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FIZYCZNA I NUMERYCZNA SYMULACJA CH£ODZENIA
NATRYSKOWEGO STALOWYCH WLEWKÓW CI¥G£YCH
W CELU OPTYMALIZACJI TECHNOLOGII
PRZEMYS£OWYCH
Przeprowadzono próby laboratoryjne ch³odzenia natryskowego, które dla wybranych parametrów spe³nia³y cechy podobieñstwa w odniesieniu do ch³odzenia w strefie wtórnej podczas ci¹g³ego odlewania stali. W doœwiadczeniach zastosowano dysze wodne i wodno-powietrzne standardowo stosowane w instalacjach przemys³owych. Wykonano symulacje numeryczne ch³odzenia natryskowego z zastosowaniem danych z prób laboratoryjnych i z prób
przemys³owych. Na podstawie wyników badañ i symulacji numerycznych dla wytypowanych parametrów ch³odzenia (ciœnieñ mediów ch³odz¹cych i geometrii uk³adu dysz i próbki) wyznaczono wartoœci wspó³czynnika przejmowania ciep³a (WPC), rozk³ad temperatury na przekrojach wlewka oraz temperaturê Leidenfrosta (TLE).
S³owa kluczowe: ci¹g³e odlewanie stali, ch³odzenie natryskowe, wspó³czynnik przejmowania ciep³a, temperatura Leidenfrosta, dysze natryskowe

PHYSICAL AND NUMERICAL SIMULATION OF SPRAY COOLING
OF STEEL CAST STRANDS FOR OPTIMISATION OF INDUSTRIAL
TECHNOLOGIES
The laboratory tests of spray cooling, which for selected parameters provided similar features with reference to
secondary cooling zone during continuous casting of steel, were carried out. In the experiments, the water and water-air nozzles, utilised in industrial installations as a standard, were used. The numerical simulations of spray
cooling using data from the laboratory and industrial tests were carried out. Based on the results of the tests and numerical simulations the values of heat transfer coefficient (HTC), distribution of temperature on cast strand
cross-sections and Leidenfrost temperature (TLE) were determined for selected cooling parameters (cooling media
pressures and geometry of the nozzles and sample arrangement).
Key words: continuous casting of steel, spray cooling, surface film conductance, Leidenfrost temperature, spray
nozzles

1. WSTÊP
Metoda ch³odzenia natryskowego jest szeroko stosowana w procesach ci¹g³ego odlewania i dalszego przerobu
wyrobów stalowych. Celem ch³odzenia natryskowego podczas ci¹g³ego odlewania jest odprowadzenie ciep³a z powierzchni wlewka zapewniaj¹ce krzepniêcie i stygniêcie
stali. W procesach przeróbki plastycznej na gor¹co zoptymalizowany system ch³odzenia powierzchni wyrobów, np.
bezpoœrednio po walcowaniu, umo¿liwia podwy¿szenie
w³aœciwoœci wyrobów finalnych. Mechanizm przejmowania ciep³a podczas ch³odzenia natryskowego zale¿y od
temperatury powierzchni, warunków ch³odzenia oraz stanu powierzchni. Zjawisko to charakteryzuje siê m.in. wystêpowaniem temperatury, w której przejmowany jest
maksymalny strumieñ ciep³a, a po przekroczeniu której
nastêpuje wrzenie nieustalone z wytworzeniem nieci¹g³ej
warstwy pary pomiêdzy kroplami a powierzchni¹, co prowadzi do spadku wspó³czynnika przejmowania ciep³a
(WPC). Proces ten przebiega do temperatury, w której tworzy siê ci¹g³a warstwa pary pomiêdzy kroplami wody
a ch³odzon¹ powierzchni¹, zwanej temperatur¹ Leidenfrosta (TLE). Po przekroczeniu temperatury Leidenfrosta pro-

