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ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ТЕПЛООБМІНУ МІЖ ПЛІВКОЮ ВОДИ 
Й ПОВЕРХНЕЮ ПРОКАТНОГО ВАЛКА В КАМЕРІ ТЕПЛОВОЇ ПІДГОТОВКИ 

 
Стосовно до умов обробки прокатного валка в камері теплової підготовки експериментально досліджені умови теплообміну між 
плівкою води, що розтікається із зон зрошення поверхні плоскоструменевими форсунками й поверхнею α-калориметр. Отримано 
залежності коефіцієнта теплообміну від швидкості руху плівки води й температури поверхні α-калориметр. Складено узагальнене 
кореляційне рівняння. Дослідження можуть бути використані для раціонального розміщення колекторів і форсунок в камерах теп-
лової підготовки валків з метою зниження витрат холодної та гарячої води. 

Ключові слова: прокатні валки, теплова підготовка, плоскоструменеві форсунки, зони зрошення, плівка води, що розтікаєть-
ся, коефіцієнт тепловіддачі, кореляційне рівняння. 
 

О. Р. ПЕРЕСЬОЛКОВ, О. В. КРУГЛЯКОВА 
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ТЕПЛООБМЕНА МЕЖДУ ПЛЕНКОЙ ВОДЫ 
И ПОВЕРХНОСТЬЮ ПРОКАТНОГО ВАЛКА В КАМЕРЕ ТЕПЛОВОЙ ПОДГОТОВКИ 

 
Применительно к условиям обработки прокатного валка в камере тепловой подготовки экспериментально исследован теплообмен 
между поверхностью валка и пленкой воды, растекающейся из зон орошения поверхности плоскоструйными форсунками. Получе-
но обобщенное корреляционное уравнение зависимости коэффициента теплообмена от скорости движения пленки воды и темпера-
туры поверхности валка. Результаты работы могут быть использованы для рационального размещения коллекторов и форсунок в 
камерах тепловой подготовки валков с целью снижения расхода холодной и горячей воды. 

Ключевые слова: прокатные валки, тепловая подготовка, плоскоструйные форсунки, зоны орошения, растекающаяся пленка 
воды, коэффициент теплоотдачи, корреляционное уравнение. 
 

A. PERESELKOV, O. KRUGLYAKOVA 
EXPERIMENTAL STUDIES OF THE HEAT EXCHANGE BETWEEN THE WATER FILM 
AND THE CASTING ROLLER IN THE THERMAL PRECONDITIONING CHAMBER 

 
When the casting roller is cooled or heated in the preconditioning chamber the water is supplied to its surface by flat-jet nozzles. The visual 
inspection of the model of the casting roller showed that a considerable part of it can be covered with the water film spreading from sprin-
kling zones. It was established that the heat conductivity in the roller body is considered to be a crucial thermal preparation factor in the 
conjugate heat-exchange problem for the roller of a large diameter at Bio criterion values exceeding 20. Hence, it is sufficient to provide an 
essential level of the heat transfer that corresponds to the heat transfer coefficient of 2000 W/(m2∙K) to provide appropriate operating condi-
tions for the thermal preparation of the roller. The conditions are also met in sprinkling zones. Due to this fact this scientific paper studies the 
heat exchange conditions under the water film that spreads between the adjacent sprinkling zones. A range of changes in the flow rate of the 
spreading water film was determined experimentally. The conditions of heat exchange between the surface of α-calorimeter and the water 
film were analyzed depending on its flow rate and the heat meter surface temperature. A generalized correlation equation was derived. It was 
established that the heat exchange intensity in sprinkling zones and under the spreading water film meets technological roller treatment con-
ditions in the preconditioning chambers. The obtained research data can be used for the rational arrangement of the collectors and flat-jet 
nozzles in casting roller preconditioning chambers to reduce the cold and hot water consumption and cut down operating costs. 

Key words: casting rollers, thermal preparation, flat-jet nozzles, sprinkling zones, spreading water film, heat release coefficient and 
the correlation equation. 
 

