyakorlati kísérletekre is.

A szalaghűtéssel foglalkozó szakirodalom kutatása során, annak ellenére, hogy viszony-
lag sok forrást találtam, mégis azt tapasztaltam, hogy a szalaghűtéssel foglalkozó szakirodalom 
eléggé periférikus jelentőséggel bír például a hengerlési erővel, az előnyújtással, vagy a készsor-
ral foglalkozó szakirodalomhoz képest. Ez a tendencia, ha nem is alapvetően, de változni látszik 
a legutóbbi időben, mert a kutatók felismerték a téma fontosságát, hiszen a melegen hengerelt 
szalagok legfontosabb tulajdonságait a készsor után kell kialakítani.

Elmondható továbbá az is, hogy a szakirodalom a szalaghűtéssel általában nem 
teljeskörűen, hanem csak egyes részleteket kiragadva foglalkozik. Ilyen részterületek például a 
szalag és a hűtővíz közötti hőátadás vizsgálata, egyes fémtani vonatkozások bemutatása, az 
ausztenit bomlásának kinetikája, vagy a mechanikai tulajdonságok és a hűtés különböző paramé-
terei közötti kapcsolat vizsgálata, stb. Ez talán magyarázható azzal, hogy a téma elmélyült műve-
lése interdiszciplináris ismereteket igényel, az egésznek értelmet adó fémtantól kedve a hőtani-
termodinamikai folyamatok ismeretén át a jelenségek pontos leírását biztosító matematikáig. 
Kevés kivételtől eltekintve nem tartalmazzák az elérhető szakirodalmi források a számítások 
elvégzéséhez szükséges összefüggéseket, állandókat sem. 

Azokat a forrásokat, amelyek egy-egy résztémakörben teljeskörű leírást adnak, részlete-
sebben ismertetem. Ilyenek például:
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 a szalag hűlésével kapcsolatban Filipovic, Viskanta, Incropera, és Veslocki tanulmá-
nyai, bár elhanyagolják a fázisátalakulási hőt, vagy a szalagon belüli hővezetést [12; 
30; 32; 77].

 az ausztenit bomlásával kapcsolatban M. Militzer és F. Fazeli tanulmányai [65; 66], 
akik a gyakorlatban előforduló legfontosabb acéltípusokra megadták a KJMA-
állandókat is.

 a kifutó görgősori szalaghűtéssel legátfogóbban Heung Nam Han, Jae Kon Lee, Hong 
Joon Kim, Young-Sool Jin foglalkoznak a [89] –ben, ezért a szakirodalmi összefogla-
lót lényegében az ő gondolatmenetük alapján építettem fel.

Fentiek alapján elmondható, hogy a mechanikai és alaki tulajdonságok szempontjából a 
korszerű melegen hengerelt termékek gyártástechnológiájának meghatározó része a szalaghűtés, 
ennek ellenére nem foglalkozik vele a szakirodalom jelentőségének megfelelő súllyal, nem talál-
ható átfogó, teljeskörű forrás. 

Értekezésemben igyekeztem az egyes részkérdésekkel foglakozó, korszerű irodalmi for-
rásokat felhasználva, a fémtani, áramlástani, hőtani és technológiai vonatkozásokat egy ipari 
gyakorlatban alkalmazható, új szalaghűtési modellbe integrálni.
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3. A hőelvonás mértékének meghatározása

A szélesszalag meleghengerlés folyamatában az acélt a kifutógörgősoron nagyrészt vízzel hűtik 
le. A szalag kifutógörgősori hőmérséklet-fázis-alakváltozás viselkedésének pontos leírására 
egyidejűleg kell elemezni az acél fázisátalakulási kinetikáját, hőmérsékleti- és alakváltozási vi-
selkedését [63; 89]. Az általam leírt összefüggés-rendszert a 3.1. ábra mutatja be (a jelölések 
magyarázata a 2.2.3. pontban található). 

A meleg szélesszalag kifutó görgősori hűlésének numerikus modellje [63]
3.1. ábra

3.1. A szalag hűlésének számítása

A szalaghűtés során lejátszódó áramlási és hőátviteli folyamatok optimalizálása előtt el-
méleti megfontolások alapján, a szakirodalom, és saját tapasztalataim figyelembevételével mo-
dellt állítottam fel a szalag hűlésének számítására. A modell kidolgozása során a szalag belsejé-
ben lejátszódó, hővezetésen alapuló folyamatokkal, a méretváltozásokkal és azok következmé-
nyeivel nem foglalkoztam, viszont a szalag felülete és a környezet közötti hőátadás számítására 
nagyon részletes, új elemeket tartalmazó módszert dolgoztam ki.

A hűlést és a hűtőszakaszt különböző szempontok szerint lehet és kell vizsgálni, és a ka-
pott eredményeket mintegy szuperponálni. Ennek megfelelően külön vizsgáltam a sugárzással, 
valamint a hőátadással kapcsolatos hőtani folyamatokat, ezeket is külön a szalag felső és alsó 
felületére vonatkozóan. Ezen túlmenően az elvileg lehetséges hűtőszakaszoknak megfelelően 
külön ún. „szakaszokat” definiáltam, amely szakaszokon belül a hűtés-hűlés hőtani modellje 
azonos (például azonos a hűtés, van „utazó” hűtővíz vagy nincs...?).

Külön számításba vettem a görgők által elvont hőmennyiséget is.
Vizsgáltam és kimutattam, hogy a tényleges hőmérsékletváltozási folyamatok helyes le-

írásához a fázisátalakulási hőmennyiség meghatározása nem nélkülözhető. 
A továbbiakban a fenti tagolással összhangban mutatom be az általam kidolgozott számí-

tási elvet és a hőtechnikai paraméterek meghatározására alkalmas módszert, és ezek megbízható-
ságát konkrét mérési eredményekkel történő összevetésekkel igazolom. Ez az egyezés ad módot 
arra, hogy a lehűtési technológiát optimalizálhassuk, illetve optimális konstrukciójú hűtőegysé-
geket választhassunk.

A szakirodalom szerint a szalag alsó és felső részén történő hőátadási folyamat lényegé-
ben hasonló elemekből építhető fel, de az eltérések miatt célszerű külön levezetni az egyes felü-
letekre vonatkozó összefüggéseket

A saját számításokban használt rövidítéseket, jelöléseket értekezésem végén, külön feje-
zetben foglalom össze, az előfordulás sorrendjében.
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3.1.1. A szalag felső részén végbemenő folyamatok leírása

Feltételezem, hogy a vízsugár tömör, és áthatol az utazóvízen. A készsor és a vízhűtő 
szakaszok közötti, az egymástól S távolságban lévő kollektorok közötti, és az utolsó működő 
kollektortól a csévélőig terjedő szalagfelület négy részre bontható: 
A. A szalag mozgási irányában X hosszúságú, vízhűtés alatti részre, ahol az egyes vízsugarak 

becsapódási területén nincsen gőzpárna, fázisátalakulás nélküli hőátadás van. Itt a hőátadási 
tényező igen nagy, számítására a síkon "felütköző" és irányt változtató szabadsugarak hőát-
adására vonatkozó összefüggést használom.

B. A másik, szintén az X hosszúságú szalagszakaszon, az egyes vízsugarak becsapódási terüle-
tén kívül, a szalag felületén először buborékos forrás, majd ezen kívül filmforrás alakul ki, 
vagyis aláhűtött (a forrásponti hőmérsékletnél sokkal hidegebb) víz helyezkedik el egy gőz-
párnán. A folyadék aláhűtöttsége, a lemezhez képesti mozgása, a függőleges irányú rezgések 
és a lemez érdessége miatt a hőátadási tényező a stabil filmforrásra jellemző értéknél na-
gyobb. A buborékforrás területén a buborékok felfelé irányuló mozgása is növeli a hőátadást. 
Bár a buborékforrás területén nagyobb a hőátadási tényező, mint a filmforrás területén, egy 
átlagértékkel számolok, mivel a szakirodalomban nem találtam olyan utalást, mely alapján 
teljes biztonsággal elhatárolható egymástól a két terület.

C. A szalag harmadik része a működő kollektoroktól távolabbi, az utazóvíz lefúvatásáig terjedő 
szalagszakasz, ahol az utazóvíz már felmelegedett, kevésbé aláhűtött. Itt a hőátadási tényező 
a stabil filmforrásra jellemző hőátadási tényező értéknél csak kis mértékben nagyobb.

D. A szalag azon része, amelyről az utazóvizet már eltávolították, így itt a hőátadás a szalag és a 
levegő között hőátadással, illetve a szalag és a környező tárgyak között hősugárzással játszó-
dik le.

3.1.1.1. A sugárzással leadott hő számítása

A szalag felső része valamennyi szakaszon sugárzással is ad le hőt: az A, B és C szaka-
szokon az utazó víznek, a D szakaszon pedig a környezetnek. A szalag felső részének valameny-
nyi szakaszán a vízrétegnek vagy a környezetnek hősugárzással átadott hőáramsűrűség az alábbi 
módon fejezhető ki [6]: 
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Tekintettel arra, hogy Tsz/100 negyedik hatványa körülbelül 2 nagyságrenddel haladja 
meg Tv,körny/100 negyedik hatványát, nem követek el jelentős hibát, ha ez utóbbit elhanyagolom. 
Célszerű a sugárzással leadott hőáramsűrűséget is hőátadási tényezővel kifejezni [23]:
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amiből egyszerűsítés után:
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 [W/m2/K]. (3.3.)

3.1.1.2. A hőátadási tényező és a hőáramsűrűség számítása az A szakaszon. 

A hőátadásra jellemző Nusselt-számot a sík lapra „felütköző” szabadsugár esetén java-
solttal vettem azonosnak, és alábbi összefüggésből határoztam meg [15]:
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ahol: Q=Dsa/R, 

Rev=vsa·Dsa/v.

A vízsugár sebessége a szalag közelében a Bernoulli - egyenlet alapján [23]: 

gHvv sfsa 22  [m/s]. (SZ1)

A vízsugár Dsa átmérője a folytonosság tétele alapján [23]:

sasfsfsa vvDD  [m]. (SZ2)

A továbbiakban (SZ1) alakú számozással láttam el azokat a kifejezéseket, amelyek a 
számítási modellben alkalmazhatók.

Prv = v/av a vízre vonatkozó Prandtl szám, ahol av=v/v/cp [m
2/s]. 

A víz hővezetési tényezője v az adott tartományban [15]:
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A víz kinematikai viszkozitása v, amely az adott tartományban a
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összefüggéssel írható le [15]. Az alábbiakban (A1) alakú sorszámozással az anyagjellemzőkre 
vonatkozó összefüggéseket láttam el.

A vízre vonatkozó Prandtl számot az adott tartományban a 









 5225.4

T

1875
expPr

v
v (A3)

összefüggéssel lehet kiszámolni [23].

Az (1) összefüggésből kifejezve a hőátadási tényezőt, behelyettesítések után adódik: 

sa

v
vA D

 42.05.055.0 PrReRe005.015.0  [W/m2/K]. (SZ3)

A vízzel érintkező szalag felületen a hőáramsűrűség: 

)( vfvAQv TTq   [W/m2]. (SZ4)

3.1.1.3. A hőátadási tényező és a hőáramsűrűség számítása a B szakaszon. 

A kollektorok alatt, a vízsugarak becsapódási zónái között buborékos forrás, illetve stabil 
filmforrás van, vagyis az utazóvíz és a szalag között gőzbuborékok, vagy egy vékony gőzréteg 
található. Számos kutató szerint a gőzfilm vastagságának a 10-4 méter nagyságrendben kell len-
nie [27]. A gőzfilm vastagsága megnövekszik a szalaghőmérséklet növekedésekor, továbbá a 
hűtővíz hőmérsékletének növekedésekor és a szalagsebesség lecsökkenésekor [23; 30; 77]. 
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Filipovic és munkatársai a Zumbrunnen-féle modell kibővített változatát használták fel 
egy analitikus korreláció levezetésére a turbulens parallel áramlású filmforrásbeli hőátadásra, 
mely azt mutatja, hogy a gőzfilm vastagsága az üzemelési körülmények tartományában [77]:

δg = 20-100 μm. (3.5.)

Ez abban az esetben lehetséges, ha az acélszalag által a víznek átadott hő következtében a 
vízréteg alsó részén folyamatosan keletkező gőz az utazóvíz felsőbb, hidegebb rétegeibe kerül, 
és ott kondenzálódik. (Ezért nem tapasztalható jelentős gőzölgés a szalaghűtésnél.) 

Az átlagos fiktív hőátadási tényező a gőzrétegen keresztül az 

gggB  / [W/m2/K] (3.6.)

összefüggéssel határozható meg [23]. A gőz hővezetési tényezőjét, g=0.052 W/m/K, és a gőzré-
teg becsült vastagságát behelyettesítve:

gB= 2600-520 W/m2/K (SZ5)

közötti érték adódik a hőátadási tényezőre. Ezzel a hőáramsűrűség a B szakaszon:

)( fszgBQgB TTq   [W/m2]. (SZ6)

3.1.1.4. A hőátadási tényező és a hőáramsűrűség számítása a C szakaszon. 

A működő kollektorok utáni, az utazóvíz lefúvatásáig tartó zónában szintén stabil film-
forrás van, de a víz egy része időközben leáramlott a szalagról, a szalagon maradt víz hőmérsék-
lete pedig megnövekedett, ezért az (SZ5)-höz hasonló összefüggéssel, de vastagabb gőzréteggel 
(δg = 50-150 μm) számolom a hőátadási tényezőt [23], így az az alábbi tartományba esik:

gC= 1040-346 W/m2/K. (SZ7)

Ezzel a hőáramsűrűség a C szakaszon:
)TT(q fszgCQgC  [W/m2]. (SZ8)

3.1.1.5. Az utazóvíz sebességének és rétegvastagságának számítása a B és C szakaszon. 

A számításhoz az elvileg előforduló legnagyobb szalagsebességet, vsz = 10 m/s-ot vettem 
alapul. A vsz = 10 m/s sebességgel haladó B=1m széles szalaggal és az azzal érintkező víz és gőz 
között fellépő fali csúsztatófeszültségből (szv és szg [Pa]) származó erők gyorsítják a vizet: 

F = Aszv·szv + Aszg·szg [N], (3.7.)

ahol a sz index a szalagra, a v és a g a vízre és a gőzre utal. 

A csúsztatófeszültség a következő formában fejezhető ki [15]:

Fv
2
sz

v
szv cv

2


 [Pa]. (3.8.)

cFv-t 0.004-re felvéve, szv=200 Pa adódik. Ismerve a gőzréteg vastagságát és dinamikai 
viszkozitását, a gőzréteg által átvitt csúsztatófeszültség a szg= g vsz/g [Pa] összefüggéssel hatá-
rozható meg. A gőzrétegre vonatkozó adatok behelyettesítése után szg = 12.4 Pa-t kaptam. Az 
utazóvizet gyorsító erő tehát az F = Aszv·szv + Aszg·szg [N] összefüggésből számolható: F = 
200·0.0207+12.4·(0.75-0.0207)=4.14+9.04=13.18 N adódik. Ez az erő a qmv = 11.1 kg/s vizet vv

= F/qmv = 1.19 m/s sebességre gyorsítja fel, amely hv = 9 mm rétegvastagságban tud ilyen módon 
eláramolni.
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A víz jelentős része, becslésem szerint kb. 70 %-a oldalirányban leáramlik a szalagról. Ha 
ez a víz nem rendelkezik szalagmozgás irányú komponenssel, akkor a szalagon utazó víz sebes-
ségére és vastagságára 1.96 m/s és 0.0056 m adódik. Ezek az értékek megfigyeléseimmel gya-
korlatilag egybevágnak. 

3.1.1.6. A hőátadás, a hősugárzás és a hőáramsűrűség számítása a D szakaszon

A működő hűtőszakaszokat megelőzően, illetve követően, az utazóvíz lefúvatása után a 
szalag felszíne száraz, a felső felületén a levegőnek történő konvektív hőátadással és hősugárzás-
sal ad át hőt a környezetének. A konvektív hőátadási tényező az 

1.0

8.0

Re/535.01

Re0294.0




L
l

lD

 [W/m2/K] (SZ9)

összefüggéssel írható le [15].

A levegő Reynolds-száma [10]:

Re=vszL/l,

hővezetési tényezője [10]:

  310)273(07275.058.24  ll T ]//[ KmW , (A4)

kinematikai viszkozitása [10]:

  610)273(09375.026.13  ll T ]/[ 2 sm , (A5)

Prandtl száma [10]:

Prl=0.69 (A7)

összefüggésekkel fejezhető ki. 

A sugárzással leadott hőre jellemző hőátadási tényezőt a 3.1.1.1. pontban vezettem be:

 
vkörnysz

4
sz

sD TT

100/T67.5




 [W/m2/K]. (SZ10)

A D szakaszon a szalag felső részére vonatkozó eredő hőátadási tényező:

D =lD+sD [W/m2/K]. (SZ11)

A hőáramsűrűség az alábbi összefüggéssel számolható:
)( lszDQD TTq   [W/m2]. (SZ12)

3.1.2. A szalag alsó részén végbemenő hőátadási folyamatok leírása

Az alulról a szalagra felkerülő vízsugár a szalagon eltérül és mindaddig rajta áramlik, és 
csak cseppekben hullik le, amíg a vízréteg és a szilárd fal között nem jelenik meg a külső nyo-
más. Így, amennyiben a szalagot koherens (és nem cseppekre bomló) vízsugár éri el, hasonló 
áramkép és hőátadás következik be, mint a lemez felső részén. Jelentős különbséget okoznak a 
görgők, amelyek az alsó utazóvizet a szalagról mintegy leválasztják. Mivel koherens sugarakat 
hozunk létre a szalag alatt is, a hőátadási viszonyok modellezése hasonlóan történhet, mint a 
szalag felső részén, az alábbi különbségekkel:

 A B szakasznak megfelelő szakasz hossza jó közelítéssel a két görgő közötti Sg [m] 
tengelytávolság, nem pedig a kollektorok távolsága (a görgők a vizet "leszorítják" a 
lemezről).
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 A C szakasznak nincsen megfelelője, hiszen az utazó víz nem jelenik meg a szalag 
azon görgők közötti alsó felületén, amelyek között nincsen, vagy nem működik alsó 
kollektor. 

 A D szakaszra vonatkozó hőátadási összefüggések módosulnak a görgők jelenléte kö-
vetkeztében, és kiegészülnek a görgők és a szalag, valamint a görgők és a levegő kö-
zötti hőátvitellel.

A szalag alsó részét tehát hőátadás szempontjából három részre bonthatjuk: az E és F 
rész, amely a működő alsó kollektorok fölött helyezkedik el, és a G-vel jelölt azon szakaszok, 
amelyek alatt vagy nincsen, vagy nincs bekapcsolva az alsó kollektor.

E. A működő alsó kollektorok felett alakul ki az az X hosszúságú szakasz, ahol a vízsu-
garak becsapódási körzetében nincsen gőzpárna, azaz fázisátalakulás nélküli hőátadás 
van. Ez a szakasz hőátadás szempontjából a szalag felső felületén meghatározott A 
szakasznak felel meg.

F. Az X hosszúságú szalagszakaszon az egyes vízsugarak becsapódási területén kívül a 
szalag felületén filmforrás alakul ki, a meleg acéllemez felületére feláramló, azon 
irányt változtató vízsugár feltevésem szerint mindkét irányban folyadékfilmet hoz lét-
re, amely szalaghoz közeli részén buborékos forrás, majd filmforrás alakul ki: aláhű-
tött (a forrásponti hőmérsékletnél sokkal hidegebb) víz helyezkedik el a gőzpárna alatt. 
A felső felülethez képest lényeges különbség, hogy ez a filmforrás legfeljebb a követ-
kező görgőig terjed (Sg a görgők tengelytávolsága).

G. A szalag harmadik része a nem működő kollektorok fölötti szalagrészeket és azon sza-
lagrészeket tartalmazza, amelyek alatt nincs kollektor. 

3.1.2.1. A vízsugár sebessége és átmérője a szalag közelében 

A vízsugárban felfelé áramló víz lassul, és átmérője nő. A vízsugárban a szalag közelében 
érvényes sebesség és vízsugár átmérő a Bernoulli - egyenletből és a folytonosság tételéből szá-
mítható [23]:

aasfasa gHvv 22
,,  [m/s], (SZ13)

asaasfasfasa vvDD ,,,,  [m]. (SZ14)

3.1.2.2. A hőátadási tényező és a hőáramsűrűség számítása az E szakaszon 

A hőátadási tényező a (3.4.)-ba történő behelyettesítések elvégzése után kapott 

asa

v
vE D ,

42.05.055.0 PrReRe005.015.0


  [W/m2/K] (SZ15)

összefüggéssel számítható. Az összefüggésben szereplő mennyiségek kifejezései a 3.1.1.2. pont-
ban találhatók.

A vízzel való érintkező szalag felületen a hőáramsűrűség a 
)( vfvEQv TTq   [W/m2] (SZ16)

összefüggéssel fejezhető ki. 