ces przejmowania ciep³a ma charakter stabilny, a WPC
wzrasta w sposób umiarkowany ze wzrostem temperatury. Nie istnieje matematyczna zale¿noœæ na obliczenie temperatury TLE dla zdefiniowanych parametrów ch³odzenia.
Temperaturê TLE mo¿na wyznaczyæ eksperymentalnie,
jednak zale¿y ona od wszystkich istotnych parametrów
ch³odzenia natryskowego. Badania eksperymentalne zjawisk fizycznych s¹ na ogó³ mo¿liwe tylko w ograniczonym
zakresie. Mo¿na prowadziæ je z zastosowaniem odpowiednich modeli. Badania modelowe mog¹ byæ prowadzone
z wykorzystaniem modeli fizycznych, w których wystêpuj¹
zjawiska fizyczne tego samego rodzaju jak w obiekcie rzeczywistym, realizowane w mniejszej skali przy zachowaniu podobieñstwa geometrycznego i fizycznego. Drugi rodzaj badañ modelowych zjawisk fizycznych to modelowanie matematyczne polegaj¹ce na opisie matematycznym
rozpatrywanych zjawisk i rozwi¹zaniu uk³adu równañ
ró¿niczkowych przy okreœlonych warunkach brzegowych
i pocz¹tkowych. Podobieñstwo przejmowania ciep³a na powierzchni cia³a sta³ego uwarunkowane jest podobieñstwem geometrycznym kszta³tów cia³a, podobieñstwem
w³aœciwoœci fizycznych medium ch³odz¹cego, podobieñ-
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stwem pól temperatury w medium ch³odz¹cym oraz podobieñstwem wspó³czynników przejmowania ciep³a.
Cechy charakterystyczne i parametry procesu ch³odzenia natryskowego za pomoc¹ dysz:
– rodzaj dysz ch³odz¹cych (ze wzglêdu na stosowane medium ch³odz¹ce),
– kszta³t podstawy i k¹t wierzcho³kowy sto¿ka ch³odz¹cego (rozk³ad intensywnoœci ch³odzenia w obszarze
ch³odzenia),
– ciœnienia mediów ch³odz¹cych (prêdkoœæ – energia kinetyczna medium ch³odz¹cego, stopieñ rozpylenia),
– odleg³oœæ od wylotu dyszy do powierzchni ch³odzonej
(rozk³ad energii kinetycznej kropli na powierzchni
ch³odzonej),
– odleg³oœci pomiêdzy dyszami (wzajemne nak³adanie siê
sto¿ków ch³odz¹cych, mo¿liwoœæ miejscowego nagrzewania siê obszarów s³abiej ch³odzonych)
– temperatura pocz¹tkowa powierzchni ch³odzonej,
– wzajemne usytuowanie strumienia medium ch³odz¹cego i powierzchni ch³odzonej (uwzglêdnienie si³y grawitacji).
Szereg opublikowanych prac badawczych z tematyki
ch³odzenia natryskowego dotyczy uproszczonego schematu wymiany ciep³a czêsto nie uwzglêdniaj¹cego rzeczywistego kszta³tu i wielkoœci ch³odzonego pó³wyrobu lub wyrobu. Horsky i Raudensky w pracach [1 i 2] przeprowadzili
doœwiadczenia ch³odzenia natryskowego stalowej p³yty w
celu wyznaczenia wspó³czynników wymiany ciep³a w zale¿noœci od temperatury ch³odzonej powierzchni. Zbadali
efekt Leidenfrosta oraz wp³yw parametrów ch³odzenia
(rodzaju dysz, ciœnienia stosowanych mediów i intensywnoœci przep³ywu) na efektywnoœæ wymiany ciep³a. Prace
Horskiego i wsp. nie dotyczy³y zagadnieñ wp³ywu kszta³tu
przekroju ch³odzonego oraz zmian mikrostruktury w wyniku ch³odzenia. Raudensky i Horsky [1] badali efekt
zmiennej intensywnoœci przejmowania ciep³a (efekt Leidenfrosta) w zale¿noœci od parametrów ch³odzenia przy
zastosowaniu ruchomej p³yty stalowej nagrzanej do
1250°C i dysz wodno-powietrznych. Autorzy wyznaczyli
zale¿noœci temperatury Leidenfrosta od parametrów
ch³odzenia i temperatury ch³odzonej powierzchni oraz od
szybkoœci przesuwu p³yty. Na podstawie wyników pracy
[1] stwierdzili, ¿e temperatura Leidenfrosta jest parametrem, który istotnie wp³ywa na proces przejmowania
ciep³a w strefie wtórnej ch³odzenia natryskowego podczas
ci¹g³ego odlewania stali, poniewa¿ wspó³czynniki przejmowania ciep³a mog¹ ró¿niæ siê miêdzy sob¹ dziesiêciokrotnie w zale¿noœci od temperatury ch³odzonej powierzchni. W pracy Bambergera i Printza [3] przedstawiono wyniki badañ ch³odzenia powierzchni metali (Al, Cu
i Ni) w postaci odcinków wlewków ci¹g³ych przez zanurzenie w czynniku ch³odz¹cym, przez natrysk wodny oraz
strumieniem wodnym. Autorzy stwierdzili, ¿e dla temperatury nagrzewania przed ch³odzeniem wynosz¹cej 600°C,
950°C i 1150°C odpowiednio dla Al, Cu i Ni oraz dla zastosowanych sposobów ch³odzenia, wspó³czynnik przejmowania ciep³a (W/m2K) jest proporcjonalny do pierwiastka
kwadratowego z (lrC) (l – przewodnoœæ cieplna (W/mK);
r – gêstoœæ (kg/m3); C – ciep³o w³aœciwe (J/kgK)). W szczególnoœci autorzy nie stwierdzili w swoich badaniach wystêpowania efektu Leidenfrosta podczas ch³odzenia natryskowego i strumieniem wodnym. W przypadku ch³odzenia
natryskowego wykazali, ¿e wspó³czynnik przejmowania
ciep³a roœnie ze wzrostem intensywnoœci ch³odzenia oraz
maleje ze wzrostem temperatury ch³odzonej powierzchni.
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Autorzy pracy [3] wykazali, ¿e wartoœci wspó³czynników
przejmowania ciep³a (a) dla Al, Cu i Ni by³y o ok. 25% wy¿sze dla ch³odzenia strumieniem wodnym w porównaniu
z ch³odzeniem zanurzeniowym. Fujimoto i in. [4] przeprowadzili badania modelowe (fizyczne i numeryczne) wymiany ciep³a pomiêdzy powierzchni¹ a medium ch³odz¹cym w postaci natrysku wodnego w zakresie powy¿ej temperatury Leidenfrosta. Autorzy wykonali badania ch³odzenia natryskowego wodnego (temp. wody 20°C) powierzchni stali odpornej na korozjê nagrzanej do temperatury
900°C. W pracy [4] wykazano, ¿e korelacja pomiêdzy
wspó³czynnikiem przejmowania ciep³a (a) a intensywnoœci¹ strumienia wody jest niejednoznaczna. Fujimoto i in.
wykazali, ¿e wspó³czynnik przejmowania ciep³a silnie zale¿y od intensywnoœci ch³odzenia okreœlonych jako: œrednica kropli wody, szybkoœæ natrysku i gêstoœæ kropli.
Hauksson i in. [5] przeprowadzili badania fizyczne i numeryczne natryskowego ch³odzenia nieruchomej p³yty ze stali niskowêglowej o gruboœci 7 mm nagrzanej do 1200°C
w celu okreœlenia wp³ywu parametrów ch³odzenia (temp.
wody 30, 40 i 50°C) na proces wymiany ciep³a ze szczególnym uwzglêdnieniem wystêpowania zjawiska maksymalnego strumienia ciep³a. Autorzy wykazali, ¿e ze spadkiem
temperatury wody oraz ze wzrostem intensywnoœci
przep³ywu wody wartoœæ maksymalnego przep³ywu ciep³a
wzrasta. Li i Wells [6] przeprowadzili badania wp³ywu natê¿enia przep³ywu wody, temperatury wody, rodzaju dysz,
odleg³oœci dysz od ch³odzonej powierzchni na intensywnoœæ przejmowania ciep³a z nagrzanej, nieruchomej p³yty
ze stali odpornej na korozjê w gatunku AISI 316. Badania z
wykorzystaniem fizycznej i numerycznej symulacji dotyczy³y zakresu temperatury poni¿ej 700°C. Li i Wells wykazali obecnoœæ dwóch obszarów ch³odzonych za pomoc¹
dysz wodnych: obszaru ch³odzonego natryskiem wodnym
(znajduj¹cego siê w osi strumienia dyszy) i obszaru
przep³ywu wody na powierzchni ch³odzonej oddalonego od
osi sto¿ka natryskowego. Obszary te znacznie ró¿ni¹ siê
intensywnoœci¹ przejmowania ciep³a z powierzchni metalu. Autorzy pracy [6] wyznaczyli warunki dla których wystêpuje maksymalna wartoœæ strumienia ciep³a w zale¿noœci od w/w parametrów ch³odzenia i temperatury ch³odzonej powierzchni, stwierdzaj¹c m.in., ¿e ze wzrostem temperatury wody ch³odz¹cej intensywnoœæ przejmowania
ciep³a maleje a temperatura Leidenfrosta wzrasta (w zakresie zmiany temperatury wody do 20°C efekt ten jest
ma³o znacz¹cy). Ponadto wykazali znaczny wzrost strumienia ciep³a ze wzrostem intensywnoœci ch³odzenia,
szczególnie w obszarze znajduj¹cym siê w pobli¿u osi sto¿ka ch³odz¹cego. Wendelsfort i in. [7] okreœlili WPC podczas ch³odzenia blach niklowych (powierzchnia nieutleniona podczas ch³odzenia) w zakresie DT = 200–1100°C
(DT – ró¿nica temperatury powierzchni ch³odzonej (Ts)
i medium ch³odz¹cego (Tw)) z zastosowaniem dysz wodnych o pe³nym sto¿ku i nastêpuj¹cych parametrach ch³odzenia: intensywnoœæ ch³odzenia Vs = 3–30 kg/m2s, prêdkoœæ kropel Vd = 13–15 m/s, œrednica kropel dd =
300–400 mm. W zakresie intensywnoœci ch³odzenia 5–30
kg/m2s dla DT = 700°C autorzy uzyskali wartoœci WPC od
1000 do 3500 W/m2K, natomiast dla DT = 1000°C od 500 do
2000 W/m2K. Wendelsfort i wsp. wykazali, ¿e WPC wzrasta
z obni¿aniem siê DT szczególnie dla wysokich wartoœci Vs.
Dla Vs = 30 kg/m2s ró¿nica WPC pomiêdzy DT=1000°C
i DT=600°C wynosi³a ok. 1500 W/m2K. Puschman i wsp.
w pracy [8] przeprowadzili badania ch³odzenia natryskowego z zastosowaniem dyszy wodno-powietrznej w zakresie temperatury powierzchni 300–600°C. Autorzy wykaza-
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li, ¿e w przypadku ch³odzenia wodno-powietrznego nie wystêpuje zjawisko Leidenfrosta w badanym zakresie temperatury powierzchni ch³odzonej. Puschman i in. okreœlili
sta³e wartoœci WPC w zakresie temperatury 300-600°C na
poziomie 100–200 i 2000–3000 W/m2K dla dwóch intensywnoœci ch³odzenia zró¿nicowanych pod wzglêdem iloœci
wody ch³odz¹cej i ciœnienia powietrza doprowadzanych do
dyszy. Autorzy pracy [8] stwierdzili mo¿liwoœæ bardziej
jednorodnego ch³odzenia wyrobów z zastosowaniem dysz
wodno-powietrznych w porównaniu z dyszami wodnymi.
Wendelsfort i in. w pracy [9] przeprowadzili badania
wp³ywu warstwy tlenków na powierzchni ch³odzonej na
WPC. Autorzy wykonali badania dla kilku gatunków stali
zró¿nicowanych pod wzglêdem gruboœci (0–500 mm) i rodzaju warstwy tlenków. Dla temperatury wody ok. 18°C
i temperatury powierzchni ch³odzonej w zakresie 200–
900°C wykonali próby ch³odzenia wodnego przy intensywnoœci Vs = 3 i 30 kg/m2s. Autorzy pracy [9] wykazali, ¿e
stabilna warstwa tlenków o gruboœci powy¿ej 100 mm ma
wp³yw na proces przejmowania ciep³a. W przypadku stali
niskostopowych ze wzglêdu na niestabiln¹ warstwê tlenków na powierzchni, szczególnie w zakresie TLE, proces
przejmowania ciep³a mo¿e byæ nierównomierny. Wendelsfort i in. na podstawie wyników badañ pracy [9] stwierdzili, ¿e warstwa tlenków ma nieznaczny wp³yw na proces
przejmowania ciep³a w zakresie temperatury powy¿ej TLE
poza chwilowymi zmianami WPC w obszarach niestabilnej
warstwy tlenków.
Na podstawie przegl¹du literatury oraz wykonanych
w³asnych prac [10–13] dotycz¹cych ch³odzenia natryskowego stwierdzono, ¿e jest to zjawisko z³o¿one, zale¿ne od
wielu zmieniaj¹cych siê w trakcie eksperymentu parametrów. W szczególnoœci wspó³czynnik a nie jest sta³y dla danego materia³u, ale zale¿y m.in. od charakterystyki systemu ch³odzenia, geometrii cia³a ch³odzonego, stanu powierzchni, w³aœciwoœci medium ch³odz¹cego i jego parametrów, a tak¿e od ró¿nicy temperatur pomiêdzy medium
ch³odz¹cym i powierzchni¹ ch³odzon¹. Wyznaczenie wartoœci a dla ró¿nych warunków stanowi jedno z g³ównych
zadañ teorii wymiany ciep³a. Ustalenie analitycznej funkcji opisuj¹cej zmiany wspó³czynnika a jest na ogó³ bardzo
trudne. Czêsto zale¿noœæ tê wyznacza siê doœwiadczalnie
korzystaj¹c z teorii podobieñstwa i analizy odwrotnej.
W wielu przypadkach w praktyce przemys³owej parametry medium ch³odz¹cego zmieniaj¹ swoje w³aœciwoœci –
np. mo¿e on zmieniaæ swój stan fizyczny (odparowywaæ,
krystalizowaæ). W zwi¹zku z powy¿szym analizê wymiany
ciep³a dla przypadku wymuszonego przejmowania przeprowadza siê przy za³o¿eniach upraszczaj¹cych. Obecnie
nie ma teoretycznych metod przewidywania (obliczania)
temperatury Leidenfrosta.
Celem niniejszej pracy by³o wyznaczenie warunków
brzegowych oraz TLE dla ch³odzenia natryskowego wlewka ci¹g³ego z zastosowaniem dysz wodnych i wodno-powietrznych. W wyniku symulacji fizycznych i numerycznych ch³odzenia natryskowego oraz prób przemys³owych
ci¹g³ego odlewania stali z zastosowaniem dodatkowego
ch³odzenia powierzchni wlewka okreœlono wartoœci
wspó³czynników przejmowania ciep³a, TLE i zaproponowano metody ch³odzenia wlewków ci¹g³ych w strefie
wtórnej.
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2. METODYKA I MATERIA£ BADAÑ
Badania fizycznej symulacji ch³odzenia natryskowego
przeprowadzono na stanowisku laboratoryjnym. Podstawowe parametry eksperymentów mo¿liwych do wykonania na stanowisku laboratoryjnym do natryskowego ch³odzenia w IM¯:
– ch³odzenie odcinków wlewków ci¹g³ych (np. 160×
160×300 mm),
– ch³odzenie odcinków blach grubych (np. 30×200×400
mm),
– mo¿liwoœæ zastosowania dysz standardowo u¿ywanych
w warunkach przemys³owych (wodnych i wodnopowietrznych),
– ruch uk³adu dysz ch³odz¹cych wzglêdem powierzchni
ch³odzonej,
– obustronne lub jednostronne ch³odzenie powierzchni
po³o¿onej poziomo w stosunku do dyszy.
W trakcie ch³odzenia na stanowisku laboratoryjnym s¹
spe³nione wybrane warunki podobieñstwa do ch³odzenia
wlewków ci¹g³ych w strefie wtórnej, blach grubych,
kszta³towników w zakresie: wymiarów próbek, rodzaju
dysz, odleg³oœci dysz od powierzchni ch³odzonej, mo¿liwoœci ch³odzenia z zastosowaniem uk³adu dysz i z ruchem
kolektora ch³odz¹cego wzglêdem nieruchomej próbki.
Do przeprowadzenia numerycznej symulacji procesu
ci¹g³ego odlewania stali wykorzystano program Calcosoft
2D. Oprogramowanie Calcosoft 2D s³u¿y do modelowania
procesów odlewania stali oraz innych zwi¹zanych z wymian¹ ciep³a lub przep³ywem cieczy, w szczególnoœci umo¿liwia modelowanie procesu ci¹g³ego odlewania, gdzie wystêpuje ruch oraz ci¹g³e dostarczanie i odprowadzanie
masy. Jest to model dwuwymiarowy oparty o metodê elementów skoñczonych. Program ma budowê modu³ow¹, pozwalaj¹c¹ w zale¿noœci od potrzeb dowolnie konfigurowaæ
jego mo¿liwoœci obliczeniowe. Do symulacji numerycznej,
przeprowadzonej w ramach niniejszej pracy, wykorzystano modu³ podstawowy stosowany do przygotowania danych wejœciowych, które obejmuj¹ zdefiniowanie kszta³tu
symulowanego obiektu, okreœlenie warunków brzegowych
oraz warunków prowadzenia g³ównych obliczeñ zwi¹zanych z przep³ywem ciep³a w modelowanym obiekcie.
Materia³ badañ w przypadku prób laboratoryjnych stanowi³y odcinki wlewków ci¹g³ych o wymiarach 80×160×
270 mm ze stali œredniowêglowej mikrostopowej 25MnV5.
Wymiary powierzchni ch³odzonej wynosi³y 160×270 mm.
Próby przemys³owe przeprowadzono podczas ci¹g³ego odlewania stali w gatunkach o du¿ej sk³onnoœci do powstawania pêkniêæ powierzchniowych (gatunki perytektyczne
np. 20MnCrS5, 8620RH).

3. FIZYCZNA SYMULACJA CH£ODZENIA
NATRYSKOWEGO WODNEGO
W WARUNKACH LABORATORYJNYCH
I ANALIZA NUMERYCZNA
Z ZASTOSOWANIEM DANYCH
Z EKSPERYMENTÓW LABORATORYJNYCH
3.1 ZAKRES BADAÑ DLA CH£ODZENIA
Z ZASTOSOWANIEM DYSZ WODNYCH
Próby ch³odzenia natryskowego zosta³y przeprowadzone z wykorzystaniem dysz wodnych standardowo stosowanych w instalacjach przemys³owych linii COS. Zastosowano dysze o kszta³cie pe³nego sto¿ka o k¹cie wierz-
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b)

Rys. 1. Schemat usytuowania uk³adu dysz wzglêdem powierzchni ch³odzonej, miejsca monta¿u termopar oraz po³o¿enie próbki na
samotoku stanowiska laboratoryjnego w trakcie prób ch³odzenia. Wymiary podano w mm
Fig. 1. Diagram of nozzle system location relative to the surface being cooled, points of installation of thermocouples and
location of sample on laboratory stand roller table during the cooling tests. Dimensions in mm
Tablica 1. Zakres doœwiadczeñ ch³odzenia wodnego i parametry ch³odzenia
Table 1. Scope of water cooling experiments and cooling parameters
Lp.

Odleg³oœci pomiêdzy
dyszami, mm

Odleg³oœæ od powierzchni
ch³odzonej, mm

Ciœnienie wody, bar/
Iloœæ wody (kg/m2s)

1

150

200

2,2

3,0 / 3,6

2

150

200

2,2

3,0 / 3,6

3

150

200

2,2

3,5 / 3,9

4

150

200

2,2

3,5 / 3,9

cho³kowym 45° i wydajnoœci 4,7 l/min przy ciœnieniu wody
3 bary. Odleg³oœæ pomiêdzy dyszami ch³odz¹cymi wynosi³a 150 mm. Przy zastosowanej odleg³oœci dyszy od powierzchni próbki podstawy sto¿ków ch³odz¹cych s¹siaduj¹cych dysz zachodz¹ na siebie na d³ugoœci 10 mm
(rys. 1a). Na rys. 1b przedstawiono po³o¿enie próbki na
stanowisku w trakcie prób ch³odzenia. Przeprowadzono
próby z ruchem kolektora ch³odz¹cego nad powierzchni¹
próbki w trakcie ch³odzenia. Eksperymenty ch³odzenia
z zastosowaniem dysz wodnych przeprowadzono przy
dwóch wartoœciach ciœnienia wody ch³odz¹cej: 3,0 bary
i 3,5 bara. Szybkoœæ przesuwu kolektora wynosi³a ok.
2,2 m/min. Zakres przeprowadzonych prób oraz parametry ch³odzenia podano w tablicy 1.
a)

Szybkoœæ przesuwu
kolektora nad powierzchni¹
ch³odzon¹, m/min

3.2 WYNIKI DOŒWIADCZEÑ CH£ODZENIA ZA
POMOC¥ DYSZ WODNYCH Z ZASTOSOWANIEM
URZ¥DZENIA LABORATORYJNEGO
Wyniki symulacji fizycznych procesu ch³odzenia natryskowego wlewka ci¹g³ego w postaci przyk³adowych krzywych ch³odzenia w miejscach usytuowania termopar zamieszczono na rys. 2. Dostarczy³y one danych do symulacji
numerycznych w celu wyznaczenia wartoœci wspó³czynnika przejmowania ciep³a (WPC) oraz charakteru zmian
WPC w funkcji temperatury w odleg³oœci 5 mm pod powierzchni¹ ch³odzon¹ oraz w funkcji obliczonej temperatury powierzchni.
b)

Rys. 2. Krzywe ch³odzenia otrzymane w wyniku eksperymentów laboratoryjnych. Ch³odzenie z zastosowaniem dysz wodnych,
ciœnienie wody 3 bary (a) i 3,5 bara (b)
Fig. 2. Cooling curves obtained as a result of laboratory experiments. Cooling using water nozzles, water pressure 3 bar (a)
and 3.5 bar (b)
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Tablica 2. Zestawienie wyników analizy krzywych ch³odzenia wodnego
Table 2. Summary of water cooling curves analysis results
Ciœnienie wody doprowadzanej
do kolektora (uk³adu dysz)

Szybkoœæ ch³odzenia (Vch) w zakresie temperatury od ok. 1050°C (pocz¹tek ch³odzenia)
do ok. 600°C (wartoœci szacunkowe)
T1

T2

T3

T4

T5

woda (bar)

o

Vch ( C/s)

o

Vch ( C/s)

o

Vch ( C/s)

o

Vch ( C/s)

Vch (oC/s)

3

15,1

15,0

17,4

20,7

nm

3

22,9

21,6

26,7

24,9

5,7

3,5

17,9

16,9

21,4

33,4

nm

3,5

nm

15,5

14,8

13,2

4,8

nie mierzono
T1, T2, T3, T4, T5 – termopary zgodnie ze schematem na rys. 1a.

W tablicy 2 podano szybkoœci ch³odzenia w zakresie
temperatur od pocz¹tku ch³odzenia (1050–1100°C) do ok.
600°C w miejscach usytuowania termopar. Dla ch³odzenia
wodnego i ciœnienia 3 bary w odleg³oœci 5 mm pod powierzchni¹ ch³odzon¹ uzyskano szybkoœci w zakresie
15–27°C/s. W przypadku ch³odzenia z zastosowaniem dysz
wodnych przy ciœnieniu 3,5 bara szybkoœci ch³odzenia
w tej samej odleg³oœci od powierzchni wynosi³y 17–33°C/s.
Wystêpuj¹ce ró¿nice w szybkoœciach ch³odzenia dla niektórych termopar mog¹ byæ zwi¹zane m.in. z ró¿n¹ g³êbokoœci¹ ich umiejscowienia pod powierzchni¹ ch³odzon¹
(±1 mm) lub ze zró¿nicowanymi lokalnymi warunkami
ch³odzenia np. ze wzglêdu na wystêpuj¹c¹ na powierzchni
warstwê tlenków i wystêpowanie strefy nak³adania siê
sto¿ków ch³odz¹cych od s¹siaduj¹cych dysz. Do analizy
numerycznej wytypowano reprezentatywne krzywe ch³odzenia.

3.3 WYNIKI SYMULACJI NUMERYCZNYCH
CH£ODZENIA NATRYSKOWEGO ZA POMOC¥
DYSZ WODNYCH
Symulacje numeryczne wykonano dla wybranych, reprezentatywnych krzywych ch³odzenia dla poszczególnych eksperymentów. Wyniki symulacji w postaci zmian
wartoœci WPC w funkcji temperatury w odleg³oœci 5 mm
pod powierzchni¹ oraz obliczonej temperatury powierzchni, zamieszczono na rys. 3. Na wykresach zaznaczono wartoœæ temperatury Leidenfrosta (TLE). Dla ch³odzenia za
pomoc¹ dysz wodnych przy ciœnieniu 3 bary w zakresie obliczonej temperatury powierzchni 1050 – ok. 600°C uzyskano wartoœci WPC od kilkuset do ok. 2000 W/m2K. Nastêpnie
poni¿ej temperatury ok. 600°C nast¹pi³ gwa³towny wzrost
WPC do ponad 5000 W/m2K. Dla zastosowanych warunków
ch³odzenia okreœlono temperaturê Leidenfrosta wynosz¹c¹ ok. 600°C. W przypadku ch³odzenia za pomoc¹ dysz

Rys. 3. Zmiany WPC oraz temperatury zarejestrowanej 5 mm pod powierzchni¹ i obliczonej temperatury powierzchni dla eksperymentu ch³odzenia z zastosowaniem dysz wodnych: ciœnienie wody 3,5 bara (symulacje wykonano dla termopary T3)
Fig. 3. Changes of HTC and temperature recorded at 5 mm below the surface and in calculated surface temperature for the
cooling experiment using water nozzles: water pressure 3.5 bar (simulations carried out for the T3 thermocouple)
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b)

Rys. 4. Schemat usytuowania dysz wodno-powietrznych i próbki podczas laboratoryjnych prób ch³odzenia
Fig. 4. Diagram of location of water-air nozzles and sample during the laboratory cooling tests

wodnych dla ciœnienia wody 3,5 bara wartoœæ WPC w porównywalnym zakresie temperatury powierzchni, by³a
bardziej stabilna i nie przekracza³a 1500 W/m2K. Po obni¿eniu temperatury do ok. 600°C (TLE) podobnie jak dla ciœnienia 3 bary wyst¹pi³ znaczny wzrost WPC powy¿ej 5000
W/m2K.