3.1.2.3. A hőátadási tényező és a hőáramsűrűség számítása az F szakaszon. 

A kollektorok közötti X hosszúságú zónában az egyes vízsugarak becsapódási területein 
kívül stabil filmforrás van, vagyis a vízréteg és a szalag között egy vékony gőzréteg helyezkedik 
el. A hőátadási tényezőt a stabil filmforrás hőátadási tényezőjének veszem fel a 3.1.1.3. pont 
alapján:
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gF= gB  = 2600-520 W/m2/K. (SZ17)

Ezzel a hőáramsűrűség az F szakaszon: 

)( vfszgBQgF TTq   [W/m2]. (SZ18)

3.1.2.4. A hőátadás, a hősugárzás és a hőáramsűrűség számítása a G szakaszon

A szalag harmadik része a nem működő kollektorok fölötti szalagrészeket, valamint azo-
kat a szalagrészeket tartalmazza, amelyek alatt nincs kollektor. A szalag és a környezete közötti 
hőátvitel négy részből tevődik össze: 

a) a kontakt hővezetéssel, és 
b) sugárzással a görgőnek átadott, valamint 
c) konvekcióval, és 
d) sugárzással a környezetnek átadott hő.

a) A B [m] szélességű szalag által egy görgőnek átadott hőáram átlagosan 0.1 mm méretű légrés 
feltételezésével számolható [23]: 

 /2)(lg RBTTq görgőszlörgőQ  [W], (SZ19)

ahol: l  [W/m/K] a levegő hővezetési tényezője a 2/)TT(T görgősz   hőmérsékleten: 

  310)273(07275.058.24  Tl ]//[ KmW . (A4)

b) A szalagról sugárzással egy görgőnek átadott hőáram [23]: 
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, 100100
·67.5 görgősz

gszggörgőQsgörgő

TT
SBq   [W]. (SZ20)

c) Két görgő közötti szalag alsó felületén konvekcióval a levegőnek leadott hőáram: 

glszlQkl SBTTq )(  [W]. (SZ21)

d) Két görgő közötti szalag alsó felületén a környezetnek sugárzással átadott hőáramot úgy 
számoljuk, mintha egy üreg sugározna a görgők közötti résen át a görgők alatti térbe [23]: 
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100100
)·(67.5 környsz

gQskörny

TT
DSBq [W]. (SZ22)

A B·Sg felületű lemez által lefelé leadott hőáram:

qQ=qQlgörgő+qQsgörgő+qQkl+qQskörny [W]. (SZ23)

3.1.2.5. A görgők felmelegedése a G szakaszon 

Tekintettel arra, hogy a G szakaszon nincsen vízhűtés, a Bg hosszúságú görgők felmele-
gedését a szalagtól vezetéssel és sugárzással felvett hőáram és a sugárzással és konvekcióval a 
környezetnek leadott hőáram különbsége okozza: 

QsgkörnyQkgkörnyQsgörgőörgőlgQ
görgő

görgőgörgő qqqq
d

dT
cm 


[W]. (SZ24)

A qQkgkörny és qQsgkörny a görgőről a környezetnek konvekcióval és sugárzással átadott 
hőáram, amelyet a  
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 DBTTq glgörgőlQkgkörny )(  [W], (SZ25)

és a 
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100100
2/67.5 környgörgő

ggörgőQsgkörny

TT
BDq   [W] (SZ26)

összefüggésből számolhatunk.

3.1.2.6. Fázisátalakulási hő

A csévélési hőmérsékletre történő lehűtés közben az ausztenit átalakul kémiai összetéte-
létől és lehűlési sebességétől függően más szövetelemekké. Az átalakulás hőfejlődéssel jár, a 
keletkező hőt mintegy „hőforrás” eredményének tekinti a szalaghűtéssel foglalkozó aktuális 
szakirodalom.

Az alacsony C-tartalmú, hidegen alakítható acélok, melyek szobahőmérsékleten ferritet 
és elhanyagolható mennyiségű perlitet tartalmaznak, a (2.12.) összefüggés szerinti hőmérsékle-
ten kezdenek ausztenitből ferritté alakulni [3].

A vas A3 átalakulási hőjét az átalakulás hőmérsékletétől függően a 2.14. ábra alapján ha-
tározom meg [88]. 

A ferrit növekedés leírásához a Johnson-Mehl-Avrami-Kolmogorov (2.5.) és (2.6.) 
egyenleteket alkalmazom [65].

3.2. A számítási módszer alkalmazása 

Az alábbiakban az általam kidolgozott, a szalaghűtésnél fellépő hőátviteli folyamatokat 
leíró elvi módszert alkalmazom egy konkrét meleghengerműre, nevezetesen a Dunaferr Dunai 
Vasmű Rt. meleghengerművére. Az adaptációt egy konkrét acélminőség gyártási adatainak fel-
használásával végeztem. Elemzem továbbá az előző pontokban elméletileg levezetett összefüg-
gések felhasználásával az egyes tényezők hatását, a részfolyamatok nagyságrendjének meghatá-
rozása céljából.

3.2.1. A vizsgált hőátviteli eset jellemzői 

A vizsgált konkrét acélminőség a hagyományos, legfeljebb 0,20 % C - tartalmú C-Mn 
acél, melynek legjellemzőbb paramétereit az alábbiakban foglalom össze. A következőkben ke-
verednek a °C-ban és a Kelvinben megadott hőmérsékleti adatok, de a számításoknál minden 
esetben Kelvinben helyettesítettem be a hőmérsékleteket. A hőáramok dimenziójában a 
„MW/m” jelölés arra utal, hogy mindenütt 1 méteres szalagszélességgel számoltam.

 A hőmérsékletvezetés adatait a 3.1. táblázat tartalmazza.
 A legvékonyabb szalagok hengerlési véghőmérséklet-előírása a készsor adottságaiból 

következő kényszer miatt ilyen alacsony (nincs értelme úgy magasabb hőfokot előír-
ni, hogy az nem érhető el).

 A szalag fajhőjét a [17] szakirodalmi forrás alapján vettem fel, mely szerint 600-900 
°C között az alacsony C-tartalmú acélok fajhője jó közelítéssel 0,84 kJ/kg/°C. Ezt 
erősíti meg a 2.27. ábra is [35].

Az alkalmazott hűtési stratégia az úgynevezett korai gyorshűtés, mely szerint a kifutó 
görgősorra hengerlési véghőmérsékleten érkező szalag előírt csévélési hőmérsékletre történő 
lehűtéséhez elvonandó hőmennyiséget a lehető legkorábban elvonják.
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3.1. táblázat.    A vizsgált konkrét acélminőség hőmérsékletvezetését jellemző paraméterek

Vas-
tagság

Hengerlé-
si sebes-

ség

Hőfok 
előírások

Hőfok-
csök-
kenés

Tömeg-
áram

Bejövő 
össz 

hőáram

Elvonan-
dó hő ΔT-

ből

Fázisát-
alakulási 

hő

Elvonandó 
összes 

hőáram

h vsz Theng Tcs ΔT qma qbe,össz qΔT qfázis qQ

mm m/s K K K kg/s/m MW/m MW/m MW/m MW/m

1.2 8.30 1078 923 155 77.69 70.35 10.11 4.85 14.96
1.5 8.20 1103 923 180 95.94 88.89 14.51 6.07 20.58
2 7.80 1133 923 210 121.68 115.81 21.46 5.61 27.07
3 7.10 1133 923 210 166.14 158.12 29.31 7.56 36.87
4 6.40 1153 923 230 199.68 193.39 38.58 8.80 47.38
5 5.60 1153 923 230 218.40 211.52 42.19 9.41 51.6
6 4.70 1153 923 230 219.96 213.04 42.50 10.01 52.51
7 4.00 1153 923 230 218.40 211.52 42.19 9.95 52.14
8 3.30 1143 923 220 205.92 197.71 38.05 10.04 48.09
9 2.90 1143 923 220 203.58 195.46 37.62 9.27 46.89

10 2.60 1143 923 220 202.80 194.71 37.48 10.35 47.83
12 2.40 1143 923 220 224.64 215.68 41.51 9.80 51.31
14 2.30 1143 923 220 251.16 241.14 46.41 11.43 57.84
15 2.30 1143 923 220 269.10 258.37 49.73 12.25 61.98
16 2.30 1143 923 220 287.04 275.59 53.04 13.06 66.1

Nagyszámú, 1.2 – 16.0 mm vastagságú szalag gyártása elemzésének eredményeként 
megállapítottam, hogy a vizsgált acéltípus esetén a szalag vastagsága és a hűtőszakaszbeli sebes-
sége közötti kapcsolatot a 

vsz=-0.0010549·h4+0.00356821·h3-0.3669324·h2+0.6418255·h+7.7225725[m/s] (3.9.)

összefüggés írja le.

Állandó, 1 m szalagszélességet feltételezve képeztem az acél tömegáramát: 

qma = 0.001·h·B·vsz·a. [kg/s/m]. (3.10.)

A hűtőrendszerbe érkező összes hőáram meghatározása:

qbe,össz = qma ca Theng [MW/m]. (3.11.)

A fázisátalakulási hő meghatározása:

qfázis = qma delta_Q /56 [MW/m]. (3.12.)

Az elvonandó összes hőáram meghatározása:

qQ = ΔT qma ca + qfázis [MW/m]. (3.13.)

3.2.1.1. Kiinduló értékek

Szalaghőmérséklet: Tsz = 3.1. táblázat szerint,
levegő és környezeti hőmérséklet: Tk = 273-373 K,
vízhőmérséklet: Tv = 293-373 K,
felső kollektor fúvókaszáma: nf = 54 db,
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felső kollektor fúvókaátmérő: Dsf = 17 mm,
vízmennyiség a felső kollektoron: qvfels.koll.= 40 m3/h,
lemez-fúvóka távolság: Hf = 1.535 m,
alsó kollektor fúvókaszáma: na = 77 db, 
alsó kollektor fúvókaátmérő: Dsa = 8 mm,
vízmennyiség: qvalsó.koll .= 60 m3/h,
lemez- fúvóka távolság: Ha = 0.35 m,
lemez szélessége a hőátviteli számításoknál:B = 1 m,
lemez sebessége: vsz = 3.1. táblázat szerint,
a görgők hőmérséklete: Tg  373 K,
a görgők és a lemez közötti távolság:  = 10-4  m,
a görgők sugara: Rg = 0.15 m,
a görgők tengelytávolsága: Sg = 0.46 m,
a névleges hűtővíz térfogatáram: 40%-a felül,

60%-a alul áramlik a lemezre.

3.2.1.2. Leszármaztatott értékek

3.2. táblázat.     A hűtővíz jellemzői (A1); (A2) és (A3) szerint meghatározva

Hőmérséklet  [K]Név/jel/dimenzió
283 293 303 313 323 333 343 353 363

Hővezetési tényező        v     [W/m/K] 0.60 0.61 0.62 0.63 0.64 0.65 0.66 0.67 0.68
Kinematikai viszkozitás v  ·10-6 [m2/s] 1.15 0.94 0.78 0.66 0.56 0.48 0.41 0.36 0.32
Prandtl szám                  vPr 8.14 6.50 5.26 4.32 3.59 3.02 2.56 2.20 1.90

3.3. táblázat.    A levegő jellemzői (A4); (A5) és (A7) szerint meghatározva

Hőmérséklet  [K]Név/jel/dimenzió
283 293 303 313 323 333 343 353 363 373

Hővezetési tényező l   

·10-3 [W/m/K] 
25.31 26.04 26.76 27.49 28.22 28.95 29.67 30.40 31.13 31.86

Kinematikai viszkozitás       

l    ·10-6 [m2/s] 14.20 15.14 16.07 17.01 17.95 18.89 19.82 20.76 21.70 22.64

Prandtl szám          Prl 0.69 0.69 0.69 0.69 0.69 0.69 0.69 0.69 0.69 0.69

A vízsugarak jellemzői:

Felső vízsugarak:
Fúvókából kilépő sebesség: vsf= qvfels.koll/3600/(nf·Dsf

2/4)=0.9069 m/s,

vízsebesség a lemeznél (SZ1) –ből: fsfsa gHvv 22  =4.308 m/s,

vízsugár átmérő a lemeznél (SZ2)-ből: sasfsfsa vvDD   = 0.0068 m,

a vízsugár vonatkozási magassága:  h/Dsa= 2.

Alsó vízsugarak:
Fúvókából kilépő sebesség: vsf,a= qvalsó.koll/3600/(na·Dsf,a

2/4)=4.31 m/s,

vízsebesség a lemeznél (SZ13)-ból: aasfasa gHvv 22
,,  = 3.42 m/s,

vízsugár átmérő a lemeznél (SZ14)-ből: asaasfasfasa vvDD ,,,,   = 0.009 m,
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a vízsugár vonatkozási magassága:  h/Dsa,a=2.

3.2.2. Hőátadás vízhűtés nélkül

A szalag vízhűtés alkalmazása nélkül végighaladva a készsor és a csévélő között a kör-
nyezetnek sugárzással, a levegőnek konvekcióval, a görgőknek hővezetéssel ad le hőt. Ezek a 
hőátadási folyamatok nagy pontossággal leírhatók, a számított és mért eredményeket összeha-
sonlítva a vízhűtés alkalmazása mellett számított és mért adatokkal, lényeges következtetések 
vonhatók le a teljes folyamatról, különös tekintettel a fázisátalakulási hőre.

A lemez felső részén a készsor és a csévélő között, a környezet hőmérsékletét tartalmazó 
tagot elhanyagolva (3.2.)-ből a következő kifejezést kapjuk:

 
ksz

sz
sk TT

T





4100/8.3

 . [W/m2/K] (3.14.)

A szalag alsó felületén a görgők és a görgők közötti rés különböző feketeségi fokát mére-
tük arányában figyelembe véve adódik:

görgő+körny  0.31.

A környezet, valamint a görgők hőmérsékletét tartalmazó tagokat elhanyagolva, a sugár-
zásból a görgőknek és a környezetnek történő hőátvitelt hőátadási tényezővel kifejezve (3.2.)-ből 
közelítően kapom: 
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4100/76.1
 . [W/m2/K] (3.15.)

A szalag felső felületén a szalag és a levegő közötti hőátadási tényezőt (SZ9) összefüg-
géssel határoztam meg.

A szalag hőt ad át hővezetéssel a továbbítást végző görgőknek is. A görgő és lemez kö-
zötti légrésben bekövetkező hőátadás hőátadási tényezőjét az (SZ19) és az (A4) összefüggések-
kel határoztam meg.

A hőleadás következményeként keletkező hőmérsékletcsökkenést vastagságonként a 3.2. 
ábra szemlélteti. A vízhűtés nélküli hőleadás számított adatait a 3.4. táblázatban, illetve a 3.3. 
ábrán foglaltam össze.

3.4. táblázat.    A vizsgált konkrét acélminőség hőleadása vízhűtés nélkül

Hőleadás felül, víz nélkül Hőleadás alul, víz nélkülSzalag-
vastag-

ság

Acél 
tömeg-
áram

Bejövő 
össz. 

hőáram.
Sugárzás Konvek

ció
Összes Sugár-

zás
konvekc

ió
görgő-

nek
összes

Leadott 
összes 
hőáram

h qma qbe,össz skq lfq fvnq , gskq  laq örgőqlg avnq , övnq ,

mm kg/s/m MW/m MW/m MW/m MW/m MW/m MW/m MW/m MW/m MW/m

1.2 77.69 70.35 5.62 2.06 7.68 2.77 1.62 0.59 4.99 12.66
1.5 95.94 88.89 6.47 2.15 8.62 3.18 1.70 0.64 5.52 14.14
2 123.24 117.29 7.60 2.21 9.81 3.71 1.76 0.71 6.18 15.98
3 166.14 158.12 8.15 2.08 10.24 3.97 1.67 0.73 6.37 16.61
5 218.40 211.52 9.17 1.80 10.97 4.45 1.45 0.78 6.68 17.65
6 219.96 213.04 9.21 1.57 10.79 4.47 1.26 0.79 6.52 17.31
8 205.92 197.71 8.89 1.18 10.07 4.32 0.94 0.77 6.04 16.10

10 202.80 194.71 8.90 0.98 9.88 4.32 0.78 0.77 5.88 15.76
12 224.64 215.68 9.05 0.92 9.97 4.39 0.74 0.78 5.91 15.88
14 251.16 241.14 9.18 0.90 10.08 4.46 0.72 0.79 5.96 16.04

A 3.3. ábrából kitűnik, hogy a vízhűtés nélkül leadott hő nagyobb része a felső felületen, 
és döntő részben sugárzással távozik a szalagból.
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Elsőként a leadott hőáram mennyiségének a környezeti hőmérséklettől való függését tisz-
táztam, 1.5 mm vastag, a 3.1. táblázat szerint hengerelt szalag vizsgálatával.

Bejövő össz. hőáram: qbe,össz = 88.9 MW/m,
elvonandó hő ΔT-ből: qΔT = 14.51 MW/m,
fázisátalakulási hő: qfázis =   6.07 MW/m,
elvonandó összes hőáram: qQ = 20.58 MW/m.
A számítási eredményeket a 3.5. táblázatban foglaltam össze, az egyes részarányokat a 

fázisátalakulási hő figyelmen kívül hagyásával számítottam.

3.5. táblázat.     A vízhűtés nélkül leadott összes hő függése a környezet hőmérsékletétől

Környezet 
hőmérséklete

Vízhűtés 
nélkül le-

adott összes 
hő

Vízhűtés nél-
kül leadott 
összes hő 
részaránya

Felső felüle-
ten leadott 
összes hő 
részaránya

Felső felületen 
sugárzással 
leadott hő 
részaránya

Vízhűtéssel 
elvonandó hő 

részaránya

Tv,körny övnq , .%,övnq ,%, fvnq ,%skq q'Q,v,%

K MW/m % % % %
293 14.03 96.72 68.61 44.75 0.47
303 13.95 96.13 67.94 44.84 0.56
333 13.79 95.09 66.74 45.01 0.71
353 13.60 93.78 65.23 45.22 0.90
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A 3.5. táblázat adataiból egyértelműen adódik, hogy a környezetnek leadott hő mennyi-
sége gyakorlatilag független a környezet hőmérsékletétől, a meleghengerlésnél szokásos környe-
zeti hőmérséklettartományban.

3.2.3. Hőátadás vízhűtés alkalmazásakor

A szalag általában vízhűtés alkalmazása mellett halad végig a készsor és a csévélő között. 
A környezetnek sugárzással, a levegőnek konvekcióval, a görgőknek hővezetéssel leadott hőn 
kívül a hűtővízzel vonjuk el a csévélési hőmérsékletre való lehűtéshez szükséges hőmennyiséget. 
A vízzel közvetlenül érintkező, vagy a víztől gőzréteggel elválasztott szalag is ad le sugárzással 
hőt, a szakirodalom, illetve saját számításaim szerint ennek mennyisége gyakorlatilag megegye-
zik a környezetnek sugárzással leadott hőével [3; 23; 30; 33; 62].

3.2.3.1. A vízhűtéssel elvonandó hő részaránya

A vizsgálatokhoz kiválasztott acéltípusra a 3.1. táblázatban megadott meleghengerlési 
paraméterek alkalmazását feltételezve határoztam meg a hűtővíznek leadott hőmennyiséget. A 
számítási eredményeket a 3.6. táblázatban foglaltam össze, illetve a 3.4. ábrával szemléltetem. 
Az ábrán a teljes elvonandó hőáram, illetve ebből a vízhűtés nélkül elvonandó hőáram látható, a 
két vonal közötti rész adja a hűtővízzel elvonandó hőáramot, ami 3.0 mm szalagvastagság felett
már meghaladja az összes elvonandó hő 50 %-át.

3.6. táblázat.      A vízhűtéssel elvonandó összes hőáram

Vas-
tag-
ság

Henger-
lési se-
besség

Tömeg-
áram

Bejövő 
össz 

hőáram

Elvonan-
dó összes 
hőáram

Vízhűtés nél-
kül leadott 

összes hőáram

Vízhűtéssel 
elvonandó 

hőáram

Vízhűtéssel 
elvonandó 

hőáram rész-
aránya

h vsz qma qbe,össz qQ övnq ,
qQ,v qQ,v,%

mm m/s kg/s/m MW/m MW/m MW/m MW/m %
1.2 8.30 77.69 70.35 14.96 12.66 2.31 15.4
1.5 8.20 95.94 88.89 20.58 14.14 6.38 31.1
2 7.80 121.68 115.81 27.07 15.98 11.37 41.6
3 7.10 166.14 158.12 36.87 16.61 20.26 54.9
5 5.60 218.40 211.52 51.6 17.65 34.49 66.1
6 4.70 219.96 213.04 52.51 17.31 35.20 67.0
8 3.30 205.92 197.71 48.09 16.10 32.69 67.0
10 2.60 202.80 194.71 47.83 15.76 32.07 67.1
12 2.40 224.64 215.68 51.31 15.88 35.42 69.1
14 2.30 251.16 241.14 57.84 16.04 41.81 72.3

3.2.3.2. A közvetlen érintkezéssel történő vízhűtés elemzése

A fentiek alapján a vízhűtéssel történő hőátadás jelentősége a legnagyobb, ezért megvizs-
gáltam néhány paraméter hatását.

A qvfelsőkoll víz térfogatáram hatása a 3.5. ábrán látható. Megfigyelhető, hogy a három-
szorosára növelt térfogatáram (40-120 m3/h) esetén a hőáram csak közel 30 %-kal nő, melyből 
következik, hogy sokkal gazdaságosabb ugyanazt a vízmennyiséget több kollektoron keresztül 
kiadni, mint növelni az egy kollektor által kiadott hűtővíz térfogatáramot.

A 3.6. ábrából kitűnik, hogy a felütközési folt sugara igen nagy hatást gyakorol a felüt-
közési folt hőátadási tényezőjére. E hatást kisebb mértékben a hőátadási tényező változása, na-
gyobb mértékben az R sugárral négyzetesen növekvő hőátadó felület okozza.
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Látható még a 3.6. ábrán, hogy a vízhőmérséklet hatása akkor is jelentős, ha a vízhőmér-
sékletnek a felütközésnél keletkező folt méretére gyakorolt hatását nem vesszük figyelembe.
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3.6. ábra

3.2.3.3. A vízhűtés hőátadási tényezőinek meghatározása

A szalag készsor és csévélő közötti, előírt hőmérsékletvezetésének biztosításához szüksé-
ges hűtővíz mennyiségének számítására alkalmas összefüggéseket fentiekben kidolgoztam, a 
gyakorlati számítások elvégzéséhez szükséges konkrét hőátadási tényezőket a következők szerint 
határoztam meg.

Nagyon sok irodalmi adat állt rendelkezésemre a vízzel való hőelvonás egyes formáinak 
hőátadási tényezőiről, melyek azonban csak nagyságrendileg mutattak hasonlóságot, igen nagy 
eltéréseket tapasztaltam közöttük attól függően, hogy az adott mű szerzői milyen ható tényezőket 
hanyagoltak el, és melyik konkrét meleghengerműben folytak a kutatások. Ezt a különbözőséget 
a szakirodalom az előzőek miatt természetesnek tekinti.
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Az egyes hőátadási tényezők meghatározása céljából, kiválasztottam az általam legköny-
nyebben elérhető Dunaferr Dunai Vasmű RT. meleghengerművét.