4. FIZYCZNA SYMULACJA CH£ODZENIA
NATRYSKOWEGO WODNO-POWIETRZNEGO
W WARUNKACH LABORATORYJNYCH
I ANALIZA NUMERYCZNA
Z ZASTOSOWANIEM DANYCH
Z EKSPERYMENTÓW LABORATORYJNYCH
4.1 ZAKRES BADAÑ DLA CH£ODZENIA
Z ZASTOSOWANIEM DYSZ
WODNO-POWIETRZNYCH
Próby ch³odzenia natryskowego zosta³y przeprowadzone z wykorzystaniem dysz wodno-powietrznych stosowanych w instalacjach przemys³owych linii COS. Zastosowano dysze dwuczynnikowe o kszta³cie pe³nego sto¿ka o
k¹cie wierzcho³kowym 60°. Przeprowadzono próby z ruchem kolektora ch³odz¹cego nad powierzchni¹ próbki w
trakcie ch³odzenia. Prêdkoœæ przesuwu wynosi³a ok. 2,2
m/min. Schematy usytuowania dysz i powierzchni ch³odzonej zamieszczono na rys. 4, a na rys. 5 fotografiê podczas eksperymentu ch³odzenia.
Uk³ady ch³odz¹ce dla dysz wodno-powietrznych by³y
zró¿nicowane pod wzglêdem odleg³oœci pomiêdzy dyszami
i odleg³oœci od powierzchni ch³odzonej. Zastosowano kilka
wariantów ch³odzenia ró¿ni¹cych siê stosunkiem iloœci
wody i powietrza doprowadzanych do dysz. Szybkoœæ

Rys. 5. Fotografia stanowiska laboratoryjnego podczas eksperymentu z ruchem kolektora w czasie ch³odzenia (a) oraz
fotografia próbki z zamontowanymi termoparami
Fig. 5. Photograph of laboratory stand during the experiment with collector movement during cooling (a) and photograph of sample with installed thermocouples

przesuwu kolektora wynosi³a ok. 2,2 m/min. Zakres przeprowadzonych prób oraz parametry ch³odzenia podano
w tablicy 3.
4.2 WYNIKI SYMULACJI FIZYCZNYCH
I NUMERYCZNYCH CH£ODZENIA
NATRYSKOWEGO ZA POMOC¥ DYSZ
WODNO-POWIETRZNYCH
Przyk³adowe krzywe ch³odzenia zarejestrowane podczas próby z zastosowaniem dysz wodno-powietrznych

Tablica 3. Zakres eksperymentów ch³odzenia za pomoc¹ dysz wodno-powietrznych i parametry ch³odzenia
Table 3. Scope of cooling experiments using water-air nozzles and cooling parameters

Lp.

Odleg³oœci
pomiêdzy dyszami,
mm

Odleg³oœæ
od powierzchni
ch³odzonej, mm

Szybkoœæ przesuwu
kolektora nad
powierzchni¹
ch³odzon¹, m/min

Ciœnienie wody,
bar /Iloœæ wody
kg/m2s

Ciœnienie
powietrza,
bar

Iloraz ciœnienia
wody do ciœnienia
powietrza

1

220

200

2,2

3 / 8,8

2,5

1,20

2

110

150

2,2

3 / 8,8

2,5

1,20

3

110

150

2,2

2 / 6,5

1,5

1,33

4

110

150

2,2

1,5 / 5,5

1,0

1,50

5

110

150

2,2

1,0 / 4,6

2,0

0,50
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(odleg³oœæ od powierzchni ch³odzonej 200 mm, odleg³oœæ
pomiêdzy dyszami 220 mm) i z ruchem uk³adu dysz w czasie ch³odzenia przedstawiono na rys. 6. Wartoœci WPC obliczone dla wybranej krzywej ch³odzenia zamieszczono na
rys. 7.
Wyniki symulacji fizycznych procesu ch³odzenia natryskowego za pomoc¹ dysz wodno-powietrznych (odleg³oœæ
od powierzchni ch³odzonej 150 mm, odleg³oœci pomiêdzy
dyszami 110 mm) w postaci przyk³adowych krzywych
ch³odzenia w miejscach usytuowania termopar zamieszczono na rys. 8.
W tablicy 4 podano szybkoœci ch³odzenia w zakresie
temperatur od pocz¹tku ch³odzenia (1050–1100°C) do ok.

Prace IM¯ 2 (2009)

600°C w miejscach usytuowania termopar. Przy zmiennych ciœnieniach mediów ch³odz¹cych uzyskano zró¿nicowane szybkoœci ch³odzenia w zakresie od kilkunastu °C/s
do blisko 30°C/s. Dla ciœnienia wody 3 bary i ciœnienia powietrza 2,5 bara uzyskano równomierne ch³odzenie ca³ej
powierzchni próbki z szybkoœciami ch³odzenia w zakresie
13–16°C/s. Dla pozosta³ych wytypowanych ciœnieñ wody
i powietrza uzyskano wiêksze szybkoœci ch³odzenia, powy¿ej 20°C/s, ale równomiernoœæ ch³odzenia na powierzchni próbki by³a mniejsza. Dobór odpowiedniego stosunku ciœnienia wody i powietrza dla dysz dwuczynnikowych jest zwi¹zany m.in. z odpowiednim stopniem rozpylenia kropel cieczy, który zapewnia stabilnoœæ procesu

Rys. 6. Krzywe ch³odzenia zarejestrowane podczas próby z zastosowaniem dysz wodno-powietrznych (tablica 3, poz. 1)
Fig. 6. Cooling curves recorded during the test using water-air nozzles (table 3, item 1)

Rys. 7. Zmiany wspó³czynnika przejmowania ciep³a podczas ch³odzenia za pomoc¹ dysz wodno-powietrznych z ruchem kolektora
w czasie próby (ciœnienie wody 3 bary, ciœnienie powietrza 2,5 bara) z temperatury ok. 1050°C w obszarze termopary T2
Fig. 7. Changes of HTC when cooling using water-air nozzles with collector movement during the test (water pressure 3 bar,
air pressure 2.5 bar) from approx. 1050°C for T2 thermocouple

Prace IM¯ 2 (2009)

Fizyczna i numeryczna symulacja ch³odzenia natryskowego...

a)
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b)

Rys. 8. Krzywe ch³odzenia otrzymane w wyniku eksperymentów laboratoryjnych. Ch³odzenie z zastosowaniem dysz wodnopowietrznych, (poz. 2-(a) i poz. 4-(b) w tabl. 3)
Fig. 8. Cooling curves obtained as a result of laboratory experiments. Cooling using water-air nozzles (item 2-(a) and item
4-(b) in table 3)
Tablica 4. Zestawienie wyników analizy krzywych ch³odzenia wodno-powietrznego (odleg³oœæ od powierzchni ch³odzonej
150 mm, odleg³oœæ pomiêdzy dyszami 110 mm)
Table 4. Summary of water-air cooling curves analysis results (distance from the surface being cooled – 150 mm, intervals
between nozzles – 110 mm)
Ciœnienie mediów ch³odz¹cych
doprowadzanych do kolektora
(uk³adu dysz)

Szybkoœæ ch³odzenia (Vch) w zakresie temperatury od ok. 1050°C (pocz¹tek ch³odzenia)
do ok. 600°C (wartoœci szacunkowe)
T1

T2

T3

T4

T5

woda
(bar)

powietrze
(bar)

Vch (oC/s)

Vch (oC/s)

Vch (oC/s)

Vch (oC/s)

Vch (oC/s)

3

2,5

14,4

13,7

16,7
11,4

13,5
5,4

4,7

2

1,5

19,6

17,0

21,7

29,4

bd

1,5

1,0

13,4

20,1

bd

bd

4,7

1,0

2,0

9,3

23,1

bd

bd

3,9

T1, T2, T3, T4, T5 – termopary zgodnie ze schematem na rys. 1.

Rys. 9. Zmiany WPC, temperatury zarejestrowanej 5 mm pod powierzchni¹ i obliczonej temperatury powierzchni dla eksperymentu ch³odzenia z zastosowaniem dysz wodno-powietrznych: ciœnienie wody 3,0 bary, ciœnienie powietrza 2,5 bara (symulacje wykonano dla krzywej ch³odzenia zarejestrowanej przez termoparê T2)
Fig. 9. Changes of HTC and temperature recorded at 5 mm below the surface and in calculated surface temperature for the
cooling experiment using water-air nozzles: water pressure 3.0 bar, air pressure 2.5 bar (simulations carried out for cooling
curve recorded by T2 thermocouple)

28

Jaros³aw Marcisz, Artur Mazur

Prace IM¯ 2 (2009)

Rys. 10. Zmiany WPC, temperatury zarejestrowanej 5 mm pod powierzchni¹ i obliczonej temperatury powierzchni dla eksperymentu ch³odzenia z zastosowaniem dysz wodno-powietrznych: ciœnienie wody 1,5 bara, ciœnienie powietrza 1,0 bar (symulacje wykonano dla krzywej ch³odzenia zarejestrowanej przez termoparê T2)
Fig. 10. Changes of HTC and temperature recorded at 5 mm below the surface and in calculated surface temperature for the
cooling experiment using water-air nozzles: water pressure 1.5 bar, air pressure 1.0 bar (simulations carried out for cooling
curve recorded by T2 thermocouple)

ch³odzenia. W przypadku termopary usytuowanej 20 mm
pod powierzchni¹ ch³odzon¹ szybkoœæ ch³odzenia zawiera³a siê w zakresie 3,9–5,7 °C/s.
Wystêpuj¹ce ró¿nice w szybkoœciach ch³odzenia dla niektórych termopar mog¹ byæ zwi¹zane m.in. z ró¿n¹ g³êbokoœci¹ ich usytuowania pod powierzchni¹ ch³odzon¹
(±1 mm) lub ze zró¿nicowanymi lokalnymi warunkami
ch³odzenia np. ze wzglêdu na wystêpuj¹c¹ na powierzchni
warstwê tlenków i wystêpowanie strefy nak³adania siê
sto¿ków ch³odz¹cych od s¹siaduj¹cych dysz. Do analizy
numerycznej wytypowano reprezentatywne krzywe ch³odzenia.
Wyniki symulacji numerycznych w postaci zmian wartoœci WPC w funkcji temperatury w odleg³oœci 5 mm pod powierzchni¹ oraz obliczonej temperatury powierzchni, zamieszczono na rys. 9 i 10. Na wykresach zaznaczono szacunkow¹ wartoœæ temperatury Leidenfrosta (TLE).
Dla ch³odzenia z zastosowaniem dysz dwuczynnikowych do obliczeñ wytypowano dwa warianty ró¿ni¹ce siê
parametrami (ciœnieniami) mediów ch³odz¹cych:
1) ciœnienie wody 3 bary, ciœnienie powietrza 2,5 bara;
2) ciœnienie wody 1,5 bara, ciœnienie powietrza 1 bar.
W wariancie 1) w zakresie temperatury powierzchni
1050–500°C uzyskano wartoœci WPC pomiêdzy ok. 1000
a 2000 W/m2K. Po osi¹gniêciu temperatury powierzchni
poni¿ej 500°C nast¹pi³ gwa³towny wzrost WPC do wartoœci
ok. 7000 W/m2K. Dla tego wariantu ch³odzenia przyjêto
TLE równ¹ ok. 500°C. Wariant 2) ch³odzenia z zastosowaniem dysz dwuczynnikowych charakteryzowa³ siê gwa³townym wzrostem WPC natychmiast po rozpoczêciu
ch³odzenia. Proces ch³odzenia w zakresie temperatur od
1050 do ok. 400°C przebiega³ przy silnie wzrastaj¹cym
WPC, od kilkuset do ok. 4500 W/m2K. W analizowanym
przypadku ch³odzenie natryskowe odbywa³o siê ca³kowicie poni¿ej TLE.

5. PODSUMOWANIE WYNIKÓW BADAÑ
CH£ODZENIA W WARUNKACH
LABORATORYJNYCH
5.1. CH£ODZENIE NATRYSKOWE WODNE
ODCINKÓW WLEWKÓW CI¥G£YCH
Dla ch³odzenia za pomoc¹ dysz wodnych przy ciœnieniu
3 bary w zakresie obliczonej temperatury powierzchni od
1050 – do ok. 600°C uzyskano wartoœci WPC od kilkuset do
ok. 2000 W/m2K. Nastêpnie poni¿ej temperatury ok. 600°C
nast¹pi³ gwa³towny wzrost WPC do ponad 5000 W/m2K.
Dla zastosowanych warunków ch³odzenia okreœlono temperaturê Leidenfrosta wynosz¹c¹ ok. 600°C. W przypadku
ch³odzenia za pomoc¹ dysz wodnych wartoœæ WPC dla ciœnienia wody 3,5 bara w porównywalnym zakresie temperatury powierzchni, by³a bardziej stabilna i nie przekracza³a
1500 W/m2K. Po obni¿eniu temperatury do ok. 600°C (TLE)
podobnie jak dla ciœnienia 3 bary wyst¹pi³ znaczny wzrost
WPC powy¿ej 5000 W/m2K.
5.2. CH£ODZENIE NATRYSKOWE
WODNO-POWIETRZNE
ODCINKÓW WLEWKÓW CI¥G£YCH
W przypadku ch³odzenia wodno-powietrznego z zastosowaniem ruchu kolektora z dyszami (odleg³oœæ pomiêdzy
dyszami = 220 mm, odleg³oœæ od powierzchni ch³odzonej
200 mm) podczas ch³odzenia stwierdzono wystêpowanie
trzech zakresów zró¿nicowanych pod wzglêdem wartoœci
WPC. Pierwszy zakres wystêpowa³ dla temperatur od rozpoczêcia ch³odzenia (ok. 1000–1050°C) do ok. 600°C i charakteryzowa³ siê sta³¹ lub nieznacznie rosn¹c¹ wartoœci¹
WPC w granicach 500–1500 W/m2K. W zakresie tym wystêpowa³ ustalony proces przejmowania ciep³a z wystêpowaniem ci¹g³ej warstwy pary pomiêdzy medium ch³odz¹cym
a powierzchni¹ odcinka wlewka. W drugim zakresie ch³od-
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zenia dla temperatury od 600 do 300°C stwierdzono wystêpowanie silnego wzrostu wartoœci WPC od ok. 1500 W/m2K
do poziomu 4000 W/m2K. Ch³odzenie dla temperatury poni¿ej 300°C odbywa³o siê przy wysokich wartoœciach WPC
w przedziale 4000–6000 W/m2K. Dla tego rodzaju ch³odzenia natryskowego TLE wynosi ok. 600°C. W trakcie ch³odzenia ze wzglêdu na zbyt du¿e zastosowane odleg³oœci
uk³adu dysz od powierzchni ch³odzonej i odleg³oœci pomiêdzy dyszami stwierdzono wystêpowanie efektu powtórnego nagrzewania siê obszarów próbki w trakcie ch³odzenia.
Jest to zjawisko niepo¿¹dane, w zwi¹zku z czym zaproponowano zmianê geometrii uk³adu ch³odz¹cego.
Po modyfikacji uk³adu ch³odzenia (odleg³oœæ pomiêdzy
dyszami = 110 mm, odleg³oœæ od powierzchni ch³odzonej
150 mm) dla wariantu 1 (ciœnienie wody 3 bary, ciœnienie
powietrza 2,5 bara) w zakresie temperatury powierzchni
1050–500°C uzyskano wartoœci WPC pomiêdzy ok. 1000
a 2000 W/m2K. Po osi¹gniêciu temperatury powierzchni
ok. 500°C nast¹pi³ gwa³towny wzrost WPC do wartoœci ok.
7000 W/m2K. Dla tego wariantu ch³odzenia przyjêto TLE
równ¹ 500°C. Wariant 2 (ciœnienie wody 1,5 bara, ciœnienie
powietrza 1 bar) ch³odzenia z zastosowaniem dysz dwuczynnikowych charakteryzowa³ siê gwa³townym wzrostem WPC natychmiast po rozpoczêciu ch³odzenia. Proces
ch³odzenia w zakresie temperatur od 1050 do ok. 400°C
przebiega³ przy silnie wzrastaj¹cym WPC, od kilkuset do
ok. 4500 W/m2K. W analizowanym przypadku ch³odzenie
natryskowe odbywa³o siê ca³kowicie poni¿ej TLE. Po modyfikacji uk³adu dysz ch³odz¹cych (w zakresie odleg³oœci pomiêdzy dyszami i odleg³oœci od powierzchni ch³odzonej)
nie stwierdzono efektu nagrzewania siê obszarów próbki
w trakcie ch³odzenia.

6. EKSPERYMENTY CH£ODZENIA
NATRYSKOWEGO W WARUNKACH
PRZEMYS£OWYCH ORAZ SYMULACJA
NUMERYCZNA CH£ODZENIA
NATRYSKOWEGO Z WYKORZYSTANIEM
DANYCH Z EKSPERYMENTÓW
PRZEMYS£OWYCH
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sch³adzania (umiejscowienie urz¹dzenia, iloœæ wody ch³odz¹cej, ciœnienie wody ch³odz¹cej itp.) dostosowanych do
parametrów odlewania i gatunku stali. Wykonano analizê
danych z przemys³owych eksperymentów dodatkowego
sch³adzania naro¿y wlewków kw. 160 mm ze stali w gatunku 20MnCrS5. Gatunek ten jest podatny do powstawania
i propagacji mikropêkniêæ naro¿nych m.in. podczas odginania pasma. Sk³ad chemiczny stali oraz podstawowe parametry odlewania i parametry zastosowanego dodatkowego ch³odzenia przedstawiono w tablicach 5 i 6. W czasie
prób wykonano pomiary temperatury naro¿y wlewków,
które wykorzystano do weryfikacji obliczeñ numerycznych. Ostatecznie skutecznoœæ zastosowanego dodatkowego ch³odzenia zweryfikowano na podstawie badañ mikrostruktury w obszarach ch³odzonych naro¿y, przez
okreœlenie zasiêgu (szerokoœci) strefy o zmodyfikowanej
mikrostrukturze.
6.2 WYNIKI SYMULACJI NUMERYCZNEJ
DODATKOWEGO CH£ODZENIA NARO¯Y
WLEWKA CI¥G£EGO KW. 160 MM ZE STALI
W GATUNKU 20MNCRS5
Na rys. 11 przedstawiono wyniki obliczeñ rozk³adów
temperatury na przekroju poprzecznym wlewka odlewanego z zastosowaniem dodatkowego ch³odzenia naro¿y
przed odginaniem. Wyniki obliczeñ sugeruj¹, ¿e zastosowanie dodatkowego ch³odzenia naro¿y spowodowa³o obni¿enie ich temperatury na powierzchni w momencie
ch³odzenia do ok. 550°C, a w odleg³oœci 5 mm pod powierzchni¹ w obszarze naro¿y do ok. 650°C oraz ¿e temperatura sch³odzonych naro¿y wzros³a do ok. 900°C w momencie odginania. Wyniki symulacji numerycznej zobrazowano tak¿e w postaci przebiegu zmian temperatury
w dwóch punktach: na powierzchni naro¿a oraz w odleg³oœci ok. 5 mm pod powierzchni¹ w obszarze naro¿a
(rys. 12). Krzywe ch³odzenia dla przypadku z dodatkowym
ch³odzeniem wskazuj¹, ¿e temperatura naro¿y wzrasta