 Első lépésben a kiválasztott acéltípus (lásd a 3.2.1. pontot) hengerlésekor rögzített 
gyártástechnológiai paramétereket gyűjtöttem ki a fent említett meleghengermű szá-
mítógépes mérésadatgyűjtő rendszeréből.

 Az adatokat a szalagvastagság, a hengerlési sebesség és a hűtővíz hőmérséklete sze-
rint csoportosítottam, hogy elemzésre alkalmasak legyenek.

 Elvégeztem az elemzést, melynek legfontosabb eredménye a 3.7. ábra.
 Irodalmi adatokra támaszkodva, iterációval meghatároztam az utazó víz hőátadási té-

nyezőjét a hűtővíz hőmérsékletének függvényében, a 3.8. ábra alapján. (A szalag és a 
víz közötti közvetlen érintkezéssel átadott hőt természetesen figyelembe vettem.)
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A 3.7. ábra görbéinek regressziós egyenletei az alábbiak:
Tényleges vízfogyasztás regressziós egyenletei, a szalagvastagság és a hűtővíz hőmérsék-

letének függvényében:
Qv,20 ˚C = 6.1542 h3 - 182.45 h2 + 1668 h - 1470.3 [m3/h], (3.16.)
Qv,30 ˚C = 7.0518 h3 - 200.47 h2 + 1792 h - 1307.4 [m3/h], (3.17.)
Qv,40 ˚C = 11.686 h3 - 298.01 h2 + 2410.1 h - 1758.9 [m3/h]. (3.18.)
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A hengerlési sebesség regressziós egyenletének meghatározásához a 30 ˚C-os hűtővíz 
adatbázisát alkalmaztam, ugyanis itt állt a legtöbb adat rendelkezésemre:

vv,30 ˚C = 0.0366 h2 - 1.0684 h + 9.8109 [m/s] (3.19.)

A hűtővíz térfogatáramot a lemezvastagság függvényében ábrázolva megállapítható, 
hogy 4 és 12 mm lemezvastagság között, ahol a vízzel elvonandó hőáram alig változik (lásd a 
3.4. ábrát), az átlagos hűtővíz térfogatáram ugyancsak kis mértékben,  15 %-os intervallumon 
belül változik.

A Dunaferr Dunai Vasmű Rt. meleghengerművében működő szalaghűtés hőátviteli ada-
tai, és a szakirodalom alapján végzett számításaim szerint a gőzréteg vastagsága:

δg = 0.0065tv
3 - 0.5284 tv

2 + 14.292 tv - 84 [μm]. (3.20.)

A gőz hővezetési tényezőjét g=0.052 W/m/K és a gőzréteg becsült vastagságát behelyet-
tesítve:

gB= -1.1 tv
2 + 50.0 tv + 690 [W/m2/K]. (3.21.)

3.2.3.4. A vízhűtéssel elvont hőáram megoszlása

Az alábbi számításokat már az előzőekben meghatározott összefüggésekkel, a Dunaferr 
Dunai Vasmű Rt. meleghengersorára kimért hőátadási tényezőkkel végeztem, a vízzel történő 
hőelvonás viszonyainak elemzése céljából.

A felületről a hűtővíz a szalaggal közvetlenül érintkezve, illetve gőzfilmen át vonja el a 
hőt. A 3.9. ábra a felső felületről elvont hőáramok megoszlását mutatja be, 20 ˚C-os hűtővíz 
esetén. Az alsó és felső felületre juttatott hűtővíz megoszlása a 3.2.1.1. pont alapján: 60:40. Több 
lényeges megállapítás tehető, nevezetesen:

 az összes vízzel elvont hőmennyiség cca. kétharmada a felső felületen távozik,
 a felső felületen a hőelvonás döntő része az utazó vízzel, vagyis gőzfilmen keresztül 

történik,
 az alsó-felső felületen történő hőelvonás aránya gyakorlatilag független a szalag vas-

tagságától.
Az alsó felületre jellemző viszonyokat ábrázoló 3.10. ábrán látható, hogy itt gyakorlati-

lag 1:2 arányban oszlik meg a közvetlen érintkezéssel, illetve a gőzfilmen keresztül történő hőel-
vonás, vagyis a közvetlen érintkezés szerepe felértékelődik.

A hűtővíz hőmérsékletének emelkedésével a hőátadási arány természetesen még jobban 
eltolódik az utazóvíz javára, ahogy ezt az alsó felületre vonatkozóan a 3.11. ábra szemlélteti.

Változik kismértékben az alsó-felső felület közötti hőelvonás aránya is, nevezetesen a 
felső felületen elvont hő aránya kismértékben növekszik a hűtővíz hőmérsékletének növekedésé-
vel.

3.2.4. A szalag lehűlésének számítása

A számításoknál felhasznált minden paraméter gyakorlatilag hőmérsékletfüggő, ezért a 
középértékek meghatározási hibájából eredő pontatlanságok csökkentése érdekében nagyon kis 
szakaszokra osztottam a szalaghűtő rendszert. Az egyes szakaszok hossza célszerűségi okokból 
1.62 m, mivel az 1.2. ábra alapján ez a hossz felel meg egy – egy önállóan szabályozható, legki-
sebb vízhűtő egységnek, mely két kollektort tartalmaz. Ez a bontás a vízhűtésű résznél elégséges, 
a levegőhűtésű részeken pedig szükséges, mivel a vízhűtésű és levegőhűtésű részek a konkrét 
hűtési esettől függően egymást váltják.

Az első ilyen szakasz belépő paramétereinek a hengerlés befejező paramétereit választot-
tam. Minden egyes további szakaszra meghatároztam a szakaszban leadott hőáramot, és az ebből 
következő hőmérsékletcsökkenést. A következő szakasz bemenő paraméterei már a hőmérsék-
letcsökkenést figyelembe vevő, megváltozott adatsorból állnak.
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A fázisátalakulási hő keletkezésének kezdőpontját ahhoz a hőmérséklethez rendeltem, 
amelyen az adott vastagsághoz tartozó lehűlési sebesség esetén az Ar3 átalakulás elkezdődik 
(lásd a 3.1.2.6. pontot). A fázisátalakulási hő nagyságát a 2.14. ábra alapján határoztam meg, 



58

számszerű értékét a 3.1. táblázatban adtam meg. A szalag lehűlési sebességét a vízhűtésű sza-
kaszban, a fázisátalakulás megindulásáig a 3.12. ábra szemlélteti.

3.7. táblázat.    A hűtővízzel elvont hőáramok megoszlása százalékban

Felső felület Alsó felület
közvetlen érint-
kezéskor, ha a 
hűtővíz hőfoka 

[˚C]

gőzfilmen át, ha a 
hűtővíz hőfoka

[˚C]

közvetlen érint-
kezéskor, ha a 
hűtővíz hőfoka 

[˚C]

gőzfilmen át, ha a 
hűtővíz hőfoka

[˚C]

Vas-
tag-
ság

20 30 40 20 30 40 20 30 40 20 30 40
mm % % % % % % % % % % % %
1.2 8.0 5.1 1.5 55.0 57.5 63.5 11.3 8.4 3.9 25.7 29.0 31.0
1.5 8.0 5.1 1.5 55.0 57.1 63.7 11.3 8.5 3.8 25.7 29.3 31.1
2 8.0 5.1 1.5 55.0 57.0 63.7 11.3 8.4 3.7 25.7 29.5 31.1
3 8.1 5.2 1.5 54.8 56.7 63.7 11.5 8.5 3.7 25.6 29.5 31.1
5 8.3 5.0 1.5 54.1 58.5 63.7 11.6 8.2 3.7 26.0 28.4 31.1
6 8.3 5.0 1.5 54.0 58.4 63.6 11.7 8.2 3.8 26.0 28.3 31.1
8 8.3 5.0 1.5 54.0 58.4 63.7 11.7 8.2 3.7 26.0 28.3 31.1
10 8.3 5.1 1.5 54.0 58.3 63.6 11.7 8.3 3.8 26.0 28.3 31.1
12 8.4 5.1 1.5 53.9 58.4 63.7 11.7 8.3 3.7 26.0 28.3 31.1
14 8.4 5.1 1.5 53.8 58.3 63.9 11.8 8.3 3.8 25.9 28.3 30.9

A keletkező fázisátalakulási hő az átalakulás KJMA-(Kolmogorov-Johnson-Mehl-
Avrami) egyenlettel meghatározható ütemének megfelelően melegíti a szalagot. A számítást a 
(2.5.) és a (2.6.) összefüggésekkel végeztem, az alábbi paraméterek behelyettesítésével [65]:

n = 0.9,
b1 = 0.043,
b2 = -1.6,
m = 1.7,
dγ = 0,30 [μm] (az átalakuló ausztenit szemnagysága).

A teljes lehűlés, és ezen belül a fázisátalakulási hő hatásának szemléltetése céljából két 
diagramot mutatok be a 3.13. és 3.14. ábrákon. Az 1.5 mm vastag szalag lehűlését bemutató 
3.13. ábrán látszik a víz hatására bekövetkező nagyon gyors lehűlés, majd a keletkező fázisát-
alakulási hő hatására történő gyors „visszamelegedés”. Az 5.0 mm vastag szalag lehűlését szem-
léltető 3.14. ábrán már nem különül el ilyen látványosan egymástól a két folyamat, de a fázisát-
alakulási hő érezhetően lassítja a lehűlést. Ez a különbség érthető, ha figyelembe vesszük a kö-
vetkezőket:

 a fázisátalakulás az 1.5 mm vastag szalag esetében a nagyobb lehűlési sebesség kö-
vetkeztében jóval alacsonyabb hőmérsékleten kezdődik, és

 jóval nagyobb mennyiségű hő képződik, mint az 5.0 mm vastag szalagnál.

3.2.5. A fázisátalakulási hő nagyságának gyakorlati ellenőrzése

A szakirodalom szerint az acélszalag víz nélküli hűtésére vonatkozó összefüggések pon-
tos eredményt adnak. A 3.5. táblázat adatai alapján, ha csak a készsorból kilépő-, és a felcsévélt 
szalag hőmérsékletének különbségéből számított hőmennyiséget tekintjük elvonandónak, akkor 
az 1.5 mm vastagságú szalagnál nincs szükség vízhűtésre a csévélési hőmérséklet biztosításához. 
A valóságban azonban csak jelentős mennyiségű hűtővíz alkalmazásával biztosítható az előírt 
csévélési hőmérséklet. Kézenfekvő a következtetés, hogy a hűtővízzel elvont hő megfeleltethető 
a fázisátalakulási hőnek.
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3.2.6. A hűtővíz mennyiségének meghatározása számítással

A szalag lehűlésének számítása során az egyik leglényegesebb feladat a hűtővíz mennyi-
ségének meghatározása. Az előző ponthoz kapcsolódóan számított, szalagvastagságtól függő 
hűtővíz mennyiséget a 3.15. ábrán adom meg. Az ábra igen jó egyezést mutat a 3.7. ábrával, 
ahol a kiválasztott acéltípus hűtéséhez gyakorlatban alkalmazott vízmennyiségeket ábrázoltam. 
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Ez az egyezés azonban természetes, hiszen a vízhűtés különböző formáinak hőátadási tényezőit a 
Dunaferr Rt. meleghengerművére adaptáltam.
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3.3. A számítások ellenőrzése

A számítási mód alkalmasságának, az egyes hőátadási együtthatók jóságának ellenőrzésé-
re legkézenfekvőbb módszer a közvetlen mérés. Kiépíttettem a hűtővíz hűtőrendszerbe lépése 
előtti, illetve a hűtőrendszerből való eltávozása utáni hőmérsékletének mérésére és rögzítésére 
alkalmas rendszert. Ismerve, hogy adott szalagnál hogyan alakul hűtővíz hőmérséklete és meny-
nyisége, az elvont hő tényleges mennyisége számítható.
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Példaként a 3.16. ábrán adom meg a 2002. február 22-én 1230 és 1240 között csévélt 
615296, 615297 és 615298 számú, 1265x2,3 mm méretű, St 22 minőségű tekercsek (tömegük: 
19,4 t) hűtővíz-hőmérsékletének alakulását. A hengerlési sebesség 8.1 m/s, a hűtővíz mennyisége 
2700 m3/h, a hengerlési véghőmérséklet átlaga 855 ˚C, a csévélési hőmérséklet átlaga 654 ˚C 
volt. A hűtést követően távozó, felmelegedett víz hőmérsékletét nem közvetlenül a fúvókák alatt, 
hanem az utolsó hűtőszakasztól cca. 100 méter távolságra mérik (visszatérőág), ez indokolja a 
hőmérséklet 3.16. ábrán látható lassú felfutását és lecsengését.

Fenti paraméterekből számítható vízzel elvonandó hőáram:
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qQ,v= ΔT qma ca + qfázis - qvn = 24.49 MW/m.

Figyelembe véve, hogy a víz fajlagos hőkapacitása 4.190 J/g/K, a számított, elvonandó 
hőáramból adódó hűtővíz-hőmérsékletemelkedés: 7.79 ˚C, ami jól egyezik a 3.16. ábrán bemu-
tatott mérési adatokkal.

A hűtővíz hőmérsékletének számított növekedése a szalagvastagság függvényében, 1000 mm 
szélesség esetén

3.17. ábra

A hűtővíz hőmérsékletének számított növekedését a 3.17. ábrán mutatom be 1 m széles 
lemez esetén a lemezvastagság függvényében. Látható, hogy a hűtővíz hőmérsékletnövekedés 
csak viszonylag szűk, 1 0C-nál kisebb szélességű sávban változik a lemezvastagság függvényé-
ben. (A lemez szélességével viszont a vízhőmérséklet lineárisan nő.) Ez a vízhőmérséklet növe-
kedés összhangban van a fent hivatkozott mérési eredményekkel.

3.4. Összefoglalás

1. Az acélszalag meleghengerlése utáni lehűlés szabályozása és optimalizálása érdekében, 
támaszkodva a szakirodalmi hivatkozásokra, ugyanakkor továbbfejlesztve azokat, kidolgoztam 
egy újszerű módszert a meleghengerlési véghőmérsékletről csévélési hőmérsékletre történő op-
timális sebességű lehűtés számítására. A módszer fő jellemzői:

 Pontosítottam a lehűlés számítására eddig alkalmazott összefüggéseket. Ennek kere-
tében módszert dolgoztam ki és elvégeztem a szükséges ellenőrző vizsgálatokat is a 
hengersorból kifutó szalag és környezete közötti hőcsereforgalom egzakt megfogal-
mazása érdekében. 

 Ennek a vizsgálat-sorozatnak a keretében általánosítottam a különböző hűtőközegek 
(víz és levegő, illetve a szalag szállítását végző görgősor), valamint az alapfém közöt-
ti hőátadási tényezőt, figyelembe véve azokat a paramétereket, amelyek erre lényeges 
hatást fejtenek ki (a mindenkori hőmérsékletek, a sebesség, az alsó- vagy felső sza-
lagfelület, stb.).

 Teljes részletességgel vettem figyelembe a környezet különböző elemeinek sugárzás-
sal, konvekcióval, hővezetéssel átadott hőt, mivel a szakirodalom úgy ítéli meg, hogy 
nagy pontossággal alkalmazhatók az ismert (3.2.); (SZ9); (SZ19) képletek.

 A hűtővízzel történő hőelvonásnál különbséget tettem a közvetlen érintkezéssel (gőz-
képződés nélkül) történő hőátadás, illetve a filmforrás különböző formái mellett leját-
szódó hőátadás között (3.1.1.2.-3.1.1.4. és 3.1.2.1.-3.1.2.3. pontok). 
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 Kidolgoztam egy olyan számítási modellt, amely lehetővé teszi az anyagminőségtől 
függő (és rendszerint szűk korlátok között elhelyezkedő) csévélési hőmérséklet bizto-
sítását lehetővé tevő és összetartozó hengerlési véghőmérséklet – hengerlési sebesség 
értékpárok meghatározását [3.1. pont].

 A lehűlés számítására kidolgozott általános érvényű módszert alkalmaztam egy konk-
rét meleghengerműre, nevezetesen a Dunaferr Dunai Vasmű Rt. meleghengerművére 
(3.2. pont).

 Számítással meghatároztam 1.2-14.0 mm vastagságtartományban a szalagok hőmér-
sékletének alakulását a készsortól a csévélőig (3.13. és 3.14. ábrák), illetve a lehűtés-
hez szükséges hűtővíz-mennyiséget (3.15. ábra). A számított vízmennyiségek gya-
korlatilag megegyeznek a ténylegesen alkalmazottal (3.7. ábra).

 A számítási módszer helyességének ellenőrzésére gyakorlati méréseken alapuló eljá-
rást dolgoztam ki, és a kiválasztott acéltípus esetében végre is hajtottam ezt az ellen-
őrzést (3.4. pont).

 Mivel a legkisebb, önállóan szabályozható vízhűtésű egység hosszának megfelelő, 
számítási szempontból elkülönített részekre osztottam a készsortól a csévélőig terjedő 
szakaszt, a módszer alkalmas bármilyen, konkrét hűtési stratégia szerinti lehűtés 
meghatározására.

2. Kimutattam, hogy a tényleges hőmérséklet-változások pontos számításakor, a hőmér-
séklet-változási folyamatok pontos leírásához a fázisátalakulási hőmennyiség nem hagyható fi-
gyelmen kívül. Ennek számítására alkalmas összefüggést alakítottam ki, és bebizonyítottam, 
hogy ezen hőmennyiség figyelembevétele mellett a számított értékek megfelelően közelítik a 
mért értékeket. Kimutattam, hogy az eltérés nagysága mitől és hogyan függ, és megállapítottam, 
hogy ennek a hőmennyiségnek a részaránya vékonyabb szalagvastagság-tartományban a na-
gyobb. 

 Bevezettem a „fázisátalakulási hő” fogalmát, amely mintegy a hűtendő szalagban ta-
lálható „hőforrás”, növeli az elvonandó hőt. Létezését azzal bizonyítottam, hogy van-
nak olyan speciális esetek, amelyeknél a csévélési hőmérsékletre való lehűlés a szá-
mítások szerint megtörténik vízhűtés alkalmazása nélkül, valójában azonban viszony-
lag nagy mennyiségű hűtővíz alkalmazása szükséges. A hűtővízzel elvont hő gyakor-
latilag megfeleltethető a fázisátalakulási hőnek (3.2.5. pont).

 Az alacsony C-tartalmú acél Ar3 átalakulási hőjének meghatározására módszert dol-
goztam ki, figyelembe véve a lehűlési sebességet (3.1.2.6. pont).

 Az ausztenit lebomlási ütemének megfelelő ütemben keletkező fázisátalakulási hőt a 
KJMA egyenlet alkalmazásával vettem figyelembe a szalag pillanatnyi hőtartalmának 
meghatározásakor; az átalakulás kezdetét a lehűlési sebesség alapján határoztam meg 
(3.2.4. pont).

 Kimutattam, hogy a fázisátalakulási hőnek, különösen vékony szelvények esetén, fon-
tos szerepe van, hiszen az elvonandó összes hőmennyiségnek 20-30 %-át teszi ki (3.1. 
táblázat).

3. Számítási modellt dolgoztam ki a szállítógörgők által elvont hőmennyiségek meghatá-
rozására. Megállapítottam, hogy a melegen hengerelt szalagból ilyen módon távozó hőmennyi-
ség a szalagvastagsággal fordítottan, a hengerlési sebességgel egyenesen arányos, vagyis gyakor-
latilag minden vastagságra állandó (3.1.2.4. és 3.1.2.5. pontok).
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4. A csévélési hőmérséklet eloszlásának hatása a mechanikai tulajdonságokra

Vizsgálataimat a Dunaferr Dunai Vasmű Rt. meleghengerművében végeztem, ahol a 
normál gyártási folyamat során keletkező adatok elemzésével megállapítottam, hogy termékeik-
ben a szövet - és szemcseszerkezet eltérés az egyes vizsgálati helyek között nagy, a szemnagyság 
eltérése néhány esetben eléri a két fokozatszámot, illetve nem az elvárt ferrit-perlites szövet, ha-
nem bénit jelenik meg. A sávonkénti (hosszirányú) szilárdsági vizsgálatok hasonlóan nagy elté-
réseket mutatnak.

Az oknyomozás során többek között elemeztem a hengerelt szalag hőmérséklet-
eloszlásának hossz-, vastagság- és keresztirányú egyenlőtlenségeit és vizsgáltam azok hatását a 
szalag tulajdonságaira. Megállapítottam, hogy a csévélési hőmérséklet hossz-, szélesség- és vas-
tagság-menti eloszlásának változása (szórása) jelentősen befolyásolja a szalag szövetszerkezetét 
és ezen keresztül az adott helyen mérhető mechanikai tulajdonságokat. 

4.1. Helyzetfelmérés

A pontos helyzetkép megismerése céljából gyártóképesség-vizsgálatokat végeztem a ren-
delkezésemre álló adatok felhasználásával, illetve ilyen célú kísérleteket folytattam.

4.1.1. Hosszirányú inhomogenitás

A mechanikai tulajdonságok szalaghossz menti egyenletessége szabványos követelmény. 
Ezen szabványos elvárások teljesítési szintjére vonatkozó információt először olyan termékek 
adatainak felhasználásával szereztem, melyekből a szalaghossz mentén több helyről is vettek 
mechanikai anyagvizsgálati próbát. Ezek az adatok megerősítették a túlzott anizotrópiára vonat-
kozó feltevésem helyességét, ezért az összefüggések és a konkrét okok ellenőrzött felderítése 
érdekében egy vizsgálati programot indítottam, melynek keretébe a Dunaferr Dunai Vasmű Rt. 
által leggyakrabban gyártott acéltípusokat vontam be. A szalagokból a hossz mentén öt helyről 
vetettem mechanikai anyagvizsgálati próbát, nevezetesen:

 az első méter után (a próba jele: E),
 az első 10 méter után (a próba jele: E10),
 a szalaghossz felénél (a próba jele: K),
 a szalagvégtől 10 méterre (a próba jele: V10), és végül
 a szalagvégtől 1 méterre (a próba jele: VV).