6.1 DODATKOWE CH£ODZENIE NARO¯Y
WLEWKA CI¥G£EGO PODCZAS ODLEWANIA
Z ZASTOSOWANIEM DYSZ WODNYCH
STRUMIENIOWYCH
W ramach pracy [14] na jednej ¿yle maszyny COS, bezpoœrednio za drug¹ stref¹ ch³odzenia wtórnego, zainstalowano prototypowy uk³ad dodatkowego sch³adzania naro¿y wlewków w celu modyfikacji struktury na okreœlonej
g³êbokoœci. Modyfikacja struktury powoduje poprawê plastycznoœci obszaru naro¿y wlewków ci¹g³ych przed odginaniem. Zastosowane dodatkowe ch³odzenie zosta³o zrealizowane przez uk³ad 12 dysz wodnych o œrednicy otworu
6 mm (po 3 na ka¿de naro¿e) o odleg³oœciach pomiêdzy dyszami 150 mm i odleg³oœci od naro¿y wlewka 100 mm. Warunkiem poprawnego dzia³ania uk³adu dodatkowego
sch³adzania jest spowodowanie przemiany austenitu
przez sch³odzenie poni¿ej temperatury A1 w ten sposób,
aby przed odginaniem zasz³a na skutek nagrzania ciep³em
wnêtrza wlewka przemiana odwrotna powtórnie na austenit, a temperatura naro¿y w momencie odginania by³a odpowiednia dla zapewnienia wymaganej plastycznoœci danego gatunku stali. Wy¿ej wymienione warunki nale¿y
spe³niæ przez odpowiedni dobór parametrów dodatkowego

Rys. 11. Rozk³ad temperatury na przekroju poprzecznym
wlewka kw. 160 mm (gatunek stali 20MnCrS5) w miejscu dodatkowego ch³odzenia naro¿y bezpoœrednio za stref¹ ch³odzenia wtórnego, obliczony metod¹ symulacji numerycznej za
pomoc¹ programu CalcoSoft 2D
Fig. 11. Temperature distribution at 160 mm square cast
strand cross-section (steel grade 20MnCrS5) at the point of
extra cooling of corners immediately behind the secondary
cooling zone, determined by numerical simulation method
using CalcoSoft 2D
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Tablica 5. Sk³ad chemiczny stali, dla której zastosowano dodatkowe ch³odzenie naro¿y podczas odlewania przed odginaniem
pasma, % masowe (analiza wytopowa)
Table 5. Chemical composition of steel for which extra cooling of corners was used during casting before unbending, mass %
(ladle chemical analysis)
Gatunek stali

C

Mn

Si

P

S

Cr

Ni

Cu

Alca³k

Sn

N, ppm

20MnCrS5

0,21

1,27

0,22

0,014

0,029

1,11

0,07

0,19

0,028

0,014

81

Tablica 6. Podstawowe parametry odlewania (wartoœci œrednie), dodatkowego ch³odzenia oraz wyniki pomiarów temperatury
podczas prób dodatkowego sch³adzania naro¿y wlewków kw. 160 mm ze stali w gatunku 20MnCrS5
Table 6. Basic parameters of casting (averages) and extra cooling and results of temperature measurements during the
tests of extra cooling of corners of 160 mm square cast strands in 20MnCrS5 grade
Temperatura naro¿a wlewka
przed odginaniem, °C

Parametry odlewania

V odl,
m/min

1,65

Intensywnoœæ ch³odzenia
w strefie wtórnej, l/min
Pierœcieñ
(SR)

Strefa
1

86

105

Temperatura
Wartoœæ
odlewania
Bez
przegrzania
(wartoœæ
dodatkowego
stali w kadzi
Strefa poœredniej,
œrednia),
ch³odzenia
2
°C
°C
38

42

1542

Parametry
dodatkowego ch³odzenia

Z dodatkowym
ch³odzeniem

Liczba dysz
na naro¿e /
œrednica
dyszy, mm

Ciœnienie,
bar

850

3/6

5

975

punkt 1 – powierzchnia wlewka w naro¿u, punkt 2 – ok. 5 mm od œcian wlewka w obszarze naro¿a
Rys. 12. Zmiany temperatury w obszarze naro¿a wlewka kw. 160 podczas ci¹g³ego odlewania stali w gatunku 20MnCrS5 z zastosowaniem dodatkowego ch³odzenia naro¿y wlewka przed odginaniem pasma, wyznaczony na podstawie symulacji numerycznej
Fig. 12. Changes in temperature within the area of corner of 160 mm square cast strand during continuous casting
of 20MnCrS5 steel using extra cooling of cast strand corners before unbending, determined based on the numerical
simulation

cyklicznie w obszarze pomiêdzy dyszami, a podczas odginania nie uzyskuje wartoœci zbli¿onej do przypadku bez
dodatkowego ch³odzenia. Cykliczny wzrost temperatury
pomiêdzy dyszami i jednoczeœnie niska temperatura
w momencie odginania wskazuj¹, ¿e nale¿y zmniejszyæ odleg³oœci pomiêdzy dyszami oraz zmniejszyæ minimalnie intensywnoœæ ch³odzenia. W symulacjach numerycznych
w poszczególnych strefach ch³odzenia natryskowego zastosowano wartoœci wspó³czynnika przejmowania ciep³a
(a) przedstawione w tablicy 7. Wartoœci wspó³czynnika a
dla obszaru krystalizatora, strefy wtórnej ch³odzenia oraz
po wyjœciu z komory ch³odzenia wtórnego przyjêto na podstawie danych literaturowych oraz bazy danych programu
Calcosoft 2D. Wspó³czynnik przejmowania ciep³a dla strefy dodatkowego ch³odzenia naro¿y obliczono metod¹ analizy odwrotnej na podstawie danych termofizycznych stali,
wyników pomiarów temperatury powierzchni naro¿y
przed odginaniem, wykonanych podczas prób dodatkowego ch³odzenia oraz wyników badañ metalograficznych.

Tablica 7. Wartoœci wspó³czynników przejmowania ciep³a
w poszczególnych strefach ch³odzenia podczas ci¹g³ego
odlewania
Table 7. Heat transfer coefficient values in individual
cooling zones during continuous casting
Obszar
krystalizator*
strefa ch³odzenia wtórnego*

Wspó³czynnik przejmowania ciep³a (a), W/m2 K
3620÷3210
870÷485

strefa dodatkowego ch³odzenia
naro¿y**

1950

po wyjœciu z komory ch³odzenia
wtórnego*

150÷100

*) wartoœci na podstawie danych literaturowych,
**) wartoœæ wyznaczona metod¹ analizy odwrotnej na podstawie
znajomoœci danych termofizycznych materia³u, wyników pomiarów temperatury naro¿y przed odginaniem i wyników badañ metalograficznych
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Rys. 13. Mikrostruktura w obszarze naro¿a wlewka kw. 160 mm ze stali w gatunku 20MnCrS5. a) bez dodatkowego ch³odzenia
przed odginaniem pasma, b) zmodyfikowana w wyniku zastosowania dodatkowego sch³odzenia naro¿y przed odginaniem pasma
Fig. 13. Microstructure within the area of corner of 160 mm square cast strand in 20MnCrS5 grade; (a) without extra cooling
before unbending, (b) modified as a result of using extra cooling of corners before unbending

6.3 WYNIKI BADAÑ MIKROSTRUKTURY NARO¯Y
WLEWKÓW KW. 160 MM ZE STALI W GATUNKU
20MNCRS5
Na rys. 13a przedstawiono mikrostrukturê w naro¿u
wlewka kw. 160 mm ze stali w gatunku 20MnCrS5 odlewanego bez zastosowania dodatkowego ch³odzenia. W mikrostrukturze charakterystyczne s¹ w¹skie pasma ferrytu
wydzielonego na granicach kolumnowych ziarn austenitu
pierwotnego. Tego typu struktura wykazuje obni¿on¹ plastycznoœæ ze wzglêdu na ³atw¹ propagacjê mikropêkniêæ
wzd³u¿ granic ziarn austenitu pierwotnego oraz ze wzglêdu na mo¿liwoœæ wystêpowania wydzieleñ w pasmach ferrytu dodatkowo podwy¿szaj¹cych podatnoœæ do pêkania.
Mikrostrukturê w obszarach naro¿a zmodyfikowan¹
w wyniku zastosowania dodatkowego ch³odzenia i nastêpnego nagrzania ciep³em wnêtrza wlewka przedstawiono
na rys. 13b. Na podstawie badañ metalograficznych okreœlono, ¿e zastosowany dodatkowy uk³ad ch³odz¹cy i parametry ch³odzenia spowodowa³y modyfikacjê mikrostruktury naro¿y wlewka kw. 160 mm na g³êbokoœci od 1 do 2
mm. Podstawow¹ cech¹ zmodyfikowanej mikrostruktury
jest brak wydzieleñ ferrytu w postaci warstwy („filmu”) na
granicach by³ych ziarn austenitu oraz drobnoziarnista
równoosiowa struktura ferrytyczno-perlityczna.
6.4. PODSUMOWANIE WYNIKÓW DOŒWIADCZEÑ
PRZEMYS£OWYCH I SYMULACJI NUMERYCZNEJ
CI¥G£EGO ODLEWANIA Z ZASTOSOWANIEM
DODATKOWEGO CH£ODZENIA ZA POMOC¥ DYSZ
WODNYCH
Na podstawie przeprowadzonych prób przemys³owych
dodatkowego ch³odzenia podczas odlewania wlewków
ci¹g³ych, symulacji numerycznych oraz badañ mikrostruktury wyznaczono parametry ch³odzenia natryskowego zapewniaj¹ce uzyskanie zmodyfikowanej struktury naro¿y wlewka na okreœlonej g³êbokoœci. Metod¹ analizy odwrotnej obliczono wspó³czynniki przejmowania ciep³a
podczas dodatkowego sch³adzania naro¿y. Przeprowadzone próby, symulacje numeryczne i badania strukturalne potwierdzi³y koniecznoœæ doboru warunków ch³odzenia do stosowanych parametrów odlewania i gatunku stali.
Zastosowanie dodatkowego ch³odzenia stali 20MnCrS5
spowodowa³o modyfikacjê struktury na g³êbokoœci