A folyáshatár átlagos relatív szórása
4.1. ábra
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A 4.1. ábrán adom meg a folyáshatárra vonatkozó eredményeket, melyekből kitűnik, 
hogy az egyes értékek átlagos, relatív szórása általában 5 % körüli. Kivétel ez alól az S 355 J2G3 
minőség, ahol 10 %-os relatív szórást okoz az, hogy 8 mm szalagvastagságig ebben a minőség-
ben hagyományos C-Mn acélt szállítanak, ennél nagyobb vastagság esetén pedig vanádiummal 
mikroötvözöttet, vagyis egy egészen más típusú acélt.

Az általánosnak mondható 5 % átlagos, relatív szórás oka egyértelműen kiderül a 4.2. 
ábrából, melyben a QStE 380 TM minőség folyáshatárának gyártóképesség-vizsgálattal feldol-
gozott adatait adom meg. Az egyes próbavételi helyek gyártóképesség-adatait a teljes adathal-
maz középértékéhez képest ábrázolva kitűnik, hogy a szalagvégeken mért folyáshatár 10-30 
N/mm2-el nagyobb, mint a szalag középső részeiről származó folyáshatár.

QStE 380 TM minőség folyáshatárának gyártóképesség-vizsgálata a szalaghossz mentén
4.2. ábra

Ki kell hangsúlyoznom, hogy a vizsgálatba csak olyan tekercseket vontam be, amelyek-
nél a hőmérsékletvezetés teljesen előírás szerinti volt. A folyáshatáréval egyező tendencia jel-
lemzi a szakítószilárdságot, illetve ellentétes tendencia a nyúlást.

4.1.2. Kereszt- és vastagságirányú inhomogenitás

Korábbi anyagvizsgálati eredmények szerint egy tekercsen belül nagy eltérések vannak a 
szövet- és szemcseszerkezetben az egyes próbavételi helyek között. A szemnagyság eltérés né-
hány esetben elérte a két fokozatszámot. A sávonkénti szilárdsági vizsgálatok a 4.3. ábra szerint 
(1000x3,0 mm-es, S 235 JRG2 minőségű szalagból vett hosszirányú próbák esetén) hasonlóan 
nagy eltéréseket mutattak a szalagszélesség mentén. (A próbatesteket a szalaghossz első 10 mé-
tere után, illetve a szalaghossz felénél vetettem).

Fenti szemcseszerkezet- és mechanikai tulajdonságbeli eltérések oknyomozása során fel-
tételeztem, hogy az inhomogenitás oka a szalagok keresztirányú és vastagságirányú hőmérsékle-
tének egyenlőtlensége. E feltételezés jogosságára vonatkozóan a 4.3. ábrával együtt is csak köz-
vetett bizonyítékok álltak rendelkezésemre:

 a vastagabb szalagok kifutó görgősoron tapasztalható gyakori „teknőssége” az alsó-
felső felületek közötti hőfokkülönbségre utalt,

 a szélesség mentén látható eltérő fényű sávok a hűtőszakaszok szélesség menti egyen-
lőtlen hűtési teljesítményéről árulkodtak.

A feltételezett okok bizonyítására vizsgálatot folytattam, melynek részleteit az alábbiak-
ban írom le.
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A mechanikai tulajdonságok változása a szalag szélessége mentén 
4.3. ábra

4.2. Hőmérséklet-eloszlás mérése

A szalaghűtő rendszer szabályozásához szükséges hőmérsékleteket mérő optikai 
pirométereket a biztonság érdekében mérési helyenként megdupláztattam. A 4.4. ábrán a szalag 
azonos helyén, három egymástól független hőmérsékletmérő műszerrel mért hőmérséklet látható 
(a hőfokmérők kalibráltak, pontosságuk: 0,3%, az emissziós tényező mindhárom eszköznél: 
=0,70). A példa szerint gyakran mértek e pirométerek egymástól jelentősen eltérő hőmérsékle-
teket (a pirométer egy cca. 4 cm átmérőjű csík hőmérsékletét méri). 

Hengerlési véghőmérsékletek (tekercsszám: 432971;  méret: 1000x4,8 mm)
4.4. ábra
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A hőmérséklet keresztirányú eltéréseinek mérésére alkalmas eszközt kellett találni. E cél-
ra kölcsönöztettem egy, a 4.5. ábrán látható linescannert (vonalletapogatású, folyamatos hőmér-
sékletmérő rendszer).

A linescanner működési jellemzői
4.5. ábra

A készülék meleghengerműi alkalmazásának módját a 4.6. ábra szemlélteti. A rendszer-
rel készített 4.7. ábrából kitűnik, hogy a szélesség mentén 35-60 C csévélési hőmérsékletkü-
lönbség is kialakulhat. Ez igen nagy érték, tekintettel arra, hogy az utolsó vízhűtő szakasztól a 
mérési helyig még több, mint 100 méteres léghűtésű, vagyis kiegyenlítődésre lehetőséget adó 
szakasz van.

d (mért vonalak közötti távolság) = 6 [m/sec]/19.6 [vonal/sec] = 0.30 [m/vonal]

A linescanner meleghengerműi alkalmazása
4.6. ábra

A 4.7. ábra felső részén a linescanner által rögzített keresztirányú hőmérsékletvonalak 
együtt vannak ábrázolva, vagyis valójában, végeredményként a szalag hőtérképét látjuk. Jól 
nyomon követhető még a szalag görgősoron való oldalirányú mozgása is. Az ábra alsó részén 
látható egy tetszőlegesen kiválasztott hely keresztirányú hőprofilja. A kísérleti mérések céljára 
kölcsönkért keresztirányú hőmérsékletmérő műszer kimutatta a Dunaferr Rt. meleghengerművé-
ben hengerelt szalagok nagymértékű hőmérséklet-egyenetlenségét, melynek mechanikai tulaj-
donságokra gyakorolt hatásának vizsgálatát a következő pontban ismertetem.

• Forgató motor szkenneli a
vizsgált felületet 20 Hz-en

• IR sugárzás gyűjtése a
vizsgált felületről 90°-ban
256 pont méréssel

• Feketetest kalibrálás
minden szkennelés során

• Nagysebességű processzor
számítja a hőmérsékleti
értékeket

• Analóg kimenetek
kialakítva a szektorokhoz

SZENZOR

LENCSÉK

TÜKÖR

MOTOR

Szkennelt vonal

sebesség
6m /secd
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Szalag csévélési hőmérséklete a szélesség mentén
4.7. ábra

4.3. Mechanikai tulajdonságok és hőmérsékletek szélesség menti eloszlása

A szalagszélesség mentén jelentkező csévélési hőmérséklet–különbség anyagtulajdonsá-
gokra gyakorolt hatásának kimutatására a vizsgálatba bevont szalagok első 10 méterénél, a sza-
laghossz felénél, és a szalag utolsó 10 méterénél a keresztirányú hőmérséklet-diagram alapján 
kiválasztott helyekről próbákat vetettem. Egy példaként kiragadott szalag adatai a 4.1. táblázat-
ban láthatók. A mechanikai tulajdonságok keresztirányú inhomogenitásának kimutatására a sza-
kítóvizsgálat, míg az alsó-felső felületek közötti inhomogenitás kimutatására a keménységvizs-
gálat és a szövetszerkezet vizsgálat alkalmas. A szemnagyság- és szemcseszerkezet vizsgálatokat 
„vastagságirányban” a felső- és alsó felülettől 0.5 mm-re, valamint a lemez közepén végeztettem 
el a DUNAFERR Kutató Intézettel. 

4.1. táblázat.    A példaként kiragadott szalag adatai

Tekercs–
szám

Adagszám Minőség szélesség
(mm)

vastagság
(mm)

hossz
(m)

tömeg
(kg)

387903 672069 S355J2G3 1500 9,89 189 22 470

A szalag anyaga mikroötvözés nélküli C-Mn szerkezeti acél. (C=0,18 %; Mn=1,43 %; 
Si=0,34 %; Al=0,047 %). A bemutatott tekercs hőmérséklet térképét és a tekercs elejéről, köze-
péről és végéről kivágott három táblához tartozó hőmérséklet diagramot a 4.8.–4.11. ábrák tar-
talmazzák.

A kiválasztott 387903 számú tekercs mindhárom tábláján kijelöltem a hőmérséklet diag-
ram alapján a tekercs bal szélén, közepén, illetve jobb szélén minél szűkebb környezetben elhe-
lyezkedő és minél nagyobb hőmérséklet különbségű részeket, és az ezen helyekről kimunkált 
próbatestek mechanikai és szövetszerkezeti tulajdonságait a hőmérséklet függvényében vizsgál-
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tattam. Az anyagvizsgálati eredményeket terjedelmi okokból csak diagramban adtam meg, de az 
egyes oszlopokra a konkrét számszerű értékeket is felírtam (lásd a 4.12. és a 4.13. ábrákat).

Az alábbiakban idézem a Dunaferr Kutató Intézet jelentését.
„A hosszirányú szakítóvizsgálatot arányos próbatesten az MSZ EN 10002–1:1994 szab-

vány előírásai alapján végeztük el. A szakítóvizsgálathoz két–két azonos pozíciójú, hosszirányú 
próbatestet munkáltunk ki, amelyekből csak az egyiket szakítottuk el. Amennyiben a szakító-
vizsgálat során nem jelentkezett határozott folyás, akkor a vizsgálatot a pótpróbákkal megismé-
teltük Rp02 értékeket mérve.

A Charpy–féle ütővizsgálatot a szabványban előírt –20C–on, hosszirányú, V bemetszé-
sű, 7,5 mm széles próbatesteken az MSZ EN 10045–1:1994 szabvány alapján végeztük el.

A keménységmérést Brinell szerint mindkét lemezfelületen az MSZ 105–9:1986 szab-
vány előírásai alapján végeztük el.

A szövetszerkezet vizsgálat során a szemcsenagyságot az ASTM E 112:1988 szabvány 
szerint határoztuk meg. A metallográfiai vizsgálatokat a mechanikai próbákkal azonos pozíció-
ból származó hosszirányú csiszolatokon végeztük el. A tekercs intenzív hűtése során kialakult 
szövetszerkezet miatt a szemcsenagyság nem volt mindig meghatározható.

A szemcsenagyság meghatározási és szövetvizsgálati eredményeket a 4.2. táblázat fog-
lalja össze”. A jellemző szövetképeket terjedelmi okokból csak részben adom meg a 29.-31. és 
35.-37. ábrákon.

4.2. táblázat.    Szövetszerkezet vizsgálati eredmények (Szemcsenagyság ASTM E 112 szerint)

Próbajel Pozíció Tcsévélési ASTM szemcsenagyság Szövet
mm C fokozat jellege

Eleje  E1H 75 660 10 ferrit–perlites
E2H 325 600 (10) ferrit–bénites
E3H 725 <<600 – bénites
E4H 1125 <600 (11) ferrit–bénites
E5H 1325 640 10 ferrit–perlites
Közepe F1H 75 630 11 ferrit–perlites
F2H 325 <600 – bénites
F3H 725 620 – bénites
F6H 875 <600 – bénites
F4H 1225 600 – bénites
F5H 1325 630 11 ferrit–perlites
Vége G1H 75 650 10 ferrit–perlites
G2H 325 600 – bénites
G3H 625 630 11 ferrit–perlites
G6H 875 <600 – bénites
G4H 1175 630 – bénites
G5H 1375 <600 10 ferrit–perlites

Megjegyzés: Pozíció = szélesség menti pozíció a tekercs bal széléhez viszonyítva.

4.4. Az anyagvizsgálati eredmények értékelése

A mechanikai anyagvizsgálati eredményeket a tekercs adott részére jellemző hőmérsék-
letdiagrammal együtt ábrázoló oszlopdiagramokból (4.12.–4.13. ábra) jól látható, hogy a folyás-
határ, szakítószilárdság és Brinell–keménység értékek változása ellentétes irányú a csévélési 
hőmérséklet szélesség menti változásával. Az alacsony csévélési hőmérsékletű helyeken mért 
folyáshatár, szakítószilárdság és Brinell–keménység értékek nagyobbak, mint a magasabb csévé-
lési hőmérsékletű helyeken tapasztalt értékek. Ugyanakkor a szakadási nyúlás és az ütőmunka 
értéke a csévélési hőmérséklet változásának irányát követi. A hőmérséklet minimumokhoz tarto-
zó helyeket alacsony, a hőmérsékleti maximumokhoz tartozó helyeket magas szívósság jellemzi.



69

Ezt a megállapítást a szövetszerkezet vizsgálati eredmények is alátámasztják. A maga-
sabb csévélési hőmérsékletű helyekről származó próbatestek jellemző szövetszerkezete, a tekercs 
erőteljesebb felső hűtéséből származó felületi rétegtől eltekintve, ferrit–perlites, míg az alacsony 
hőmérsékletű helyeken a szövetszerkezet bénites jellegű.

Az említett szabályszerűségtől csak a szalag végén jobboldalról vett két próbatest eseté-
ben mutatkozott nagy eltérés. Valószínűsíthető, hogy a tekercs végéről származó tábla és a kísér-
lettervezéskor felhasznált hőmérsékletdiagram tekercshossz menti elhelyezkedése nem azonos. A 
hőmérséklet térképen látható, hogy a tekercs végén, néhány méteren belül igen drasztikusan vál-
tozik a hőmérséklet szélesség menti eloszlása, ami megnehezítette a próbázáskor kivett táblale-
mezhez tartozó hőmérsékletek pontos meghatározását.

A fent ismertetett eredmények egyértelműen bizonyítják, hogy a szalag hossza és széles-
sége mentén lévő hőmérsékletkülönbségen túl a szalag alsó és felső felülete között is jelentős 
hőmérsékletkülönbség van, és egyértelműen ezek a különbségek okozzák a szalag tulajdonságai-
ban tapasztalható inhomogenitást. 

4.5. Összefoglalás

Az elvégzett vizsgálatok alapján megállapítható, hogy a csévélési hőmérséklet szalag-
hossz-, szélesség- és vastagságmenti eloszlásának változása jelentősen befolyásolja a szalag szö-
vetszerkezetét és ezen keresztül az adott helyen mérhető mechanikai tulajdonságokat. 

Az előírt csévélési hőmérsékletű helyeken a szövetszerkezet ferrit–perlites, míg az ala-
csony csévélési hőmérsékletű helyeken gyakran bénites jellegű szövet jelenik meg. Ezzel össz-
hangban az alacsony csévélési hőmérsékletű helyeken magasabb szilárdsági- és rosszabb képlé-
kenységi-, szívóssági értékek mérhetőek, mint a magas csévélési hőmérsékletű helyeken.

A keménységmérések, illetve szövetszerkezet vizsgálatok alapján a szalag hosszúság- és 
szélességmenti inhomogenitásain túl a szalag alsó és felső felületének tulajdonságai között is 
jelentős különbség alakul ki a hőmérsékleteltérés hatására.

Kimutattam, hogy a legszabályosabb (előírásszerű) hőmérsékletvezetés mellett is kialakul 
anizotrópia a szalaghossz mentén. A tekercsben történő lehűlésből eredően a külső és a belső 
menetek gyorsabban hűlnek a többihez képest, ezért szilárdsági tulajdonságaik magasabbak, szí-
vóssági tulajdonságaik alacsonyabbak lesznek.

A melegen hengerelt szélesszalag jó alakisága és mechanikai tulajdonságainak izotrópiája 
csak optimalizált, fémtanilag ideális lehűlési sebességet és csévélési hőmérsékletet garantáló 
szalaghűtés mellett biztosítható.

Tekintettel arra, hogy a legvékonyabb szalagméretektől eltekintve a mechanikai tulajdon-
ságok kialakításában a vízhűtésnek döntő szerepe van, a hűtési beavatkozásoknak a hőmérséklet 
szalaghossz-, szélesség- és vastagságmenti egyenletességére, valamint reprodukálhatóságára 
gyakorolt hatása alapvető fontosságú. Az izotrópia és a reprodukálhatóság előfeltételei:

 A mechanikai tulajdonságokat befolyásoló alapvető paraméterek pontos mérésére és 
szabályozására alkalmas eszközök megléte.

 A vízellátó rendszer olyan működése, amely biztosítja, hogy egy adott hűtőszakasz-
ból, illetve kollektorból kiáramló víztérfogatáram a rendszer más elemeinek állapotá-
tól függetlenül reprodukálható legyen.

 A kollektorokból kiáramló víz szélesség mentén egyenletes, előírt eloszlása szükséges 
a teljes szalag azonos ütemű, és egyenlő mértékű hűléséhez.

 Az előírt víztérfogatáramnak pontosan az előírt ideig kell a szalagot hűtenie (rövid és 
állandó nyitási-, zárási idő), a kollektorokból a szalagra jutó víz áramlási viszonyai-
nak reprodukálhatósága.

 A lemez sebességének reprodukálhatósága.
 A hűtővíz hőmérsékletének reprodukálhatósága.
A fent meghatározott elvi elvárások gyakorlati megvalósításának lépéseit a következő fe-

jezetben írom le.
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A 387903 számú tekercs hőmérséklet térképe
4.8. ábra

A 387903 számú tekercs elejét jellemző hőmérséklet profil (E-jelű próbák)
4.9. ábra

A 387903 számú tekercs közepét jellemző hőmérséklet profil (F-jelű próbák)
4.10. ábra

A 387903 számú tekercs végét jellemző hőmérséklet profil (G-jelű próbák)
4.11. ábra
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A 387903 számú tekercs elején, közepén és végén mért szakító-
vizsgálati jellemzők

4.12. ábra



72

Tekercs eleje

0

50

100

150

200

250

0 500 1000 1500

Szélesség menti pozíció, [mm]

H
B

, K
V

600

610

620

630

640

650

660

670

°C

HB alul

HB felül

KV [J]

Hőmérséklet [°C]

165 168
173

129

E1 E2 E3 E4 E5

166

112

86

204

191

167
173

161
170

120
123

Tekercs közepe

0

50

100

150

200

250

0 500 1000 1500

Szélesség menti pozíció, [mm]

H
B

, K
V

600

610

620

630

640

650

660

670

°C

HB alul

HB felül

KV [J]

Hőmérséklet [C°]

F1 F2 F3 F6 F4 F5

158
164

176
167

120

167
174

183

173
179

165 160

87 90
93 92

81

160

Tekercs vége

0

50

100

150

200

250

0 500 1000 1500

Szélesség menti pozíció, [mm]

H
B

, K
V

600

610

620

630

640

650

660

670

°C

HB alul

HB felül

KV [J]

Hőmérséklet [°C]

G1 G2 G3 G6 G4 G5

162
166

190

213

112

51

74

208

223

192

206

67

169

184

160
166

81
86
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a)
Szövetkép a 
lemez felső 
felületéhez 

közeli részen

b)
Szövetkép a 

lemezvastagság 
felénél

c)
Szövetkép a 
lemez alsó 
felületéhez 

közeli részen

29. ábra
F1H jelű próbatest (630C) jellemző szövetképei 

(Nital; 500x)

30. ábra
F2H jelű próbatest (<600C) jellemző szövetképei 

(Nital; 500x)

31. ábra
F3H jelű próbatest (620C) jellemző szövetképei 

(Nital; 500x)
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a)
Szövetkép a 
lemez felső 
felületéhez 

közeli részen

b)
Szövetkép a 

lemezvastagság 
felénél

c)
Szövetkép a 
lemez alsó 
felületéhez 

közeli részen

35. ábra
G1H jelű próbatest (650C) jellemző szövetképei 

(Nital; 500x)

36. ábra
G2H jelű próbatest (600C) jellemző szövetképei 

(Nital; 500x)

37. ábra
G3H jelű próbatest (630C) jellemző szövetképei 

(Nital; 500x)
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5. Optimalizálási lehetőségek

A 4. fejezet összefoglalásában megfogalmazott feltételek biztosítása céljából egy konkrét 
szalaghűtő rendszer, nevezetesen a Dunaferr Dunai Vasmű Rt. meleghengerműve szalaghűtő 
rendszerének vizsgálatával, felderítettem a "külső" befolyásoló és zavaró körülményeket, és ezen 
a bázison kidolgoztam a tervezési metodikát, amellyel adott (kívánt) technológiai paraméterek 
elérése érdekében szükséges optimális hűtőrendszer alakítható ki, és amellyel a szalag hossz-, 
kereszt- és a vastagság-irányú tulajdonságainak egyenletessége garantálható. 

5.1. A mérések, a szükséges mérőeszközök, módszerek optimalizálása

A 4. fejezetben ismertetett kísérletsorozat tanulságai alapján elsőként a legfontosabb, me-
chanikai tulajdonságokat befolyásoló paraméterek mérését végző berendezéseket, készülékeket 
vizsgáltam felül. Ezek a paraméterek: a hengerlési véghőmérséklet, a szalag sebessége a kifutó 
görgősoron, a hűtővíz mennyisége és elosztása az egyes hűtőszakaszok között, valamint a csévé-
lési hőmérséklet. 

A hőmérsékletmérőkkel szemben az alábbi követelményeket fogalmaztam meg:
 a pontosságuk  5 C-nál jobb legyen,
 a jobb felbontás érdekében a gyártó által megadott teljes mérési tartományukat az 

üzemileg előforduló tényleges tartományra kell szűkíteni,
 a  5 C-os pontosságra vonatkozó beállási idő legyen kisebb, mint 200 ms, melynek 

ellenőrzésére a hőmérőket nemcsak statikusan, hanem dinamikusan is kalibrálni kell,
 két hullámhosszon mérő optikai pirométereket célszerű alkalmazni, melyek mérési 

elvükből eredően nem érzékenyek a gőzre, vagy bármilyen elszennyeződésre.
A szalag alsó és felső felületének ideális esetben azonos a hőmérséklete. Ennek ellenőr-

zése céljából a csévélő előtt meglévő felsőn túl alulra is telepíttettem egy optikai pirométert. A 
két pirométer által mért hőmérsékletek alapján célszerű beállítani az alsó és felső felületekre jutó 
hűtővíz arányát.

A keresztirányú hőmérséklet-eloszlás mérésére a 4.2. pontban már ismertetett 
linescannerből szereztettem be két darab készüléket, melyek közül egyiket a hengerlési véghő-
mérséklet, a másikat pedig a csévélési hőmérséklet meghatározására alkalmazzák.

Vízmennyiség mérés a szalaghűtő rendszeren szakaszonként csak egy helyen, a 
magastartályból leágazó közös vezetéken volt. A mérés után történt meg a víz szétágaztatása a 
felső és az alsó hűtőkollektorokra (lásd az 1.3. ábrát). A meglévő 8 darab mérőperemmel csak a 
szalaghűtés egyes szakaszai által felhasznált összes vízmennyiség pontos ismerete volt biztosí-
tott, az alsó és felső felületek közötti megoszlás nem.