1–2 mm, ale ze wzglêdu na zbyt nisk¹ temperaturê naro¿y
przed rozpoczêciem dodatkowego ch³odzenia nie uzyskano odpowiedniej temperatury naro¿y podczas odginania.
Przeprowadzone symulacje numeryczne wykaza³y wystêpowanie cyklicznych wzrostów temperatury w obszarach
pomiêdzy dodatkowymi dyszami ch³odz¹cymi, co sugeruje
koniecznoœæ zmniejszenia odleg³oœci pomiêdzy dyszami
w celu unikniêcia tego efektu.
6.5. DODATKOWE CH£ODZENIE POWIERZCHNI
WLEWKA CI¥G£EGO PODCZAS ODLEWANIA
Z ZASTOSOWANIEM DYSZ
WODNO-POWIETRZNYCH
Symulacje numeryczne ci¹g³ego odlewania z zastosowaniem dodatkowego ch³odzenia wlewków przed odginaniem
pasma przeprowadzono na podstawie wyników eksperymentów przemys³owych. Próby przemys³owe opisano
szczegó³owo w pracach [12, 13 i 15] dotyczy³y dodatkowego ch³odzenia powierzchni na ca³ym obwodzie wlewka
ci¹g³ego przed odginaniem pasma. Celem ch³odzenia by³a
podobnie jak w przypadku ch³odzenia naro¿y modyfikacja
mikrostruktury w warstwie przypowierzchniowej wlewków przed odginaniem. Podczas ch³odzenia zastosowano
dysze wodno-powietrzne o owalnym kszta³cie podstawy
sto¿ka ch³odz¹cego, o k¹cie wierzcho³kowym sto¿ka 60°,
odleg³oœci pomiêdzy dyszami 70 mm i odleg³oœci od poTablica 8. Sk³ad chemiczny i wybrane parametry odlewania
materia³u badañ wytypowanego do próby przemys³owej,
analiza wytopowa (% masowe)
Table 8. Chemical composition and selected parameters of
casting of the material for examinations designated for
industrial test, ladle chemical analysis (mass %)
C

Mn

Si

P

S

Cr

Ni

0,20

0,79

0,23

0,008

0,018

0,48

0,53

Mo

Cu

Alc

Alr

Ti

N

Sn

0,19

0,21

0,024

0,021

0,003

0,0114

0,015

Œrednia prêdkoœæ
odlewania, m/min
a) 0,67–0,70
b) 0,50

Œredni stopieñ przegrzania stali
w kadzi poœredniej ponad
temperaturê likwidus
23°C - pocz¹tek odlewania,
19°C - œrodek odlewania,
14°C - koniec odlewania
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Rys. 14. Makrostruktura (a) i mikrostruktura (b) warstwy przypowierzchniowej wlewka ci¹g³ego w obszarze œciany górnej po
zastosowaniu dodatkowego ch³odzenia
Fig. 14. Macrostructure (a) and microstructure (b) of cast strand surface layer within the upper wall area after the application of extra cooling

wierzchni ch³odzonej 200 mm. Sk³ad chemiczny wytopu
badawczego oraz podstawowe parametry odlewania podano w tablicy 8.
Analizie poddano zjawiska transportu ciep³a dla œciany
górnej wlewka, gdzie zastosowano 5 dysz wodno-powietrznych. Zastosowano dwie szybkoœci odlewania: standardow¹ ok. 0,70 m/min i obni¿on¹ w stosunku do standardowo stosowanej wynosz¹c¹ 0,50 m/min. Na podstawie wyników badañ metalograficznych gruboœci warstwy o zmodyfikowanej mikrostrukturze, do obliczeñ za³o¿ono spadek
temperatury do ok. 500°C na g³êbokoœci pod powierzchni¹
wlewka gdzie wystêpowa³a warstwa o zmodyfikowanej mikrostrukturze (np. rys. 14). Analogicznie jak dla przypadku dodatkowego ch³odzenia naro¿y, zmodyfikowana mikrostrukturalnie strefa podpowierzchniowa by³a pozbawiona kolumnowych œladów granic ziarn by³ego austenitu
z wydzielon¹ warstw¹ ferrytu.

Wyniki symulacji numerycznych ci¹g³ego odlewania z
prêdkoœci¹ (Vodl.) 0,50 m/min i z zastosowaniem dodatkowego ch³odzenia natryskowego wlewka ci¹g³ego zamieszczono na rys. 15 i 16. Przyjête warunki brzegowe dla obliczeñ w postaci m.in. zmian temperatury pod powierzchni¹
ch³odzon¹ okreœlonego na podstawie badañ metalograficznych pozwoli³y na wyznaczenie wspó³czynnika przejmowania ciep³a. Jest to przypadek przejmowania ciep³a w
warunkach ch³odzenia natryskowego próbki z wewnêtrznym Ÿród³em ciep³a, którym jest ciek³a stal w obszarze
œrodkowym wlewka. Na podstawie analizy wyników obliczeñ okreœlono wartoœæ wspó³czynnika przejmowania
ciep³a w strefie dodatkowego ch³odzenia równ¹ ok. 3500
W/m2K dla prêdkoœci odlewania 0,50 m/min (czas ch³odzenia 30 s). Gruboœæ warstwy o zmodyfikowanej mikrostrukturze dla odlewania z obni¿on¹ prêdkoœci¹ wynosi³a ok. 11
mm. W przypadku standardowej prêdkoœci odlewania 0,67
m/min (czas ch³odzenia 22 s), dla takich samych pozo-

Rys. 15. Zmiany temperatury wlewka ci¹g³ego podczas odlewania z zastosowaniem dodatkowego ch³odzenia przed odginaniem
wyznaczone dla punktów na przekroju poprzecznym pasma na podstawie symulacji numerycznej przeprowadzonej z wykorzystaniem programu Calcosoft 2D. Parametry dodatkowego ch³odzenia: liczba dysz 5, odleg³oœæ od powierzchni wlewka 200 mm, odleg³oœci pomiêdzy dyszami 70 mm; Vodl. = 0,50 m/min
Fig. 15. Changes in cast strand temperature when casting using extra cooling before unbending, determined for the points at
cross-section of the band based on the numerical simulation carried out using Calcosoft 2D. Parametrs of extra cooling: no
of nozzles – 5, distance from cast strand surface – 200 mm, intervals between nozzles – 70 mm; Vcast. = 0.50 m/min
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Rys. 16. Rozk³ad temperatury na przekroju poprzecznym
wlewka 320×270 mm po wyjœciu ze strefy dodatkowego
ch³odzenia, wyznaczony na podstawie obliczeñ z wykorzystaniem programu Calcosoft 2D
Fig. 16. Temperature distribution at cross-section of
320×270 mm cast strand upon leaving the extra cooling
zone, determined on the basis of calculations using CalcoSoft 2D

sta³ych parametrów ch³odzenia, uzyskano wartoœæ WPC
równ¹ ok. 2900 W/m2K i gruboœæ warstwy o zmodyfikowanej mikrostrukturze wynosz¹c¹ ok. 4 mm.

7. PODSUMOWANIE
7.1. CH£ODZENIE W STREFIE WTÓRNEJ
PODCZAS CI¥G£EGO ODLEWANIA
Najbardziej rozpowszechnionym sposobem ch³odzenia
powierzchni wlewków ci¹g³ych po wyjœciu z krystalizatora
jest ch³odzenie za pomoc¹ dysz wodnych tworz¹cych mg³ê
wodn¹. Uk³ady ch³odzenia wodnego s¹ ma³o skomplikowane konstrukcyjnie, proste w obs³udze i stosunkowo
³atwe w utrzymaniu w celu poprawnego dzia³ania. Ch³odzenie natryskowe stosowane podczas wytwarzania pó³wyrobów i wyrobów stalowych jest charakteryzowane m.in.
przez szybkoœæ odprowadzania ciep³a z materia³u. Jako
parametry charakteryzuj¹ce wymianê ciep³a w trakcie
ch³odzenia natryskowego nale¿y wymieniæ wspó³czynnik
przejmowania ciep³a (dotyczy powierzchni wyrobu) i szybkoœæ ch³odzenia zale¿n¹ od odleg³oœci od powierzchni
ch³odzonej. Wartoœæ WPC zale¿y od wielu parametrów,
z których najistotniejszymi s¹ temperatura powierzchni
ch³odzonej, stan powierzchni, sposób ch³odzenia (rodzaj
dysz, rodzaj medium ch³odz¹cego, odleg³oœæ od powierzchni i odleg³oœci pomiêdzy dyszami), itp. Istotnym parametrem charakteryzuj¹cym proces ch³odzenia natryskowego
jest wartoœæ temperatury Leidenfrosta (TLE), wyznaczenie
której jest obecnie niemo¿liwe przy zastosowaniu metod
numerycznych. Ch³odzenie wlewka po wyjœciu z krystalizatora odbywa siê w zakresie temperatury powierzchni od
ok. 1200 do 700°C z tym, ¿e w zale¿noœci od odleg³oœci od
krystalizatora pod powierzchni¹ ch³odzon¹ wystêpuje
strefa zakrzep³a o zmiennej gruboœci oraz ciek³a stal stanowi¹ca wewnêtrzne Ÿród³o ciep³a z ci¹g³ym zasilaniem
z kadzi poœredniej. Ch³odzenie za pomoc¹ dysz wodnych
(szczególnie o kszta³cie pustego sto¿ka) mo¿e powodowaæ
na powierzchni wlewka powstawanie tzw. „ciemnych
plam”, czyli miejsc o zró¿nicowanych parametrach odprowadzania ciep³a. Jest to szczególnie niekorzystne zjawisko ze wzglêdu na mo¿liwoœæ osi¹gniêcia w tych miejscach
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temperatury Leidenfrosta (TLE), poni¿ej której nastêpuje
silny lokalny wzrost wspó³czynnika przejmowania ciep³a.
Tego typu zjawisko jest szczególnie niekorzystne w strefie
ch³odzenia tu¿ pod krystalizatorem, gdzie ch³odzenie jest
bardzo intensywne i mo¿e byæ przyczyn¹ wyst¹pienia pêkniêæ powierzchniowych.
Z wyników prób ch³odzenia przedstawionych w niniejszym artykule wynika, ¿e szczególnie w strefie tu¿ pod
krystalizatorem celowe jest zastosowanie ch³odzenia za
pomoc¹ dysz wodno-powietrznych. Dysze wodno-powietrzne zapewniaj¹ wiêksz¹ równomiernoœæ ch³odzenia
w obrêbie sto¿ka ch³odz¹cego oraz wiêkszy zakres temperatur ch³odzenia powy¿ej TLE w porównaniu z ch³odzeniem wodnym. Te cechy ch³odzenia wodno-powietrznego
ze wzglêdu na mo¿liwoœæ wyst¹pienia „ciemnych plam”
uznano za korzystne. Nale¿y zdawaæ sobie sprawê z faktu,
¿e uk³ady ch³odzenia wodno-powietrznego s¹ bardziej
skomplikowane i wymagaj¹ wiêkszej czystoœci stosowanych mediów ch³odz¹cych (wody i powietrza).
7.2. DODATKOWE CH£ODZENIE POWIERZCHNI
WLEWKA CI¥G£EGO PO WYJŒCIU Z KOMORY
CH£ODZENIA WTÓRNEGO
Dodatkowe ch³odzenie wlewka ci¹g³ego po wyjœciu z komory ch³odzenia wtórnego stosuje siê w celu poprawy jakoœci powierzchni. Poprawê jakoœci powierzchni wlewka
ci¹g³ego realizuje siê przez zmianê w³aœciwoœci na skutek
modyfikacji mikrostruktury w tej warstwie. Modyfikacja
mikrostruktury polega na wywo³aniu przemiany austenitu
i ponownemu nagrzaniu przech³odzonej warstwy ciep³em
wnêtrza wlewka lub w piecu przed walcowaniem. Dobór
parametrów ch³odzenia jest œciœle zwi¹zany z miejscem
usytuowania dodatkowej strefy ch³odz¹cej. Poni¿ej opisano przypadki dodatkowego ch³odzenia wlewka ci¹g³ego
stosowane w trakcie ci¹g³ego odlewania ró¿ni¹ce siê miejscem usytuowania uk³adu ch³odz¹cego.
7.3. CH£ODZENIE PRZED ODGINANIEM PASMA
W KLATCE CI¥GN¥CO-PROSTUJ¥CEJ
Dodatkowe ch³odzenie przed odginaniem ma na celu
modyfikacjê struktury przed operacj¹ prostowania wlewka, a jej istota polega na przeprowadzeniu w warstwie
przypowierzchniowej wlewka przemiany g ® a przez
sch³odzenie poni¿ej temperatury Ar1 i nastêpnie na spowodowaniu nagrzania tej warstwy ciep³em wnêtrza wlewka powy¿ej temperatury przemiany odwrotnej a ® g (Ac3).
Wymieniony sposób ch³odzenia jest przedmiotem zg³oszenia patentowego. Celem tego ch³odzenia jest zmniejszenie
mo¿liwoœci zarodkowania i rozprzestrzeniania siê pêkniêæ powierzchniowych i podpowierzchniowych w warunkach naprê¿eñ mechanicznych wywo³anych odginaniem
pasma. Dodatkowe ch³odzenie przed odginaniem wlewka
nale¿y przeprowadziæ w ten sposób, aby zapewniæ powtórne nagrzanie warstwy powierzchniowej do temperatury
wymaganej dla danego gatunku stali w trakcie odginania.
Temperatura powierzchni wlewka przed odginaniem dla
stali niestopowych i niskostopowych nie mo¿e byæ ni¿sza
ni¿ ok. 900°C. Ch³odzenie natryskowe w tym przypadku
nale¿y tak przeprowadziæ, aby osi¹gn¹æ maksymaln¹ gruboœæ warstwy przech³odzonej w stosunkowo krótkim czasie z uwzglêdnieniem koniecznoœci ponownego nagrzania
siê przech³odzonej warstwy.
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7.4. CH£ODZENIE PO ODGINANIU PASMA
W KLATCE CI¥GN¥CO-PROSTUJ¥CEJ