A szalag alsó felületén történő hőátadás a 3.1.2. pontban leírtak szerint lényegesen eltér a 
felsőtől, ezért a szalag mindkét oldalán ugyanakkora vízmennyiséget alkalmazva a felső oldali 
hőmérsékletcsökkenés jóval nagyobb, mint az alsó oldali. Ezt a különbséget a felső és alsó oldali 
vízmennyiség arányának beállítása útján lehet módosítani, pontos beállítása azonban gyakorlati-
lag sohasem történt meg, mivel nem volt mód a két felületre jutó vízmennyiség elkülönített mé-
résére, a vízarány beállítása ezért csak szemre, közvetett módon volt megoldható, nevezetesen az 
alsó hűtés tolózárját addig nyitották, míg a szakasz bekapcsolásakor a vízsugarak a görgősor 
melletti palánk tetejéig vertek.

A teljesen pontos alsó-felső vízarány meghatározhatósága érdekében minden egyes önál-
lóan működtethető hűtőegység alsó és felső ágába külön mérőperemet kell beépíteni.

A szalag sebességét a kifutó görgősoron nem mérték, helyette a hengerlési végsebesség 
mérésére meglévő lehetőséget, nevezetesen a 6. állvány fordulatszámát mérő tachogenerátor jelét 
használták fel, az előresietés becsült értékével megnövelve. Ebből következően a szalag sebessé-
gét egy stabil, állandó értéknek tekintette a hűtőrendszer szabályozása, ami viszont az alábbiak 
alapján gyakran nem igaz.
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 A 6. állványban is jelentős alakváltozás történik, emiatt széles tartományban változik 
az előresietés a becsült átlagoshoz képest. További probléma, hogy a kifutó görgősor 
fordulatszám-szabályozásának pontossága csak ± 10 % tartományban garantálható.

A dob és a behúzógörgők 
közötti sebesség-összhang 

felborulásának „eredménye”
5.1. ábra

Hőmérséklethiba a követke-
ző szalag csévélésére történő 

„idő előtti” átállás miatt
5.2. ábra

 A szalag sebességét befolyásoló zavaró tényező lehet a csévélők olyan rendellenes 
működése, mikor a dob és a behúzó görgők közötti sebesség-összhang felborul, a 
dob „kirántja a szalagot” a hűtőkollektorok alól (a szalagvég hőmérséklete a sebesség 
növekedésével arányosan emelkedik.). A jelenség által „eredményezett” hőfokdiag-
ramot mutat be az 5.1. ábra.

 Egy másik, sebességet zavaró tényező a szabályozórendszer idő előtti átállása a kö-
vetkező szalag csévélésére. A 6. állvány-1. csévélő közötti cca. 148 méter távolság-
nál rövidebb szalagok olyan ütemű hengerlésekor fordul elő, amikor a készsor már 
átállt a következő darab hengerlésére, de a csévélőig még nem ért el az előzőleg ki-
hengerelt szalag. A görgősor átáll az új darabnak megfelelő sebességre, így az 5.2. 
ábra alapján a sebességkülönbséggel arányos hőfokhibát okoz.

A kifutó görgősoron haladó szalag tényleges sebességének mérésére lézeres sebességmé-
rő készüléket építtettem be, így a korábban alkalmazott módszertől eltérően már a szalag tényle-
ges sebessége alapján szabályozzák a szalaghűtő rendszert, vagyis a sebesség ezzel „reprodukál-
ható”.

Ki kell hangsúlyozni, hogy a fent leírtak csak a Dunaferr Dunai Vasmű Rt. meleghen-
gerművének az 1. fejezetben leírt viszonyaira vonatkoztatva jelentenek optimalizált állapotot. Az 
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általam optimálisnak tartott szalaghűtő rendszer, mely a 6.1. ábrán látható, a 6. fejezet bevezető 
részében leírtak szerint ennél több mérési adatot igényel.

5.2. Szalaghűtés vízellátó rendszerének optimalizálása

A vízellátó rendszer adottságaival szemben a 4.5. pontban megfogalmazott követelmé-
nyek teljesítésével kapcsolatban a Dunaferr Dunai Vasmű Rt. meleghengerművének szalaghűtő 
rendszerén (lásd az 1.4. ábrát) elvégzett méréseim alapján az alábbi megállapításokat tettem:

 A hűtőszakaszokon átáramló térfogatáram (Q1...Q8) a nyitást követően kielégítően 
gyorsan, 2-4 s alatt) eléri a maximális értékét (lásd az 5.3. ábrát, ahol a vízszintes 
tengelyen 100 egység 20 s-nak felel meg).

 Egyes esetekben egyes hűtőszakaszokon viszonylag nagy amplitúdójú, rendszeres (de 
nem periodikus) térfogatáram ingadozás figyelhető meg a hűtés alatt. Az 5.3. ábra a 
Q1, Q2, Q4 és Q5 jelentős és ismétlődő ingadozását mutatja.

A térfogatáram ingadozásai és a PG1 és PG4 nyomás pillanatnyi ingadozása
5.3. ábra

 Az 5.3. ábrán az is megfigyelhető, hogy a Q1 és Q4 térfogatáram ingadozásait a PG1 
és PG4 nyomás pillanatnyi ingadozása előzi meg, illetve kíséri.

 A hűtőszakaszok felső kollektoraihoz csatlakozó, különböző magasságokban furatok-
kal ellátott függőleges csövekből kiáramló vízsugarak jól mutatják, hogy a kollekto-
rokban a nyomás viszonylag jelentősen változik az időben.

 A vízellátó rendszert két, állandóan működő szivattyú táplálja, amelyek a mérések 
szerint összesen 5400-5800 m3/h víz térfogatáramot szállítanak a jelleggörbe szerint 
30 m szállítómagasságra. A hasznos teljesítmény 450-500 kW közötti érték. A szi-
vattyúk hajtásához szükséges energia költsége 100 mFt/év nagyságrendű.

A hűtővíz mennyiségének időbeni változása, illetve a bekapcsolt hűtőszakaszok számától 
való függése az alábbi okokra vezethető vissza:

 Az állandó fordulatszámmal működő szivattyúk vízszállítása változik, ha a terhelő-
magasság változik. Ez két részből áll, a magasságkülönbségből, és a víz áramoltatá-
sával összefüggő veszteségekből.

 A hűtővíz ellátó csővezeték rendszerben a hűtési periódus elején és végén a hűtősza-
kaszok megnyitásakor és zárásakor a hűtővíz mennyiségétől függő intenzitású hul-
lámjelenségek játszódnak le, vagyis gyorsuló, lassuló folyadékoszlopok jönnek létre.
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 A hűtőszakaszokból kiömlő vízmennyiség időbeni változásának okai első sorban a 
magastartályban lejátszódó jelenségek.

Ha a vízelvétel lényegesen kisebb a szivattyúk szállításánál, a magastartály teljesen 
tele van, mindössze a recirkuláló mennyiség csökken.
Ha a vízelvétel nő, az elosztócsőben lecsökkent nyomás hatására az áramlás mind az 
összekötő csövekben, mind pedig a magastartályban irányt vált. A magastartályban az 
összekötő csövek becsatlakozásánál szabad felszín alakulhat ki, amely fölött az at-
moszférikus nyomás van. Miután a szabad felszín helyzete határozza meg a nyomást 
a rendszerben, ilenkor a kollektorok előtti nyomás tartósan kisebb lehet.
Ha a vízelvétel meghaladja a szivattyúk szállítását, megszűnik a víz recirkulációja, a 
felszálló- és összekötő csövekben a hűtőszakaszok bekapcsolásakor a sebesség iránya 
megváltozik, a magastartályban lévő víz mennyisége csökken, a jobb oldali túlfolyó-
kon és a bal oldali szellőzőcsövön keresztül levegő lép a magastartályba, amiben hul-
lámjelenségek lefolyása után az egész tartályra kiterjedő szabad felszín alakul ki. 
Szabad felszín esetén a magastartályban a nyomáshullámok terjedési sebességéhez 
képest 2-3 nagyságrenddel lassúbb sekélyvízi hullámok mozognak a vízelvétel hatá-

sára. A sekélyvízi hullám sebessége az Hga   összefüggéssel számolható, ahol H 

legfeljebb a magastartály átmérője, 1 m lehet, azaz amax= 3.1 m/s. Ha a magastartály 
egyik végén megnő a vízelvétel, ennek hatása tehát több mint 30 s idő alatt jelenik 
meg a másik végén. A magastartályban a vízelvétel ütemétől függően bonyolult hul-
lámjelenségek alakulnak ki, amelyek időtartama tíz másodperc nagyságrendbe esik. A 
tartályban lévő áramlás sebességét pedig már nem a nyomáskülönbség, hanem a víz-
felszín esése (ami az átmérő/hossz, azaz 1% nagyságrendjébe esik) és a csőfal súrló-
dása határozza meg.

 Adott nyomás mellett a hűtővíz mennyiség változását okozhatja, ha a DN800 elosztó-
cső utáni vezeték rendszer és/vagy a kollektorok áramlási veszteség tényezője időben 
változik. Ezt előidézheti valamely szerelvény (pl. visszacsapó szelep), vagy a szűrő 
elmozdulása, vagy ellenállásának növekedése. 

A vízellátó rendszer optimalizálásának legelső lépéseként a magastartály kiváltását java-
soltam a következő okokból:

 a hűtővíz mennyiségének és nyomásának ingadozását okozó hatása, 
 a felszálló és összekötő csövek becsatlakozásának konstrukciója miatti korlátozott víz-

tároló képessége, és 
 az energiafogyasztás szempontjából kedvezőtlenül magas elhelyezkedése miatt.
A magastartály kiváltását egy, energetikai okokból alacsonyabb vízszinttel működő vízto-

ronnyal oldottam meg, amelynek főként a hűtőszakaszok előtti nyomás állandó értéken tartása a 
feladata (lásd és hasonlítsd össze az 1.4. és az 5.4. ábrákat). A hűtőszakaszokat tápláló vízto-
rony egy elegendően nagy keresztmetszetű, túlfolyóval ellátott tartály. A tartály és a 
hűtőkollektorok közötti csővezetékek keresztmetszetét pedig arányosan meg kell növelni.

A hűtővizet szállító szivattyúk aszinkron motorját frekvenciaváltós szabályozással célsze-
rű felszerelni. A hengerlési programnak megfelelően a szalaghűtés megkezdése előtt a frekven-
ciaszabályozó a vízigénynek megfelelően egy meghatározott vízszállításra szabályozza a szivaty-
tyúkat. Ezt a vízszállítást úgy kell meghatározni, hogy a hűtés alatt a tartály szintmagassága ne, 
vagy csak megengedhető mértékben csökkenjen. Amíg a hűtőszakaszok nem kapcsolnak be, a 
víz túlfolyón keresztül távozik a tartályból. A hűtési periódus alatt a recirkuláció megszűnik, a 
víz a tartályból áramlik a hűtőszakaszokba, és a szivattyúk a tartályt töltik. A hűtési periódus 
után a szivattyúk a tartály feltöltődéséig működnek. Ezt követően a hengerlési programtól függő-
en a szivattyúk a következő hengerlési feladatnak megfelelően megváltoztatott vízszállítással 
működnek, vagy leállnak.
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A magastartály kiváltása víztoronnyal
5.4. ábra

A lengések megszüntetése, az ellenállás csökkentése érdekében a hűtővizet szállító cső-
vezeték-rendszer keresztmetszetét jelentősen növelni kell, a víztoronytól a kollektorokba való 
belépés helyéig.

Fentieket a szalagsor 2003. évi nagyjavítása alatt kivitelezték. Az első mérések szerint a 
kollektorokba belépő hűtővíz nyomása minden üzemmódban stabilan 650 bar, és az egyes szabá-
lyozott egységek vízfelvétele is állandó. További előnye a változtatásoknak, hogy a jelenleg al-
kalmazott 5600 m3/h vízteljesítmény változatlan stabilitás mellett 8500 m3/h-ra növelhető.

5.3. Kollektorok optimalizálása

Az általam megismert szakirodalom egységes abban, hogy a lamináris hűtést tartja a leg-
hatékonyabbnak. A lamináris hűtéssel lehet ugyanis elérni, hogy a vízsugarak koherenciáját és 
mozgási energiáját kihasználva helyileg nagy hőátadás valósuljon meg. A szalag felületét elérő 
vízben rövid idő alatt kialakul a stabil filmforrás, amelynek eredményeképpen nagymértékben 
lecsökken a hőátvitel a szalag és az attól gőzréteggel elválasztott víz között. Koherens sugarak 
esetén nagyobb az a felület, amelyen még nem alakul ki a filmforrás (tehát nagyobb az elvont 
hőáram). A szalagtól gőzréteggel elválasztott utazóvíz a vízsugár nem kielégítő koherenciája 
esetén megakadályozhatja, hogy a kollektorokból kiáramló víz, vagy annak jelentős része a sza-
lag felülete közelébe kerüljön, és ott a tervezett mennyiségű hőt felvegye. Két megoldás lehetsé-
ges: 

 Az utazóvíz eltávolítása valamennyi együtt vezérelt kollektor-csoport után (lásd az 
5.4. pontot).

 Olyan vízsugarak létrehozása, amelyek alkalmazásánál az utazóvíz jelenléte nem be-
folyásolja lényegesen az áramlási és a hőátadási viszonyokat, a sugár mérete, mozgási 
energiája, koherenciája következtében "áttöri" az utazóvíz réteget, ugyanakkor a su-
gár utazóvíz réteg nélkül is a tervezett módon viselkedik (pl. kisebb energiájú annál, 
hogy a víz nagy része szétfröccsenjen).

Fentieken túl akkor tekinthető egy kollektor működése optimalizáltnak, ha a szalag teljes 
szélessége mentén azonos mennyiségű hűtővizet juttat annak felületére.

A következőkben a kollektorból kivezető, eddig fúvókának nevezett U-alakú csövet szi-
vornyának nevezem, megkülönböztetve az egyes csövek belső részében elhelyezett szűkítő elem-
től, amelynek szintén fúvóka a közismert elnevezése.
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5.3.1. A jelenlegi helyzet felmérése

Az egyenletes hűtés szükségessé teszi, hogy a kollektorokból kilépő víz mennyisége és 
áramlási jellemzői a szalag szélessége mentén ne változzanak. A Dunaferr Dunai Vasmű Rt. me-
leghengerművében, a felső kollektorokon végzett méréseim során viszonylag jelentős keresztirá-
nyú szórásokat regisztráltam, melyeket az 5.1. táblázatban foglaltam össze. A táblázatból kitű-
nik, hogy egy adott kollektor különböző részein elhelyezkedő egyes fúvókák által a szalagra jut-
tatott víz mennyisége teljesen rendszertelenül változik. 

A vízsugarak magasságának szélesség menti változása, illetve a szalag felületén utazó víz
5.5. ábra

5.1. táblázat.   Az egyes fúvókák által a szalagra juttatott víz mennyisége

Ugyanezt tapasztaltam az alsó kollektorok esetén, ahol a kollektorokból kilépő vízsuga-
rak H felemelkedése szoros kapcsolatban van a kiáramlási sebességgel: H=v2/(2g). Az 5.5. áb-
rán látható a vízsugarak magasságának szélesség menti változása.

A helyszíni megfigyeléseim azt mutatták, hogy a vízsugarak nem koherensek, méretük 
változó, folytonosságuk megszakad, a szalag felé haladva cseppekre, szálakra bomlanak. Az 5.5. 
ábrán látható, hogy már a szivornyából való kilépés után röviddel megkezdődik a sugár hullá-
mossága, a nem kellően koherens vízsugarak nagy része összekeveredik az utazóvízzel, nem éri 

Vízmennyiség [liter]Dátum Szakasz száma
Bal Közép Jobb

1-es szakasz 1-es kollektor 191 145 662000. I. 20.
6-os szakasz 2-es kollektor 145 125 170
3-as szakasz 4-es kollektor 112 137 104
4-es szakasz 1-es kollektor 145 143 112
6-os szakasz 4-es kollektor 122 130 145
7-es szakasz 1-es kollektor 122 132 140
8-as szakasz 1-es kollektor 120 127 142
1-es szakasz  1-es kollektor 71 51 44
2-es szakasz 1-es kollektor 79 79 56

2000. I. 27.

3-as szakasz 4-es kollektor 86 81 99
1-es szakasz 1-es kollektor 71 51 44
2-es szakasz 1-es kollektor 79 79 562000. VI. 27.
3-as szakasz 4-es kollektor 86 81 99
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el a szalag felszínét. Ennek egyik bizonyítéka, hogy sok esetben nem tudtam megfigyelni az in-
tenzív hőátadásra jellemző sötét foltot a becsapódó vízsugár alatt a szalag felületén.

5.3.2. Felső kollektorok optimalizálása

A BMGE Áramlástani Tanszékének segítségével végzett elméleti vizsgálatok után a 
Dunaferr Dunai Vasmű Rt. meleghengermű-csarnokában kiépített kollektor-vizsgáló berendezé-
sen (lásd az 5.6. ábrát) elvégeztem a használatban lévő kollektorok mérését, és több lépésben 
kifejlesztettem az optimalizált új alsó és felső kollektorokat. A hivatkozott kollektorok rajzait 
mellékletként csatolom az értekezéshez. Az egyes kollektortípusok vizsgálata azonos összefüg-
gések, mérések alkalmazásával történt, ezért terjedelmi okokból a következőkben egy kiragadott 
példa, nevezetesen a felső kollektor 3. változatának (FK3) számítását ismertetem.

Kollektor-vizsgáló berendezés
5.6. ábra

 A korábban üzemelő felső kollektor a víz-térfogatáramot a szalag keresztirányában 
az átlagmennyiséghez képest  20 % szórással szolgáltatja, a vízellátó rendszer által 
biztosított nyomáson, max. 100 m3/h térfogatáram mellett. A szivornyák végére 
szerelt osztóelemek az áramlást megzavarják, ezért az előállított vízsugarak 
szabálytalanok. A kollektor szennyeződésekre, eltömődésre hajlamos, amelyek 
tisztítása a konstrukcióból adódóan nem megoldott. (Lásd az 1. mellékletet)

 A térfogatáram-elosztás egyenetlensége  20 %-ról  10 %-ra csökkenthető a belső 
csövön kialakított perforációs furatsorok számának és az egyes furatsorokban lévő 
furatok számának növelésével, valamint a belső csövön kialakított perforációs fura-
tok keresztmetszetének növelésével. 

Az elméleti és kísérleti vizsgálat az alábbi elemekből épült fel:
 A kollektorok elméleti terhelési görbéjének számításakor  azokat a veszteségeket vet-

tem figyelembe, amelyek a tervezés során jól kézben tarthatóak, például a 
diffúzorveszteségek, a csősúrlódási veszteségek. E számítás célja kettős:
 Annak meghatározása, hogy mely veszteségek befolyásolják döntően a kollektor 

működését, vagyis az egyes fúvókákon távozó rész-térfogatáramok egyenletesíté-
se érdekében mely veszteségi tényezőket kell változtatni.

 Az elméleti terhelési jelleggörbe jelentős eltérése a mérttől azt mutatja, hogy a kol-
lektorban olyan áramlási jelenségek lépnek fel, amelyeket az elméleti számításkor 
nem vettem figyelembe. Ilyen hatások lehetnek a kollektor belsejében fellépő ki-
terjedt leválási zónák, melyek a kollektor üzemvitelét károsan befolyásolják.

 A kollektorok terhelési görbéje mérésének célja:
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 Mérési adatok nyerése és az elméleti terhelési görbék validálása.
 Az üzemvitelre vonatkozó általános kísérleti tapasztalatok nyerése.

 A fúvókákon távozó térfogatáramok eloszlásának mérése kimutatja a kollektorral 
megvalósítható hűtés egyenletességét a szalag keresztirányában, és összhangban kell 
állnia a terhelési görbe mérésének tapasztalataival.

5.3.2.1. Elméleti terhelési görbe számítása

A veszteséges Bernoulli-egyenletet felírva a kollektor előtti szakaszra felszerelt 
nyomástávadó által mért pont (a csőkeresztmetszet felső pontja) és egy tetszőlegesen megválasz-
tott szivornya kilépő keresztmetszete között, feltételezve, hogy a szivornyákat a folyadék teljesen 
kitölti, és hogy az egyes szivornyákban kialakuló áramlási jellemzők megegyeznek [68]:

 33
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22 FKFKFKuFKeFKe phgvpvp 

[bar]. (FK3.1.)

Az egyenletben elhanyagoltam a kollektor előtti szakasz áramlási veszteségeit. (FK3.1.)-
et átrendezve kifejezhető a belépő keresztmetszetben mérhető túlnyomás, ami alapot szolgáltat a 
nyomásmérési adatokkal történő összehasonlításhoz [68]:
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[bar]. (FK3.2.)

A be- és kilépő oldali átlagsebességek a térfogatáramokból a geometria ismeretében [68]:
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A veszteség-összetevőket minden esetben a belépésnél jellemző sebességből számítható 
2

32 eFKv


dinamikus nyomásra vetítettem. Így kimutatható a veszteségek eloszlása a kollektoron 

belül, valamint a különféle típusú felső kollektorok veszteségei összehasonlíthatóak.
Az FK3 kollektor vesztesége az alábbi összetevők összegeként közelíthető [68]. 
 A belépő oldali diffúzor vesztesége [68]:
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 A belső cső perforációján történő kilépés vesztesége [68]:
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 A szivornyák kezdeti szakaszán elhelyezett diffúzoros fúvókák vesztesége [68]:
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 A szivornyák csősúrlódási és szekunder vesztesége [68]:
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A veszteségek számítása során elhanyagoltam a belépő diffúzor előtti szakasz, a belépő 
diffúzorba történő beáramlás, a diffúzorból történő kilépés, a belső csövön történő végigáramlás, 
a külső és belső cső közötti koaxiális térben történő átáramlás, és a szivornyák diffúzoros fúvó-
káiba történő belépés veszteségeit.
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Az alábbiakban az 5.2. táblázatba rendezve megadom az FK3 kollektor egyes veszteség-
összetevőinek számításához felhasznált geometriai-, áramlástechnikai adatokat, az egyes számí-
tott veszteségtényezőket és az adott veszteség százalékos részarányát a kollektor összes veszte-
ségére vetítve. Az egyes veszteségtényezőket összegezve megkaptam a kollektorra vonatkozó 
összesített veszteségtényezőt [68]:

 3FK = 3diffFK + 3FKbelső + 3FKfúv + 3FKsziv (FK3.9.)

Az 5.2. táblázat alapján a szivornyák veszteségének szándékolt fokozására – és ezáltal a 
szivornyák között a térfogatáram minél egyenletesebb elosztására – hatékony megoldást ad a 
szivornyák belépő szakaszán elhelyezett szabályzóelem (fúvóka) valamint a szivornyacső vesz-
teségeinek fokozása.

5.2. táblázat.  Az FK3 kollektor elméleti veszteségei

FK3 kollektor
Veszteség-összetevő Geometriai adatok Áramlástechnikai adatok Veszteségténye-

ző értéke
Százalékos rész-

arány
A belépő oldali 
diffúzor vesztesége 3FKed = 0.125 m

3FKudiffd = 0.183 m

3FKdiff = 0.88 [14] 3diffFK  = 0.094 4 %

A belső cső perforá-
cióján történő kiöm-
lés kilépési veszte-
sége

3FKed = 0.125 m

3FKbelsőd = 0.012 m

3FKbelsőN = 284

-
3FKbelső =0.146 6 %

A szivornyák kezdeti 
szakaszán elhelye-
zett diffúzoros fúvó-
kák vesztesége

3FKed = 0.125 m

3FKefúvd = 0.008 m

3FKufúvd = 0.017 m

3FKuN = 84

3FKfúv = 0.85 [14] 3FKfúv = 1.205 47 %

A szivornyák csősúr-
lódási és szekunder 
vesztesége

3FKed = 0.125 m

3FKufúvd = 0.017 m

3FKuN = 84

[15] alapján, a csőfal érdes-
ségére 0.2 mm-t feltételezve, 
a Moody-diagramból a vizs-
gált Reynolds-szám tartomá-
nyon

3FKsziv = 0.04, 

3FKszivL = 0.800 m (cső-

hossz) + [15] alapján 

20 3FKufúvd  (szekunder és 

leválási veszt.) = 1.14 m

3FKsziv =1.111 43 %

Összes veszteség  3FK = 2.556 100 %

Az FK3.2. egyenletből, a részletes veszteség-számítást felhasználva és a sebességeket a 
térfogatárammal, valamint a geometriai adatokkal kifejezve olyan elméleti jelleggörbe határoz-
ható meg a kollektorra, amely alapul szolgál a mérési adatokkal történő összehasonlításhoz [68]:
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A 33 FKFKst hgp    statikus nyomáskülönbséget a 3FKh = - 0.26 m közelítő értékkel 

számítva, valamint a számadatokat behelyettesítve az elméleti terhelési görbe egyenlete:

03 pp FKe   [bar] = - 0.025 [bar] + 5.047·10-6 [bar/(m3/h)2] · 2
vq  [(m3/h)2] (FK3.11.)

A görbét ábrázoló 5.7. ábrán látható, hogy az egyenlet szerint qv = 70 m3/h alatti 
térfogatáramok esetén a kollektor előtt depresszió jelentkezik.

5.3.2.2. A terhelési görbe mérése

A terhelési görbét a kollektor-vizsgáló berendezésen a BMGE Áramlástani Tanszékének 
segítségével mértem le. A térfogatáram mérése AT868W ultrahangos áramlásmérővel, a kollek-
tor előtti relatív (légkörihez képesti) nyomás mérése DATCON DT 720 nyomástávadóval tör-
tént.

A mért relatív nyomást a térfogatáram függvényében az 5.7. ábrán adom meg, együtt az 
(FK3.11.) egyenlet szerinti elméleti terhelési görbével. Látható, hogy az egyezés a mérési 
adatokra illesztett diagrammal kielégítő a 100 – 175 m3/h tartományban. Ez azt jelenti, hogy az 
előző alfejezetben tett feltételezésem szerint az üzemállapotot (a hossz mentén a térfogatáram-
eloszlást) alapvetően a szivornyák belépő fúvókáin és a szivornyacsöveken kialakuló vesztesé-
gek határozzák meg. Másrészt a belső áramlás jól idomul a kollektor geometriájához, jelentős 
belső leválások, pangó zónák nem valószínűsíthetőek.

A qv = 70 m3/h alatti térfogatáramok esetén a kollektor igen egyenetlen térfogatáram-
eloszlást produkált, csak az egyik szivornyasor működött, és a létrejövő vízsugarakban 
levegőbuborékokat figyeltem meg. Ez megfelel az elméleti terhelési görbéből adódó 
feltételezésnek, miszerint 70 m3/h alatt a kollektor előtt depresszió alakul ki.

5.3.2.3. A térfogatáram-eloszlás mérése

A hűtővíz eloszlása egyenletességének megítélése céljából kimértem a térfogatáram el-
oszlását szűkítőelemes térfogatáram-mérő műszerrel. Az egyes szivornyák esetleges eltömődése-
inek zavaró hatását mérséklendő, a szivornyák térfogatáramát nem egyenként, hanem 7-tagú 
csoportokba foglalva mértem le. A vizsgálatot a hűtősoron szokásos üzemi térfogatáramon, 100 
m3/h, valamint 130 m3/h térfogatáram esetére végeztem el. A mérési eredményeket az 5.8. ábrán
mutatom be, mely az egyes szivornyacsoportok hozamának átlagoshoz képesti százalékos 
arányát közli.

A mérések tanúsága szerint a betápláláshoz közeli szivornyacsoport átlagos térfogatára-
mot ad le. A betáplálástól távolodva a térfogatáram minimumot vesz fel, majd a hossz mentén 
növekszik. A betáplálástól legtávolabb a térfogatáram ismét visszaesik.

Az átlagértéktől való eltérés mérsékelt, ±10%-on belüli, összhangban a terhelési görbe 
analízisével, miszerint a kollektoron belül az áramlás rendezettnek tekinthető. Ilyen fokú térfo-
gatáram-egyenetlenség azonban már jelentős hűtési inhomogenitást okozhat, ezért további mó-
dosítások szükségesek az optimális állapot eléréséhez.

A térfogatáram-elosztás egyenetlenségének további,  10 %-ról  5 %-ra történő mérsék-
lése, ezzel egyidejűleg az üzemállapot-tartomány 160 m3/h-ra történő kiterjesztése, valamint a 
vízsugarak minőségének feljavítása érhető el az alábbiakkal (lásd az FK41 változatot a 2. mel-
lékleten):

 A belső és a külső cső átmérőjének megnövelése,
 a külső csőbe benyúló szivornyák alkalmazása,
 a belső cső utáni áramlási szakasz áramlási ellenállásának fokozása a szivornyák 

kezdetéhez beépített fúvóka alkalmazása, a szivornyák átmérőjének csökkentése és 
hosszának növelése révén,

 a kollektor belépő szakaszán mérsékelt veszteségű és kis megzavarást okozó (kis nyí-
lásszögű, rövid) diffúzor alkalmazása,
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 stabil üzemállapot és jó vízsugár-minőség szavatolása a belső tisztítást lehetővé tevő 
osztott kollektor alkalmazásával,

 a szivornyák végén lévő osztóelemek elhagyása, helyettük nagyobb számú szivornya 
alkalmazása, és konfúzoros fúvóka alkalmazása a szivornya végén.
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5.3.3. A kollektorvizsgálatok összefoglalása

A kollektorok optimális működése előfeltétele a hatékony hőelvonásnak, a hűtött szalag 
egyenletes hőmérséklet-eloszlásának. Optimalizált az a kollektor, amelynek szivornyáiból kohe-
rens sugarak jutnak a szalag felületére, és az egyes szivornyák vízteljesítménye azonos.

A felső kollektorokra vonatkozó tapasztalatok:
A kedvező üzemvitelű, leválásoktól mentes kollektor hidraulikai viselkedése egyszerű 

veszteség-számításokkal kézben tartható. Egyenletesnek mondható, mindössze ± 5% átlag körüli 
ingadozással bíró térfogatáram-eloszlást nyerhető, ha a kollektor veszteségeinek mintegy 90%-át 
megfelelő tervezéssel a kilépés környezetébe, vagyis a szivornyákra koncentráljuk. Ennek haté-
kony eszköze a szivornya belépő szakaszán diffúzoros fúvókák beépítése, valamint hosszú, nagy 
csősúrlódással bíró szivornyacsövek alkalmazása.

A szalag szélessége mentén egyenletes vízmennyiség garanciája a kollektor optimalizált 
geometriai kialakításán túl a kollektor előtti depresszió kialakulását megakadályozó, minimális 
értéket meghaladó vízmennyiség alkalmazása.

Az alsó kollektorokra vonatkozó tapasztalatok (lásd a 3. mellékletet):
Az alsó kollektorok optimalizálása a felső kollektorokéhoz hasonló elvek alapján törté-

nik. Az alsó kollektorok egyenletes térfogatáram-eloszlást biztosító tervezése során, eltérően a 
felső kollektoroktól, mérsékelt szerephez jut a veszteségek célzott fokozása a kilépés közelében. 
Az egyenletes térfogatáram-eloszlás elérésének fő tervezési eszköze: kellően nagy geometriai 
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méretek felvétele annak érdekében, hogy a hirtelen iránytöréseket és így a leválást elkerüljük. Az 
AK3 diffúzor esetén a geometria megfelelő megválasztásával a térfogatáram eloszlásának egye-
netlensége ± 5 % határon belül maradt.

5.4. A vízlefúvás optimalizálása

Az egyes hűtőszakaszok között az előző szakasz vízét a 2.2.3.3. pont alapján teljes egé-
szében el kell távolítani. Ha a lefúvatók nem kellő hatékonysággal fújják le a szalaghűtés vizét, 
ez egyrészt a felületi hőmérséklet mérését meghiúsítja, másrészt a lemezen utazó víz a kereszt-
irányú hőmérséklet eloszlást kedvezőtlenül befolyásolja. 

Kísérleti programot hajtattam végre, melynek célja a tökéletes vízlefúvást biztosító 
lefúvók elhelyezésének, darabszámának, a legjobb lefúvó közeg (víz, és/vagy levegő) fajtájának, 
mennyiségének meghatározása volt.

A kísérletek során kipróbált egyik változat
5.9. ábra

A kísérletek során az alábbi alternatív módszereket próbáltattam ki:
 vízzel történő lefúvás,
 vízzel és levegővel történő lefúvás,
 levegővel történő lefúvás oldalról, elszívás nélkül, az 5.9. ábra szerint,
 levegővel történő lefúvás felülről, elszívással.
Az 5.9. ábra ábra alapján végrehajtott kísérlet tapasztalatai alapján a 3 db „lapított cső” 

fúvóka sűrített levegővel megtáplálva még a viszonylag kis területre koncentrált sugárral sem 
volt képes a vizet lefújni elsősorban széles anyagokról és főleg a szalag hátsó 1/3 részéről. Bár a 
sűrített levegős lefúvatás hatékonysága minden bizonnyal növelhető lett volna a fúvókák 
gerincvezetékről történő betáplálásával (nagyobb levegőmennyiség alkalmazásával), a fúvókák 
típusának és számának változtatásával, az ezirányú kísérleteket tovább nem folytattam.

A középnyomású (10-18 bar) vízzel való kísérletek:
 6.-7. szakaszok között 3 db vízzel működő fúvóka, p = 10 bar. 

Tapasztalat: Keskeny szalagoknál 90 %-os hatékonyság, széles szalagnál, bár az 
eredmény biztató, de nem megfelelő.

 6.-7. szakaszok között 5 db vízzel működő fúvóka, p = 10 bar, 16 bar.
Tapasztalat: A fúvókák számának növelése kevésbé, a nyomás emelése sokkal inkább 

javítja a lefúvás hatékonyságát. Az egyes fúvókák szórásképe jelentősen 
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különbözött egymástól, ennek oka a különböző mértékű kopás és a gyártmány 
nem megfelelő minősége. A lefúvás minősége egyetlen mérőszámmal jellemezve 
75-85 %-os.

 1.-2. szakaszok között 5 db vízzel működő fúvóka, p = 16 bar.
Tapasztalat: A Spraying System gyártmányú, 3/4P-SS 15200 típ. fúvókákkal, 16 bar 

nyomás alkalmazásával a lemezen utazó vizet, bármely szélességnél, illetve 
vastagságnál maradéktalanul sikerült eltávolítani.

Az optimális lefúvató rendszer kialakításakor betartandó szempontok:
 Minden hűtőszakasz után 5 db fúvókából álló lefúvó egységet kell telepíteni.
 A lefúvásra használt közeg sima lemez esetén 12 bar, bordás lemez esetén min. 16 

bar nyomású ipari víz.
 A fuvókák tartószerkezetét úgy kell kialakítani, hogy a fuvókák magassága, a 

hengersor hossztengelyével, illetve a függőlegessel bezárt szöge egymástól 
függetlenül állítható legyen.

 Az egyes szakaszok közötti távolságot – a lefúvató egységek telepíthetősége miatt –
meg kell növelni min. 1200 mm-re.

5.5. Lamináris vízsugár kialakítása

A szakirodalom kevés információt ad a lamináris hűtés szempontjából megfelelő vízsu-
gár-átmérők, sebességek és hosszak tekintetében. Az 5.10. ábrán láthatók azok a szivornyaátmé-
rő-térfogatáram területek, ahol a vízsugár turbulens, illetve lamináris. A két terület közötti víz-
mennyiség esetén a vízsugarat a hivatkozás a "bot-szerű" jelzővel minősíti, és ezt tartja optimá-
lisnak. A számításokat [6; 7; 17] szerint végeztem. Mivel szakaszonként összesen 700 m3/h hű-
tővíz áll rendelkezésre, melyből a 60 - 40 % alsó-felső arányt figyelembevéve 280 m3/h jut a 
felső felületre, a szakaszonként eddig alkalmazott 8 darab felső kollektor helyett csak 4 darab 
építhető be az 5.3.2.2. alapján az optimálishoz közeli feltételek biztosítása érdekében.

A szivornya átmérője és
a vízsugár minősége kö-

zötti összefüggés

5.10. ábra

Fontosnak tartják fenti hivatkozások a szivornya elégséges hosszát a vízsugár megfelelő 
minősége szempontjából, valamint a vízsugár szabad úthosszát a szivornyától a szalag felszínéig. 
Az áramlás a vízsugárban egy bizonyos hossz fölött megzavart lesz, szétesik. Ez a hossz kísérleti 
tapasztalatok szerint L [m] = 50·D [m]+0.49, ahol D a fúvóka belső átmérője. L a Dunaferr Rt.
meleghengerműve esetében 1.535 m, így az összefüggésből 0.0209 m azaz 21 mm adódna opti-
mális átmérőre. A rendelkezésre álló vízmennyiség azonban ennek korlátot szab, mivel csak leg-
feljebb 100 m3/h biztosított, ezért választottam a 17 mm belső átmérőt. Az 1.535 m magasságra 
szerelhetőségi- és üzemzavar-elhárítási szempontok alapján van szükség.
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5.6. A hűtővíz hőmérséklete

Az elemzések azt mutatják, hogy a hűtővíz hőmérséklete igen jelentős hatással van a hű-
tésre. A szalagon irányt változtató víznek leadott hőáram a szalag és a víz hőmérséklete közötti 
különbség és a felület szorzatával arányos. A víz hőmérsékletének azonban nem csak a hőfok-
lépcső miatt van jelentős szerepe, hanem a közvetlenül a szalaggal érintkező vízfelület nagysá-
gának alakulásában is. Magas vízhőmérsékletnél (35-40 oC felett) a hűtővíz jóval rövidebb idő 
alatt eljut a forrás állapotáig, ahol a hőátadás nagyságrendileg leromlik a képződött gőzréteg je-
lenléte miatt. A 3.7. és a 3.15. ábrákból kitűnik, hogy a magasabb hűtővíz-hőmérsékletek felé 
haladva egységnyi hőmérsékletemelkedés hatására exponenciálisan növekszik az azonos mérté-
kű hő elvonásához szükséges víz mennyisége. A vízhőmérséklet fenti ingadozása jelentősen za-
varja a hűtésvezérlő automatikát is.

Saját számításaim, valamint a Dunaferr Dunai Vasmű Rt. meleghengerművében végzett 
méréseim alapján a szalag és a hűtővíz közötti közvetlen érintkezés helyén a vízhőmérséklet 20 
oC-ról 40 oC-ra való emelkedése esetén az átadott hőmennyiség 32-38 %-al csökken.

A hűtővíz hőmérsékletének a filmforrás térségében van a legnagyobb jelentősége. A 
szakirodalom, és saját számításaim alapján az elvont összes hőmennyiség döntő része ebben a 
térségben távozik a szalagból. A 3.8. ábra szerint a hőátadási tényező a vízhőmérséklet növeke-
désével exponenciálisan csökken. 

A hűtővíz 2002 január 1. és 
2003 június 30. közötti idő-

szakban mért napi minimum-
és maximum hőmérsékletei a 
Dunaferr Dunai Vasmű Rt. 

meleghengerművében
5.11. ábra

Az 5.11. ábrán mutatom be egy hosszú időszakra a recirkuláltatott hűtővíz hőmérsékleté-
re jellemző adatokat. Látható egyrészt az, hogy igen magas a hűtővíz hőmérséklete, másrészt 
pedig igen nagy az ingadozás az egyes napi minimumok-maximumok között (cca. 10 oC), és az 
egyes évszakok (cca. 20 oC) között is. Ezt a hőmérsékletet átlagosan 650 m3/h ipari víz bekeve-
résével érik el, ami nem mondható gazdaságosnak, mivel ez a mennyiség nem recirkuláltatható.

A hűtővíz hőmérséklete még több ipari víz bekeverésével csökkenthető, de ez nem szün-
teti meg az erős ingadozást, és drága megoldás. Gazdaságossági számítást végeztem, melynek 
eredményeként javaslatot tettem a recirkulációs vízrendszer hűtőtoronnyal való kiegészítésére, 
melynek eredményeként a hűtővíz hőmérséklete stabilan 30-32 oC lenne, és a megtakarított ipari 
víz árából (12 Ft/m3) 1 év alatt megtérülne a beruházás.
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5.3. táblázat.   Elérhető legalacsonyabb csévélési hőmérsékletek és a lehűlési sebességek

Minimális csévélési hőmér-
séklet, ha a hűtővíz hőmér-

séklete

Lehűlési sebesség a 
"vizes" szakaszban, 
ha a hűtővíz hőmér-

séklete

Lehűlési sebesség a 
kifutó görgősoron, ha 
a hűtővíz hőmérsékle-

te
Vastagság

Hengerlési 
sebesség

20 °C 30 °C 40 °C 20 °C 30 °C 40 °C 20 °C 30 °C 40 °C
mm m/s °C °C °C °C/s °C/s °C/s °C/s °C/s °C/s

2 7.9 296 343 417 72.4 65.0 52.9 26.9 24.5 20.7
3 7.1 392 432 498 52.8 47.0 37.3 19.7 17.9 14.8
5 5.6 476 504 555 33.1 30.0 24.1 12.5 11.5 9.6
6 4.7 480 508 574 27.5 24.9 18.5 10.4 9.5 7.5
8 3.78 500 526 574 20.8 18.9 15.2 7.9 7.2 6.0
10 2.63 491 503 564 14.9 14.3 11.1 5.6 5.4 4.4
12 2.3 477 506 570 13.7 12.4 9.2 5.1 4.7 3.7
14 2.3 519 544 604 12.0 10.8 8.1 4.5 4.1 3.2

A teljes vízhűtést működtetve elér-
hető legalacsonyabb csévélési hő-

mérsékletek (T6 = 820 ºC)
5.12. ábra

A teljes vízhűtést működtetve elér-
hető lehűlési sebességek a „vizes 

szakaszban” (T6 = 820 ºC)
5.13. ábra

A hűtővíz hőmérsékletének különösen a nagyon alacsony csévélési hőmérsékletet igénylő 
acéltípusok gyártásánál van jelentősége. Elemeztem, hogy a Dunaferr Dunai Vasmű Rt. a sza-
laghűtés jelenlegi adottságai mellett egyáltalán képes-e többesfázisú acél gyártására. T6 = 820 ºC 
(1093 K) hengerlési véghőmérsékletet feltételezve az összes vízhűtésű szakaszt működtetve
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érhető legalacsonyabb csévélési hőmérsékleteket és a lehűlési sebességeket az 5.3. táblázatban
adom meg, illetve az 5.12. ábrával szemléltetem. A vízhűtésű szakaszban elérhető lehűlési se-
bességet az 5.13. ábra szemlélteti. A táblázat adatai „közepes” hengerlési sebesség mellett ér-
tendők.

Fentiek alapján piaci-, gazdaságossági- és technológiai szempontokból kiindulva elen-
gedhetetlen a szalaghűtő víz hőmérsékletének hűtéssel, például 30 ºC –on való stabilizálása.

5.7. Vízmennyiség legkisebb változtatható tétele

Vékony szalagok esetén probléma, ha a legkisebb kapcsolható szabályozási lépcső túl 
nagy vízmennyiséget jelent. Ilyenkor az előírt hőmérséklettől való eltérés esetén a szabályozás 
beavatkozása „túlreagálást” okoz, szélső esetben a rendszer lengését eredményezve. Ennek meg-
akadályozására célszerű a szalaghűtő rendszerben néhány, a többinél kisebb vízteljesítményű 
kollektor alkalmazása. Az ilyen, kisebb teljesítményű kollektorokat úgy kell megtervezni, hogy a 
bekapcsolásukkal együtt járó hőmérsékletváltozás ne haladja meg az  vízteljesítményt.