Ch³odzenie wlewka po wyjœciu z klatki ci¹gn¹co-prostuj¹cej ma na celu modyfikacjê mikrostruktury w warstwie przypowierzchniowej wlewka na skutek gwa³townego sch³odzenia z temperatury stabilnoœci austenitu i uzyskania przemiany austenitu w struktury martenzytyczne,
bainityczne i/lub ferrytyczne. W przypadku stosowania
tego sposobu ch³odzenia, ponowne nagrzanie przech³odzonej warstwy ciep³em wnêtrza wlewka do zakresu temperatury trwa³oœci austenitu nie jest wymagane i ze wzglêdu
na ni¿sz¹ temperaturê wlewka nie jest mo¿liwe, a ponowna przemiana w austenit nastêpuje podczas nagrzewania
lub dogrzewania wlewków w piecu do walcowania lub kucia. Jak wynika z podanej charakterystyki ch³odzenie tego
rodzaju nie mo¿e byæ stosowane przed klatk¹ prostuj¹c¹.
Uk³ad ch³odz¹cy w tym przypadku mo¿e byæ umiejscowiony przed palnikiem tn¹cym wlewek ci¹g³y na odcinki lub
po palnikach i wówczas ch³odzeniu poddawane s¹ odcinki
wlewka przed dogrzewaniem do walcowania. Technologia
ta zosta³a wprowadzona na skalê przemys³ow¹ i jest stosowana przez firmê Danieli.
Projekt ch³odzenia dla tego przypadku powinien
zak³adaæ du¿¹ szybkoœæ ch³odzenia ze wzglêdu na koniecznoœæ otrzymania warstwy wlewka o zmodyfikowanej
mikrostrukturze o gruboœci powy¿ej 20 mm. Du¿e wartoœci
WPC osi¹ga siê po przekroczeniu TLE, ale jest to zakres
ch³odzenia bardzo niestabilny i nale¿y go unikaæ. Poza
tym, w przypadku ch³odzenia niektórych gatunków stali
nale¿y wzi¹æ pod uwagê pojawienie siê faz o obni¿onej plastycznoœci (np. bainit górny, martenzyt), których powstawaniu towarzyszy wzrost naprê¿eñ wewnêtrznych.
W zwi¹zku z powy¿szym strefa ch³odzenia w tym przypadku powinna mieæ odpowiedni¹ d³ugoœæ, aby umo¿liwiæ monotoniczny spadek temperatury na wymaganej g³êbokoœci.
Poni¿ej przedstawiono propozycje sposobów ch³odzenia dla stosowanych typów dysz z uwzglêdnieniem otrzymania wymaganej jakoœci wyrobów oraz wartoœci parametrów charakteryzuj¹cych proces ch³odzenia natryskowego
(wartoœæ WPC – charakter zmian w funkcji temperatury,
szybkoœci ch³odzenia, wartoœæ TLE).
1. Ch³odzenie w strefie wtórnej podczas ci¹g³ego odlewania wlewków o przekrojach kwadratowych,
prostok¹tnych i ko³owych (na podstawie prób laboratoryjnych)
a) Sposób ch³odzenia proponowany do zastosowania
w strefie ch³odzenia wtórnego wlewka ci¹g³ego za
pierœcieniem pod krystalizatorem. Ch³odzenie z za-
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stosowaniem dysz wodno-powietrznych (sto¿ek pusty, k¹t 60°), odleg³oœæ pomiêdzy dyszami 110 mm,
odleg³oœæ od powierzchni ch³odzonej 150 mm, intensywnoœæ ch³odzenia: dla wody – 8,8 kg/m2s, ciœnienie
powietrza 2,5 bara (19m3/h). Temperatura Leidenfrosta ok. 500°C. Wartoœæ WPC powy¿ej TLE (1050–
600°C) wynosi 1200–2000 W/m2K.
b) Sposób ch³odzenia proponowany do zastosowania
w strefie ch³odzenia wtórnego wlewka ci¹g³ego.
Ch³odzenie z zastosowaniem dysz wodnych (sto¿ek
pe³ny, k¹t 45°), odleg³oœæ pomiêdzy dyszami 150 mm,
odleg³oœæ dysz od powierzchni ch³odzonej 200 mm,
intensywnoœæ ch³odzenia 3,6–3,9 kg/m2s. Temperatura Leidenfrosta ok. 600°C. Wartoœæ WPC powy¿ej
TLE (1050–600°C) wynosi 1100–1800 W/m2K.
c) Sposób ch³odzenia proponowany do zastosowania
w strefie intensywnego dodatkowego ch³odzenia
wlewka ci¹g³ego. Ch³odzenie z zastosowaniem dysz
wodno-powietrznych (sto¿ek pusty, k¹t 60°), odleg³oœæ pomiêdzy dyszami 110 mm, odleg³oœæ od powierzchni ch³odzonej 150 mm, intensywnoœæ ch³odzenia: woda – 4,4 kg/m2s i ciœnienie powietrza 1 bar.
Wartoœæ WPC poni¿ej TLE (1050–600°C) wynosi
500–4500 W/m2K. Ze wzglêdu na ch³odzenie poni¿ej
TLE przemys³owe zastosowanie tego sposobu powinno byæ poprzedzone szczegó³owymi badaniami m.in.
jakoœci wlewków.
2. Dodatkowe ch³odzenie wlewków ci¹g³ych podczas
odlewania (na podstawie analizy wyników prób
przemys³owych). Podane wartoœci WPC s¹ przyjête
w obliczeniach jako sta³e w trakcie ch³odzenia
a) Ch³odzenie z zastosowaniem dysz wodno-powietrznych (sto¿ek pe³ny owalny, k¹t 60°) wlewków ci¹g³ych po wyjœciu pasma z komory ch³odzenia wtórnego, odleg³oœæ pomiêdzy dyszami 70 mm, odleg³oœæ
od powierzchni ch³odzonej 200 mm, intensywnoœæ
ch³odzenia 4,0 kg/m2s, ciœnienie powietrza 2,5 bara,
czas ch³odzenia 22 s. Wartoœæ WPC wynosi 2900
W/m2K. Ten rodzaj ch³odzenia zastosowano w strefie intensywnego dodatkowego ch³odzenia wlewka
ci¹g³ego.
b) Ch³odzenie z zastosowaniem dysz wodno-powietrznych (sto¿ek pe³ny owalny, k¹t 60°) wlewków ci¹g³ych po wyjœciu pasma z komory ch³odzenia wtórnego, odleg³oœæ pomiêdzy dyszami 70 mm, odleg³oœæ od
powierzchni ch³odzonej 200 mm, intensywnoœæ ch³odzenia 4,0 kg/m2s i ciœnienie powietrza 2,5 bara, czas
ch³odzenia 30 s. Wartoœæ WPC wynosi 3500 W/m2K.
Ten rodzaj ch³odzenia zastosowano w strefie intensywnego dodatkowego ch³odzenia wlewka ci¹g³ego.
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