5.8. A szalag hőmérsékletvezetése

A gyártó művek általában többféle, egymástól teljesen eltérő optimális tulajdonságcso-
korral jellemzett acéltípust gyártanak. Az egyes acéltípusok optimális tulajdonságainak kialakítá-
sa érdekében más és más hőmérsékletvezetést kell alkalmazni. Acéltípusonként optimalizálni 
kell a hengerlési véghőmérsékletet, a csévélési hőmérsékletet, a lehűtés sebességét, az esetleg 
szükséges közbenső hőntartás hőmérsékletét és időtartamát, stb. Meg kell találni az egyes zavaró 
tényezők ellensúlyozására alkalmas módszereket, egyszóval ki kell alakítani az adott acéltípus 
gyártására optimalizált hűtési stratégiát. Ennek legalapvetőbb feltétele az adott acéltípus folya-
matos lehűlési diagramjának ismerete. A Dunaferr Dunai Vasmű Rt. által gyártott acéltípusokra 
ezt a munkát elvégeztem, eredményeimet az 5.4. táblázatban foglalom össze.

5.4. táblázat.   Acéltípusok optimális hőmérsékletvezetése a Dunaferr Rt.-nél

Hideghengerlési alapanyagok
felületbevonásra

h [mm] 1,2 - 2 2,0 - 3,0 3,0 - 8,0 8,0 - 12,0 1,2 - 2 2,0 - 3,0 3,0 - 4,5 2,3 - 4,5
tvég [°C] 830 860 880 870 830 860 880 860

tcs [°C] 740

tcs-tvég [°C] 180 210 230 220 230 260 280 120
hűtési stratégia egyenletes, lassú hűtés
vhűtés [°C/s] 15

Megnevezés
Nagyképlékenységű, hidegen jól alakítható acél

Kis C-tartalmú, hidegen továbbalakítható lágyacélok

korai gyors hűtés korai gyors hűtés

650 600

Hideghengerlési alapanyagok

elérhető maximum elérhető maximum

Normalizáló
hőmérsékletvezetésű acélok

h [mm] 1,2 - 1,6 1,6- 2 2,0 - 12,0 12,0 - 18,0 2,0 - 5,0 5,0- 15,0 Minden vastagság
tvég [°C] 830 850 880 860 890 830 860
tcs [°C] 635 635 620 600 680 620 635
tcs-tvég [°C] 195 215 260 260 225
hűtési stratégia késői gyorshűt.korai gyorshűt. késői gyorshűtés
vhűtés [°C/s] elérhető max. elérhető max. elérhető max.elérhető maximum

hőmérsékletvezetésű acélok

Mikroötvözött acélokAlacsony C-tartalmú (max. 0,2 %),
Mn-ötvözésű acélok

késői gyorshűtés
210

TermomechanikusMegnevezés

Magas C-tartalmú Elektrotechnikai Nemesíthető, kopásálló, Duál-fázisú 
acélok ( Si-, Al-, P-ötvözésű) gyengén-, és közepesen acélok

acélok ötvözött acélok
h [mm] 3,0 - 12,0 2,0 - 3,0 3,0 - 10,0 3,0 - 8,0
tvég [°C] 880 880 900 850

tcs [°C] 690 685 700 540

tcs-tvég [°C] 190 195 200 310
hűtési stratégia egyenletes, lassú hűtés egyenletes, lassú hűtés egyenletes, lassú hűtés késői gyorshűtés
vhűtés [°C/s] 15 15 15 min. 20 C/s

Megnevezés
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5.9. Összefoglalás

A 4. fejezetben alapján a melegen hengerelt szélesszalag mechanikai tulajdonságai akkor 
homogének, alaki tulajdonságai akkor jók, ha a csévélési hőmérsékletre történő lehűtés során a 
hőelvonás is egyenletes. A bemutatott inhomogenitások elkerülése érdekében, valamint a hűtés 
eloszlásának és intenzitásának optimalizálására alkalmas teendők meghatározásához elemeztem 
a Dunaferr Dunai Vasmű Rt. meleghengerművében található szalaghűtő rendszer működését. A 
tapasztalatok, illetve szakirodalmi utalások alapján megfogalmaztam a szalaghűtő rendszer jelen 
állapotában történő jó működéséhez szükséges előfeltételeket, és meghatároztam a szükséges
intézkedéseket. E bázison egy továbbfejlesztett, optimalizált szalaghűtés tervezési metodikáját 
alakítottam ki.

 A gyártástechnológiai paraméterek szabályozásának előfeltétele azok pillanatnyi ér-
tékének pontos ismerete, ezért optimalizáltam a legfontosabb paraméterek mérését 
végző berendezéseket, készülékeket. Meghatároztam a készülékek típusát, jellemzőit, 
ideális telepítési helyét (lásd az 5.1. pontot).

 A szalag gyorshűtését végző víz pontosan arra az alapszegmensre kell, hogy kerül-
jön, ahová a folyamatirányító számítógép programozta. Ennek előfeltétele a számító-
gép utasításait maradéktalanul teljesíteni képes végrehajtó szervek megléte. Megha-
tároztam az elvárt pontossági követelményeket, és ezek alapján megteremtettem a 
vízmennyiség mérési - és szabályozási lehetőségeit (lásd az 5.1. és 5.2. pontokat).

 Megállapítottam, hogy a kollektorok csak úgy tudják a szalag szélessége és hossza 
mentén az egyenletes hőelvonást biztosítani, ha gondoskodunk a hűtővíz nyomásá-
nak és mennyiségének állandóságáról. A vízrendszerben lévő „lengések” megelőzé-
sével, a mindenkori igényeknek megfelelő vízmennyiség betáplálásával optimalizál-
tam a szalaghűtés vízellátó rendszerét a kollektorok előtti stabil vízmennyiség és 
nyomás biztosítása érdekében. Az elemzést és a teendőket az 5.2. pontban írtam le.

 Módszert dolgoztam ki a kollektorok optimalizálására. A módszeremmel tervezett 
alsó- és felső kollektorok szivornyáiból koherens sugarak jutnak a szalag felületére, 
és az egyes szivornyák vízteljesítménye közel azonos, vagyis a szalag szélessége 
mentén alkalmazott hőelvonás szórása ± 5 %-on belül van (lásd az 5.3. pontot).

 Megállapítottam, hogy minden hűtőszakasz után vízlefúvatás szükséges az utazó víz 
eltávolítása, a hőelvonás egyenletességének biztosítása érdekében. Kísérletsorozattal 
kialakítottam egy takarékos, ugyanakkor hatékony rendszert az utazó víz eltávolítá-
sára (lásd az 5.4. pontot).

 Számítási módszert dolgoztam ki a lamináris vízsugár kialakulásához szükséges 
geometriai viszonyok (egy szivornya által szállított vízmennyiség-szivornyaátmérő) 
optimalizálására. A módszer alapján optimalizálható a szivornya és a szalag közötti 
távolság is (lásd az 5.5. pontot). 

 Kimutattam, hogy a hűtővíz hőmérsékletének döntő szerepe van a szalaghűtés haté-
konyságában, mivel a szakirodalom, és saját számításaim alapján a hőátadási tényező 
a vízhőmérséklet növekedésével exponenciálisan csökken. Gazdaságossági számítást 
végeztem, melynek eredményeként javaslatot tettem a recirkulációs vízrendszer hű-
tőtoronnyal való kiegészítésére, melynek eredményeként a hűtővíz hőmérséklete sta-
bilan 30-32 oC lenne, és a megtakarított ipari víz árából (12 Ft/m3) 1 év alatt megté-
rülne a beruházás (lásd az 5.6. pontot).

 Meghatároztam az egyes acéltípusok optimális tulajdonság-kombinációját biztosító 
hűtési stratégia jellemzőit.

Fentiek végrehajtása biztosítja a 4.5. pontban megfogalmazott követelményeknek való 
megfelelést. 
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6. Folyamatirányítás

Az általam optimálisnak tartott szalaghűtő rendszer, melynek sematikus vázlatát a 6.1. 
ábra szemlélteti, lamináris, U-csöves felső kollektorokból, és koherens vízsugarakat adó alsó 
kollektorokból épül fel. Az egyes alsó és felső kollektorok külön-külön vezérelhetők arányos 
szelepekkel. A szelepek lehetővé teszik a kollektorokon átfolyó vízmennyiség fokozatmentes 
változtatását, a Dunaferr Dunai Vasmű Rt. meleghengerműve esetében például 70-140 m3/h tar-
tományban (lásd az 5.3.2.2. pontot). A készsorhoz legközelebbi kollektor, illetve a finombeállító 
szakasz első két kollektora a fent megadott teljesítménytartomány felét adja le, tekintettel a leg-
vékonyabb szelvények kellő finomságú hőmérsékletszabályozására (lásd az 5.7. pontot). A 2. 
főszakasz elsősorban kétlépcsős hűtés, vagy igen nagy elvonandó hőmennyiség esetén dolgozik.

Szalaghűtő rendszer optimalizált folyamatirányítása
6.1. ábra

Hőmérsékletmérő helyek a 6.1. ábra alapján (lásd még az 5.1. pontot):
 hengerlési véghőmérséklet (P5),
 közbenső mérés az 1. főszakaszban (P5),
 hőmérsékletmérés a finombeállító szakasz után (P5),
 csévélési hőmérséklet alul és felül (P5),
 a hengerlési véghőmérséklet és a csévélési hőmérséklet keresztirányú eloszlását egy-

egy linescanner méri (LSC).
A linescanner közvetlenül nem vesz részt a folyamatszabályozásban, de fontos szerepe 

van a kollektorok működésének ellenőrzésében és a termékszabadításban.
A szalag sebességét két lézeres készülék méri, egyik közvetlen a 6. állvány után (v6), a 

másik (v) pedig az első főszakaszba beiktatott optikai pirométer mellett található.

6.1. Hűtési stratégia

A 6.1. ábrán felvázolt szalaghűtő rendszer alkalmas a 2.2.5. és az 5.8. pontokban megfo-
galmazott technológiai feltételeknek megfelelő hűtési stratégiák megvalósítására. A hűtési stra-
tégiát lényegében a következő paraméterekkel határozom meg:

 hengerlési vég- és csévélési hőmérséklet,
 a hűtés módja,
 indítószelep (az első működő szelep a készsor után egy adott szalag hűtésekor),
 hűtési sebesség, és 
 speciális hűtési feltételek, különösen a szalag elején és végén.

1. A hengerlési véghőmérséklet a szalaghűtő rendszer folyamatirányítása szempontjából 
adott. A (névleges, cél) csévélési hőmérséklet alapvető paraméter, amely hőmérsékletre a 
rendszer lehűti a szalagot a hengerlési véghőmérsékletről. Lényegében az anyagminőség-
től függ, az adott acéltípus legkedvezőbb tulajdonság-kombinációját biztosító értéken kell 
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megválasztani. Alapelv, hogy a fázisátalakulásoknak még a felcsévélés előtt le kell ját-
szódnia.

2. A hűtési mód azt határozza meg, hogy az utolsó készsori állványból való kilépéséhez ké-
pest mikor kell megkezdeni a szalag hűtését, milyen irányban kell a még szükséges sze-
lepeket bekapcsolni, például a készsorban felgyorsítással történő hengerlés esetén.
Az összetartozó kollektorok lehetséges bekapcsolási módjai:

Sorszám Felső kollektorok Alsó kollektorok
1 víz víz
2 víz levegő
3 levegő víz
4 levegő levegő

Más üzemmód kiválasztásának hiányában a rendszer önműködően az 1. módra áll be.
A hűtési minta négy egymást követő szeleppel alakítható ki. A rendszer 5-5 mintát ismer 
a felső és az alsó szelepsorban, a következő variációik szerint:

- mindegyik szelep nyitott, 
- az első 3 nyitott, az utolsó zárt,
- az első és harmadik nyitott, a második és negyedik zárt,
- az első nyitott, a többi zárt;
- mindegyik zárt.

-Korai hűtés: A hűtés a hűtőszakaszba való befutáskor közvetlenül az utolsó hengeráll-
vány után megkezdődik, a még szükséges további szelepek a szalag futásának irá-
nyában kerülnek bekapcsolásra.

-Késői hűtés: A hűtés a lehető legkésőbb kezdődik meg. Ez azt jelenti, hogy a szalag fej-
részének hűtéséhez a szelepek a hűtőszakasz végén kerülnek bekapcsolásra. További 
szelepek bekapcsolása a szalag futási irányával szemben történik.

-Idő-hőmérséklet-átalakulás (folyamatos lehűtési görbe) szerinti hűtés: Ez a hűtésmód a 
korai és a késői hűtés kombinálása, a kettő között meghatározott időtartamú és hő-
mérsékletű hőntartással (lásd a 2.25. ábrát).

3. Egy indító szelep megadásával előírva a hűtés kezdetét, és ezt kombinálva a hűtés mód-
jának a meghatározásával, nagyon rugalmasan szabályozható a hűtési folyamat. Ameny-
nyiben ez a korlátozás lehetetlenné tenné az előírt csévélési hőmérséklet betartását, a kor-
látozás feloldódik – ugyanis a csévélési hőmérsékleté az elsőbbség.

4. A hűtési sebesség a szalag lehűlési sebességét definiálja [°C/s], melyet az adott acéltípus 
folyamatos lehűlési diagramja alapján célszerű meghatározni, a hengerlési véghőmérsék-
lettel és a csévélési hőmérséklettel együtt. Nagy hűtési sebességhez sűrű hűtési minta tar-
tozik (2.30. ábra) és megfordítva, kis hűtési sebességhez ritka hűtési minta. A 6.2. ábra 
vázlatosan mutatja a korai és késői hűtés görbéjét. (A hűtési görbék különböző meredek-
sége a hűtési sebesség különböző előírásaiból ered).

5. A speciális hűtési feltételekkel például a felső és az alsó hűtőkollektorok különböző mó-
don való alkalmazását lehet vezérelni. 
-Vékony szalagok esetében, amelyeknél biztosítva van a gyors hőmérsékletkiegyenlítődés 

a szalagon belül, a stabil szalagvezetéshez előnyös a csak felülről történő hűtés.
-Mintás felületű szalagok esetében alulról célszerű hűteni, mert felülről történő hűtés ese-

tében a víz hiányos lefúvatása a szalagprofilt károsan befolyásolja és ily módon nem 
lehet elérni reprodukálható hűtési feltételeket.

-A tekercs belső és külső meneteinek a középrészhez képest eltérő hűlési viszonyai kom-
penzálhatók, a szalag elejére és végére a középrészhez képest eltérő csévélési hő-
mérséklet előírásával (lásd még a 2.28. és a 2.29. ábrákat.). A hűtési mód kiválasz-
tásánál pótlólagos adatokra van szükség – úgymint a szalag fej-, lábvégi- és testhő-
mérséklete, és az egyes szakaszok hosszúsága.
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Korai és késői hűtés görbéje [76]
6.2. ábra

6.2. A hűtési modell matematikai alapja

A hőáramot a szalag felületén a 3.1. pont alapján számítom.
A hűlési folyamat matematikailag nemlineáris hővezetési egyenlettel írható le a szalag-

ban, nemlineáris peremfeltételekkel a szalag felső és alsó oldalán végbemenő hőátadásra. A felü-
leti hőmérséklet kiszámításához a szalagot vastagsági irányban rétegekre kell felosztani. (A 3. 
fejezetben elvégzett számításaimnál ettől eltekintettem, de az optimalizált, teljes modellhez hoz-
zátartozik.) A kielégítő pontosságot biztosító rétegszám főleg a szalagvastagságtól függ. Szimu-
lációs számítások és gyakorlati tapasztalatok azt mutatták, hogy például 2 mm vastag szalag ese-
tében 4 réteg és 12 mm vastag szalag esetében 14 réteg jó eredményt ad [4; 8; 34; 76].

6.3. A hűtés folyamatirányítása

A szalagot a beállítási számításokban „technológiai” szegmensekre (szakaszokra) lehet 
felosztani, ilyen szakaszok például a fejvég, a szalagtest és a lábvég. Ezek a 2.2.7. és a 4.1.1. 
pontok alapján egyedi beállításokat igényelnek, mivel a fej-, illetve lábvéget bizonyos hosszon 
magasabb csévélési hőmérsékletre kell hűteni, mint a szalag többi, azaz testrészét a tekercs belső 
és külső meneteinek a középrészhez képest eltérő hűlési viszonyainak kompenzálása céljából.

A szalag a fentieken belül „szabályozási” szakaszokra osztható fel. Amint a szalag eleje 
eléri például a harmadik hengerállványt, az alapautomatika megkezdi a szalagpozíció követését, 
és 200 millisecundumonként elküldi a folyamatirányító számítógépnek a szalaghőmérséklet mé-
rési értékeket, a szalagpozíciókat, a szelepállapotokat (nyitva vagy zárva), a hűtővíz hőmérsékle-
tet, stb. Ott minden másodpercben egy új szegmens generálódik, amelyhez ezek a mérési értékek 
hozzárendelődnek. Ez a felosztás természetesen lehet a hosszúság-alapú is.

6.3.1. Előzetes számítás a hűtőszakasz beállításához

Az előzetes számítás során a folyamatirányítás meghatároz egy olyan beállítást, amely a 
primer adatokon (névleges szalagméretek, kémiai összetétel, stb.), a készsori szúrásterv számítás 
névleges adatain (szalagvastagság, hengerlési véghőmérséklet, szalagsebesség, felgyorsítás, stb.) 
és a választott hűtési stratégián alapszik.

Minden hűtőzónához készül egy szelepbekapcsolási lista, amely meghatározza a célhő-
mérséklet beszabályozásához a szelepek bekapcsolásának a sorrendjét. A számítás során a hibás-
nak jelentett szelepeket szomszédos, működő szelepek helyettesítik. Ez szavatolja a hűtési fo-
lyamat nagymértékű reprodukálhatóságát.
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A folyamatirányító számítógép minden szegmenshez kiszámítja a névleges értékek mel-
lett az érzékenységeket is, hogy a kívánt munkapontoktól való eltérés esetében az alapautomati-
zálás szintjén lehetséges legyen gyors reagálás.

6.3.2. Hőmérséklet előreszabályozás

A hőmérséklet előreszabályozását a szalag sebességéhez, vastagságához és a belépési 
hőmérsékletéhez igazodva kell végrehajtani. A szalag belépési hőmérséklete az 1. főszakaszhoz 
a hengerlési véghőmérséklet, a finombeállító zónához a közbenső hőmérséklet, a 6.1. ábra alap-
ján. Ezeknek a paramétereknek a munkapontjaitól való eltérések módosítják az aktív szelepek 
darabszámát. A közbenső hőmérséklet alapjelét a folyamatmodell úgy választja meg, hogy a 
szalag elejéhez a finomhűtő zónában előre meghatározott számú szelep legyen aktív.

A hűtési stratégiától és a szalagsebességtől függően még más előrecsatolt szabályozások 
is támogatják a rendszert, például a 6.1. ábrán látható módon a vízmennyiség korrigálható az 1. 
főszakaszban egy közbenső pirométer mérési adatai alapján.

6.3.3. Visszacsatolásos szabályozás

A visszacsatolásos szabályozás a 6.1. ábra szerint az aktív vízhűtéses tartományok után 
mért szalaghőmérsékleten alapszik. Általában a finombeállító szakasz utáni, és a csévélési hő-
mérsékletet mérő pirométer jelét használják erre a célra, és amint eltérések jelentkeznek, módosí-
tásra kerül a finombeállító szakasz alapjele.

A beállító számítások biztosítják a finombeállító szakasz részleges működése mellett, 
hogy a szabályozás kezdetekor elég lehetőség álljon a visszacsatolásos szabályozás rendelkezé-
sére, hogy az bármilyen irányú csévélési hőmérséklet eltérést korrigálni tudjon. Egy kiegészítő 
szabályozási kör teszi lehetővé, hogy még a finombeállító szakasz kapacitáshatárait elérve sem 
csökken a visszacsatolásos szabályozás dinamikája, a víz tervszerű újraelosztása révén a finom-
beállító szakasz és az 1. főszakasz között.

6.3.4. Modelladaptáció

A folyamatirányító rendszer egyik legfontosabb tulajdonsága a modell öntanuló viselke-
dése, vagyis:

 egy szalagon belül a modellparaméterek automatikus adaptációja,
 rövid időtartamú tanulás az azonos minőségű, méretű és hűtési stratégiájú következő 

szalagokra, valamint
 egy hosszú időtartamú tanulás a különböző anyagosztályokra.
Minden esetben, amikor egy szegmens elér egy hőmérsékletmérő műszert, a tényleges 

hőmérsékletek összehasonlításra kerülnek a modelladatokkal. A hőátadási együttható módosítá-
sával és a hűtőzóna véghőmérséklet módosításával (a mérési pontatlanságok, a hőkapacitás pon-
tatlansága stb. figyelembe vétele céljából) a modellt a szalag valóságos viselkedésének megfele-
lően adaptálják.

6.3.5. Újraszámítás és hőmérsékletszabályozó kör

A hőkapacitás és a hőátadási együttható lineáristól való erős eltérése miatt a linearizált 
modell, amelyet a folyamatirányítás a hőmérséklet előreszabályozásához használ, csak a munka-
pont körüli szűk tartományban érvényes. Ezen túlmenően a szalagon belüli adaptáció folyamato-
san módosítja a modellszámítás kiinduló adatait. Ez oda vezet, hogy az alapjeleket, (vagyis az 
aktív szelepek darabszámát és az érzékenységeket) a valóságos folyamathoz illesztett munkapon-
tokkal az adaptált hőátadási együtthatók alapján ciklikusan újraszámítják. A módosított 
alapjelkészlet a folyamatirányításhoz kerül, ahol felülírja az eddig érvényes alapjelkészletet és 
így azonnal aktív lesz. Ha az aktív, illetve a nem aktív szelepek száma a finomhűtő zónában már 
nem elegendő a hőmérséklet elővezérléséhez, megváltoztatják a közbenső hőmérséklet alapjelet, 
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aminek következtében azután megváltozik a finomhűtő zónában az aktív szelepek szükséges 
száma.

A mérés, szegmenskövetés, modelladaptáció, hűtésmodell újraszámítás és hőmérséklet 
elővezérlés sorrendből egy zárt hőmérsékletszabályozó kör adódik a 6.3. ábra szerint.

Hőmérsékletszabályozó kör [76]
6.3. ábra.

6.4. Összefoglalás

A 6.1. ábrán látható lamináris hűtőrendszer nagyon jó feltételeket biztosít egy matemati-
kai-fizikai optimáló modell alkalmazásához online üzemmódban A pontosabb hőmérsékletszabá-
lyozás mellett a folyamatirányító rendszer a következőket garantálja:

 A mechanikai tulajdonságok egyenletesebbé válnak a teljes szalaghossz mentén azál-
tal, hogy a tekercs belső és külső meneteinek a középrészhez képest eltérő hűlési vi-
szonyai kompenzálhatók, a szalag elejére és végére a középrészhez képest eltérő 
csévélési hőmérséklet előírásával. 

 Az acéloknál ismert újramelegedés figyelembe van véve, ennek következtében meg-
határozott szövetszerkezetet lehet előállítani. A szakítószilárdság szórása a teljes sza-
laghossz mentén 50 N/mm2-en belül van.

 Biztosabb anyagvezetésre van mód a vékony szalagok csak felülről való hűtése ré-
vén.

 A vékony, mintás felületkivitelű szalagok csak alulról való hűtésével megelőzhetőek 
az utazó víz elégtelen lefúvatásából adódó problémák.

 Tekintettel a szalag síkfekvésére és feszültségmentességére, további előny a lehűtés 
kíméletessége és különböző kezdő szelepek előírási lehetősége.

 Célzottan lehet befolyásolni a reveréteg vastagságát és tapadó képességét. Ezt akkor 
alkalmazzák, ha nincsenek más metallurgiai tulajdonságok előírva. Ez azzal jár, hogy 
pácolásra kerülő és nem kerülő anyagokhoz részben eltérő hűtési stratégiát alkal-
maznak.

 A kémiai összetételskála szűkíthető a hűtőszakasz különböző működtetési lehetősé-
geinek a kihasználásával. A cél az, hogy azonos összetétel mellett tudjanak biztosíta-
ni eltérő mechanikai tulajdonságokat, amikor is a termelési folyamat csak a csévélési 
hőmérsékletre való lehűtésben különbözik.
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7. Összefoglalás

Az acélipar életképességének, megújuló készségének legmeggyőzőbb bizonyítéka, hogy az 
energia, a munkaerő, a szállítási költségek, stb. egységárainak folyamatos növekedése mellett olyan 
mértékben tudja növelni hatékonyságát, hogy csökkenő eladási árak mellett is gazdaságos tud ma-
radni. Ennek legfontosabb kulcsa a hatékony műszaki fejlesztési és beruházási, valamint az ezeket 
megalapozó tudományos kutató tevékenység. Értekezésem témájaként az acélok fejlesztésének 
egyik legfőbb lehetőségét, nevezetesen a melegen hengerelt acélszalagok tulajdonságainak a sza-
laghűtő-rendszer optimalizálásával történő javítását választottam.

Az optimalizáció sikerességéhez átfogó ismeretek szükségesek, ezért széleskörű irodalom-
kutatást végeztem. A szakirodalom kutatása során azt tapasztaltam, hogy a szalaghűtés eléggé peri-
férikus jelentőséggel bír például a hengerlési erővel, az előnyújtással, vagy a készsorral foglalkozó 
szakirodalomhoz képest. Ez a tendencia azonban változni látszik a legutóbbi időben, mert a kutatók 
felismerték a téma fontosságát, hiszen a melegen hengerelt szalagok mechanikai- és alaki tulajdon-
ságait zömmel a készsor után kell kialakítani. Elmondható továbbá az is, hogy az egyes szakirodal-
mi források a szalaghűtéssel általában csak egyes részleteket kiragadva foglalkoznak. Ilyen részte-
rületek például a szalag és a hűtővíz közötti hőátadás vizsgálata, a szalagon belüli hőforgalom, 
egyes fémtani vonatkozások bemutatása, például az ausztenit bomlásának kinetikája, vagy a me-
chanikai tulajdonságok és a hűtés különböző paraméterei közötti kapcsolat vizsgálata, stb. Kevés 
kivételtől eltekintve nem tartalmazzák teljeskörűen az elérhető szakirodalmi források a számítások 
elvégzéséhez szükséges összefüggéseket, állandókat sem.

Az irodalomkutatással párhuzamosan gyakorlati összefüggéseket kerestem a mechanikai és 
alaki tulajdonságok, illetve a meleghengerlés hőmérsékletvezetése között. Vizsgálataimba, melye-
ket a Dunaferr Dunai Vasmű Rt. meleghengerművében végeztem, az Rt. által leggyakrabban gyár-
tott acéltípusokat vontam be, részben a normál termelés során rögzített igen nagy adatbázis elemzé-
sével, részben saját kísérletekkel. Gyártóképesség-vizsgálatok, mechanikai anyagvizsgálatok segít-
ségével elemeztem a hengerelt szalag hőmérséklet-eloszlásának egyenlőtlenségét, és megállapítot-
tam, hogy a csévélési hőmérséklet szalaghossz-, szélesség- és vastagságmenti eloszlásának változá-
sa jelentősen befolyásolja a szalag szövetszerkezetét és ezen keresztül az adott helyen mérhető me-
chanikai tulajdonságokat. A melegen hengerelt szélesszalag jó alakisága és mechanikai tulajdonsá-
gainak izotrópiája csak optimalizált, fémtanilag ideális lehűlési sebességet és csévélési hőmérsékle-
tet garantáló szalaghűtés mellett biztosítható.

A szalaghűtés során lejátszódó áramlási és hőátviteli folyamatok optimalizálása előtt elméle-
ti megfontolások alapján, a szakirodalom, és saját tapasztalataim figyelembevételével modellt állí-
tottam fel a szalag hűlésének számítására. 

A hűlést és a hűtőrendszert különböző szempontok szerint lehet és kell vizsgálni, és a kapott 
eredményeket mintegy szuperponálni. Ennek megfelelően külön vizsgáltam a sugárzással, valamint 
a hőátadással kapcsolatos hőtani folyamatokat, ezeket is külön a szalag felső és alsó felületére vo-
natkozóan. Ezen túlmenően az elvileg lehetséges hűtőszakaszoknak megfelelően külön ún. „szaka-
szokat” definiáltam, amely szakaszokon belül a hűtés-hűlés hőtani modellje azonos.

Pontosítottam a lehűlés számítására eddig alkalmazott összefüggéseket. Ennek keretében 
módszert dolgoztam ki és elvégeztem a szükséges ellenőrző vizsgálatokat is a hengersorból kifutó 
szalag és környezete közötti hőcsereforgalom egzakt megfogalmazása érdekében. A vizsgálatsoro-
zat keretében általánosítottam a különböző hűtőközegek (víz és levegő, illetve a szalag szállítását
végző görgősor), valamint az alapfém közötti hőátadási tényezőt, figyelembe véve azokat a paramé-
tereket, amelyek erre lényeges hatást fejtenek ki (a mindenkori hőmérsékletek, a sebesség, az alsó-
vagy felső szalagfelület, stb.). Kimutattam, hogy a tényleges hőmérsékletváltozások pontos számí-
tásakor, a hőmérsékletváltozási folyamatok pontos leírásához a fázisátalakulási hőmennyiség nem 
hagyható figyelmen kívül. Ennek számítására alkalmas összefüggést alakítottam ki, és bebizonyítot-
tam, hogy ezen hőmennyiség figyelembevétele mellett a számított értékek megfelelően közelítik a 
mért értékeket. Kimutattam, hogy az eltérés nagysága mitől és hogyan függ, és megállapítottam, 



98

hogy ennek a hőmennyiségnek a részaránya vékonyabb szalagvastagság-tartományban a nagyobb, 
hiszen az elvonandó összes hőmennyiségnek 20-30 % - át teszi ki.

Kidolgoztam egy olyan számítási modellt, amely lehetővé teszi az anyagminőségtől függő 
csévélési hőmérséklet biztosítását lehetővé tevő és összetartozó hengerlési véghőmérséklet – hen-
gerlési sebesség értékpárok kiszámítását. Meghatároztam az egyes hőátadási tényezőket, az általam 
legkönnyebben elérhető Dunaferr RT. meleghengerművének viszonyaira. 

A számítási módszerem alkalmasságát, az egyes hőátadási együtthatók jóságát közvetlen 
mérésekkel ellenőriztem. Kiépíttettem a hűtővíz hűtőrendszerbe lépése előtti, illetve a hűtőrend-
szerből való eltávozása utáni hőmérsékletének mérésére és rögzítésére alkalmas rendszert. Ismerve, 
hogy adott szalagnál hogyan alakul hűtővíz hőmérséklete és mennyisége, az elvont hő tényleges 
mennyisége számítható.

A gyártástechnológiai paraméterek szabályozásának előfeltétele azok pillanatnyi értékének 
pontos ismerete, ezért optimalizáltam a legfontosabb paraméterek mérését végző berendezéseket, 
készülékeket. Meghatároztam a zavaró tényezőket, az elvárt pontossági követelményeket, a készü-
lékek típusát, jellemzőit, ideális telepítési helyét, a vízmennyiség mérési - és szabályozási lehetősé-
geit. Ehhez a munkához a fent említett meleghengermű mérésadatgyűjtő rendszerét, a szalaghűtés-
sel foglakozó szakirodalmat, és ezeken kívül a világ legismertebb mérőeszköz-gyártóinak honlapját, 
prospektusait is felhasználtam.

A kollektorok csak úgy tudják a szalag szélessége és hossza mentén az egyenletes hőelvo-
nást biztosítani, ha gondoskodunk a hűtővíz nyomásának és mennyiségének állandóságáról. A víz-
rendszerben lévő „lengések” okát meghatároztam, részben elméleti számítások, részben pedig saját 
mérések segítségével. Az okok ismeretében meghatároztam a szükséges átalakításokat, és a lengé-
sek megelőzésével, a mindenkori igényeknek megfelelő vízmennyiség betáplálásával optimalizál-
tam a szalaghűtés vízellátó rendszerét a kollektorok előtti stabil vízmennyiség és nyomás biztosítása 
érdekében.

Áramlástani összefüggések felhasználásával módszert dolgoztam ki a lamináris vízsugár ki-
alakulásához szükséges geometriai viszonyok megtervezésére, a kollektorok optimalizálására. A 
számítások alapján végrehajtott módosítások jóságának ellenőrzése céljából kollektorvizsgáló be-
rendezést, „próbapadot” készíttettem. Kísérletsorozattal optimalizáltam a kollektorokat, a folyamat 
során kialakított alsó- és felső kollektorok szivornyáiból koherens sugarak jutnak a szalag felületé-
re, és az egyes szivornyák vízteljesítménye közel azonos, vagyis a szalag szélessége mentén alkal-
mazott hőelvonás szórása ± 5 %-on belül van.

Kísérleteket végeztem a szalag felületén utazó víz eltávolítására különböző sűrített levegős 
és vizes megoldású rendszerekkel. A kísérletsorozattal kialakítottam egy takarékos, és hatékony 
rendszert, mely a mintás felületű szalagról is teljesen eltávolítja az utazó vizet.

A szakirodalom, és saját számításaim alapján kimutattam, a meleghengerműi mérésadat-
gyűjtő rendszerben rögzített adatok elemzésével pedig bebizonyítottam, hogy a hűtővíz hőmérsékle-
tének döntő szerepe van a szalaghűtés hatékonyságában, mivel a hőátadási tényező a vízhőmérsék-
let növekedésével exponenciálisan csökken. Gazdaságossági számítást végeztem, melynek eredmé-
nyeként javaslatot tettem a recirkulációs vízrendszer hűtőtoronnyal való kiegészítésére.

Meghatároztam az egyes acéltípusok optimális tulajdonság-kombinációját biztosító hűtési 
stratégiák jellemzőit.

A fentiekből levonható az a végkövetkeztetés, hogy az általam megalkotott szalaghűtési 
modell nem öncélú, felhasználható offline üzemmódban a szalaghűtési folyamatok legkorszerűbb 
szemléletű modellezésére, a szükséges anyagállandók teljeskörű ismerete és beépítése esetén pedig 
akár online folyamatirányítására is.
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Summary

As a most evident proof of pertaining vitality and recovering ability of steel industry it can increase 
effectiveness with continuously growing prices for energy, labor, transportation etc. to such extent 
that enables economic production despite lowering of market prices. Key factors are intensive tech-
nical development and investment – based on scientific research activity. I have chosen to study one 
of the most important way of steel development – particularly the improvement of steel properties 
by the use of optimized cooling system of HR strips.

A successful optimization requires profound knowledge in different fields supported by research of 
relevant literature. In the course of literature research I tried to find practical correlation between 
mechanical and shape properties and the temperature management of hot rolling. I have found that a 
good shape and isotropy of mechanic properties can only be achieved by the use of optimized strip 
cooling – providing a metallurgically ideal cooling speed and coiling temperature.

On the base of theoretic considerations, references and my own experiences I have elaborated a 
novel method for exact formulation of heat transfer between the strip leaving FM and its environ-
ment, established factors of heat transfer between base metal and the various cooling media. I have 
shown that an exact calculation of actual temperature changes and to achieve a precise description 
of temperature changes consideration of phase transformation heats will be required. For this calcu-
lation I found an appropriate function and proved that considering this heat in calculation will result 
a close relation of calculated results to those ones actually measured.

I have elaborated a calculation model to determine concurrent value pairs of end rolling tempera-
tures and rolling speed – ensuring an appropriate coiling temperature depending from steel quality 
(and normally limited to a narrow range). Reliability of calculation method and conformity of dif-
ferent temperature coefficients are proven by practical measurements.
It precondition of control of process parameters is the precise knowledge of their instant values – so 
I have optimized the measuring apparatus rendering the most important parameters.

The spray headers will be able to provide for a uniform heat removal in longitudinal and transversal 
direction only if a constant pressure of cooling water can be maintained. So I have optimized the 
strip cooling water supply system – eliminating any “oscillations” in WSS – providing the required 
water flow rate to actual rate of consumption at any time and maintaining a stable water flow and 
pressure at the inlet of water spray headers.

By the use of fluid mechanics functions I have elaborated a method for design of geometric condi-
tions required for a laminar water flow and to optimize the operation of spray headers by a series of 
experiments, where the water flow of different nozzles was nearly equal – providing a range of heat 
removal deviations along the width of strip within ± 5 %.

I performed several experiments to remove water travelling downwards on the surface of strip – by 
the use of systems with compressed air and water. These experiments resulted in an economical and 
effective method that can remove travelling water even from the surface of chequer plates perfectly.

I have proved the important role of cooling water temperature in the effectiveness of strip cooling –
regarding that the heat transfer coefficient decreases exponentially with increase of water tempera-
ture. An economic calculation was made with conclusion that an additional cooling tower should be 
installed into our recirculation water system. I have established overall cooling strategy parameters 
ensuring optimum property combinations for different types of steels.
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8. Az alkalmazott jelölések listája

Jel Jelentés Mértékegység

Qvq a hőáramsűrűség a vízzel közvetlenül érintkező szalagfelületen W/m2


QgBq a hőáramsűrűség a gőzzel érintkező felületen W/m2


QDq a hőáramsűrűség a D szakaszon W/m2


Qvq a hőáramsűrűség a vízzel közvetlenül érintkező alsó szalagfelületen W/m2


Qsq vízrétegnek vagy a környezetnek hősugárzással átadott 

hőáramsűrűség
W/m2

gB hőátadási tényező a B szakaszon (a gőzrétegen keresztül) W/m2/K
l a hőátadási tényező a szalag és a görgő között W/m2/K
la a szalag és a levegő közötti hőátadási tényező alul W/m2/K
lD konvektív hőátadási tényező a D szakaszon W/m2/K
lf a szalag és a levegő közötti hőátadási tényező felül W/m2/K
lgörgő a görgő és lemez közötti légrésben bekövetkező hőátadás tényezője W/m2/K
s a sugárzás hőátadási tényezője W/m2/K
sD sugárzás hőátadási tényezője a D szakaszon W/m2/K
sk a környezetnek sugárzással átadott hő hőátadási tényezője felül W/m2/K
sk+g a környezetnek sugárzással átadott hő hőátadási tényezője alul W/m2/K
vA a hőátadási tényező a vízzel közvetlenül érintkező szalagfelületen W/m2/K
vE a hőátadási tényező a vízzel közvetlenül érintkező alsó szalagfelüle-

ten
W/m2/K

 a szalag és a görgő közötti légrés átlagos vastagsága   = 10-4  [23; 
27; 57],

m

g a gőzréteg vastagsága m
 a szalag feketeségi foka                                                   0.7      [3]
görgő a görgő feketeségi foka                                                  görgő =0.12
diffFK3 a belépő diffúzor hatásfoka
sz,g a szalag-görgő párosítás szögtényezője                        sz,görgő=0.3
g a gőz hővezetési tényezője W/m/K
l a levegő hővezetési tényezője W/m/K
v a víz hővezetési tényezője W/m/K
g a gőzréteg dinamikai viszkozitása
l a levegő kinematikai viszkozitása m2/s
v a víz kinematikai viszkozitása m2/s
a az acél sűrűsége                                                                  v=7800 kg/m3

v a víz sűrűsége kg/m3

szg fali csúsztatófeszültség a szalag és a gőz között Pa
szv fali csúsztatófeszültség a szalag és a víz között Pa
diffFK3 a belépő diffúzor veszteségtényezője
ζbelső,FK3 a perforáción fellépő kilépési veszteség tényezője
ζfúvFK3 a fúvókák veszteségtényezője
ζszivFK3 a szivornyák csősúrlódási veszteségtényezője
ηfúv,FK3 a szivornyák fúvókáinak diffúzorhatásfoka
λszivFK3 a szivornyák csősúrlódási együtthatója
Ar3 az ausztenit ferritté alakulásának kezdőhőmérséklete ˚C
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Aszg a szalag és a gőz közötti felület m2

Aszv a szalag és a víz közötti felület m2

av a víz hőmérsékletvezetési száma                                    av=v/v/cp m2/s
B a szalag szélessége m
Bg a görgők hosszúsága m
C0 az abszolút fekete test sugárzási tényezője                     C0=5.67   [3] W/m2/K4

ca az acél fajhője                                                                      ca=0,84 kJ/kg/K
cFv a vízre vonatkozó súrlódási tényező
cgörgő a görgő fajhője J/kg/K
cp a víz hőkapacitása kJ/kg/K
CR lehűlési sebesség (cooling rate) K/s
D a görgő átmérője m
dbelső,FK3 a perforációs furatok átmérője m
ddiffuFK3 a diffúzor kilépő átmérője m
delta_Q/56 molekulatömegnyi acél fázisátalakulási hője kJoule/mol
dfúveFK3 a fúvókák belépő átmérője m
dfúvuFK3 a fúvókák kilépő átmérője m
Dsa a felső vízsugár átmérője a lemez közelében m
Dsa,a az alsó vízsugár átmérője a szalag közelében m
Dsf a felső fúvóka (a fúvókából kilépő vízsugár) átmérője m
Dsf,a az alsó fúvóka (a fúvókából kilépő vízsugár) átmérője m
F az utazóvizet gyorsító erő N
h a szalag vastagsága mm
Ha az alsó fúvóka távolsága a szalagtól m
Hf a felső fúvóka távolsága a szalagtól m
hv az utazó vízréteg vastagsága m
L a száraz szalag hossza, de legfeljebb 15 m m
LszivFK3 a szivornyák egyenértékű csőhossza (mely a görbület miatti sze-

kunder és leválási veszteségeket is tekintetbe veszi)
m

mgörgő a görgő tömege kg
Nbelső,FK3 a perforációs furatok száma
Nu a Nusselt-féle szám
NuFK3 a kiömlőnyílások (szivornyák) száma
Prl a levegőre vonatkozó Prandtl szám
Prv a vízre vonatkozó Prandtl szám
qla a szalag és a levegő közötti hőáram alul MW/m
qlf a szalag és a levegő közötti hőáram felül MW/m
qlgörgő a görgő és lemez közötti légrésben bekövetkező hőáram MW/m
qma az acél tömegárama kg/s/m
qmv a víz tömegárama kg/s
qQ,v,% a hűtővízzel elvonandó összes hőáram részaránya %
q'Q,v,% a hűtővízzel elvonandó összes hőáram részaránya, fázisátalakulási 

hő nélkül
%

qQ,víz a hűtővízzel elvonandó összes hőáram MW/m
qQkl két görgő között konvekcióval a levegőnek leadott hőáram W
qQlgörgő a szalagról egy görgőnek hővezetéssel átadott hőáram W
qQsgörgő a szalagról sugárzással egy görgőnek átadott hőáram W
qQskörny két görgő között a környezetnek sugárzással átadott hőáram W
qsk a környezetnek sugárzással átadott hőáram felül MW/m
qsk% a környezetnek sugárzással felül átadott hőáram részaránya %
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qsk+g a környezetnek sugárzással átadott hőáram alul MW/m
Qv,20 ˚C a felhasznált hűtővíz mennyisége, ha a hőfoka 20 ˚C m3/h
qvn,a vízhűtés nélkül, az alsó felületen leadott összes hőáram MW/m
qvn,f vízhűtés nélkül, a felső felületen leadott összes hőáram MW/m
qvn,f% vízhűtés nélkül, a felső felületen leadott összes hőáram részaránya %
qvn,ö vízhűtés nélkül leadott összes hőáram MW/m
qvn,ö% vízhűtés nélkül leadott összes hőáram részaránya %

R a szalaggal közvetlenül érintkező vízsugár (a sugár alatti „folt”) 
átmérője 

m

Rev a hűtővíz Reynolds száma
Rg a szalagot továbbító görgő sugara m
S a kollektorok egymástól való távolsága m
Sg a görgők tengelytávolsága m
Tf a víz forráspontja                                                               Tf=373 K K
Tgörgő a görgő hőmérséklete K
Theng a hengerlés véghőmérséklete K
Tl a levegő hőmérséklete K
Tsz a szalag hőmérséklete K
tv a hűtővíz hőmérséklete ˚C
Tv a víz hőmérséklete K
Tv,körny a környezet hőmérséklete K
vsa a felső vízsugár sebessége a szalag közelében m/s
vsa,a az alsó vízsugár sebessége a szalag közelében m/s
vsf a felső fúvókából kilépő vízsugár sebessége m/s
vsf,a az alsó vízsugár sebessége a fúvókából való kilépéskor m/s
vsz a szalag sebessége a hűtőszakaszok alatt m/s
vv,20 ˚C a hengerlési sebesség, a 20 ˚C hőfokú hűtővízzel való hűtéskor m/s
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