Вступ 
 

На металургійних заводах у прокатному ви-
робництві для забезпечення розмірів та стану по-
верхні робочих валків прокатного стану періодич-
но проводиться їх шліфування. При цьому в камері 
теплової підготовки нерухомий валок попередньо 
піддається миттю, потім охолодженню холодною 
водою до необхідної технологічної температури. 

Після шліфування для зменшення браку на 
початку роботи прокатного стану проводиться 
теплове профілювання робочого валка для надання 
йому розмірів, що відповідають умовам прокатки. 
Під час теплового профілювання використовується 
гаряча вода. 

Для подачі води на поверхню валка як при 
нагріванні, так і при охолодженні в камері тепло-

вої підготовки використовують плоскоструменеві 
форсунки. 

Експериментальні витрати на теплову підго-
товку валка залежать від часу його обробки та ви-
трат холодної та гарячої води. 
 

Мета роботи 
 

Дослідити інтенсивність теплообміну в зоні 
руху плівки води по поверхні валка залежно від 
швидкості її течії на температури поверхні валка і 
визначити, чи будуть забезпечені умови теплооб-
міну, необхідні для теплової обробки валка. 
 

Постановка задачі 
 

Як показали дослідження [1], практично не 
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вдається скоротити час на охолодження або нагрі-
вання бочки валка. Це пояснюється тим, що у 
спряженій задачі теплообміну при значеннях кри-
терію Біо Bi > 20, що відповідає значенню коефіці-
єнта тепловіддачі α > 2000 Вт/(м2∙К), визначаль-
ним фактором зміни температури за радіусом боч-
ки валка вже є не значення α на його поверхні, а 
передача теплоти теплопровідністю у тілі валка. 

При використанні плоскоструменевих форсу-
нок для подачі води на валок для забезпечення 
достатньої інтенсивності теплообміну у зоні зро-
шення достатньо невеликої густини зрошення по-
рядку g = 1–2 мм3/(мм2⋅с) [2, 3]. Подальше збіль-
шення питомої витрати води, як і деяка нерівномі-
рність її у зоні «плями зрошення», не впливає на 
час термообробки валка, приводячи лише до пере-
витрати води. 

Тому завданням дослідження є зниження екс-
плуатаційних витрат при тепловій обробці валка за 
рахунок зменшення витрати холодної та особливо 
гарячої води. Як було досліджено в роботі [4], од-
ним з варіантів реалізації цієї задачі є забезпечен-
ня технологічних умов теплообміну при зменшен-
ні питомої витрати диспергованої води в зонах 
«плям зрошення». 

Також доцільно з'ясувати, як при подачі пло-
скоструменевих форсунками диспергованої води 
на поверхню нерухомого валка формуються зони 
зрошення і зони, що покриваються плівкою води, 
що розтікається. 

У зв’язку з цим досліди проводилися на мо-
делі валка ∅850 мм при різному відносному роз-
ташуванні плоскоструменевих форсунок. Було 
встановлено, що з урахуванням дії сил інерції та 
гравітації оптимальним є таке розташування фор-
сунок, при якому на поверхні моделі валка фор-
муються вертикальні зони зрошення, як показано 
на рис. 1. При цьому поверхня моделі валка між 
зонами зрошення повністю покривається плівкою 
води. 
 

Опис експериментальної установки 
та методики проведення досліджень 

 
На експериментальній установці, схему якої 

показано на рис. 2, проводилися досліди з вимірю-
вання гідродинамічних параметрів плівки води та 
вивчення умов тепловіддачі між плівкою та повер-
хнею, з якою вона контактує. 

Розглянемо методику проведення гідравліч-
них досліджень. Для створення плівки води вста-
новлено щілинний дифузор, як показано на рис. 2. 

Плівка води після сходу з кромки потрапляє у 
приймальний отвір у столі та під дією гравітацій-
ної сили рухається параболічною траєкторією. 
Швидкість сходу плівки з кромки приймального 

отвору можна визначити як 

 
h

gxw
200 = , (1) 

де х0 та h – координати траєкторії плівки води. 
Ширина кромки приймального отвору столу 

обмежена буртиками і дорівнює 15 мм. Рух плівки 
води після сходу з кромки має хвильовий харак-
тер, що призводить до стохастичного розсіювання 
витрати води за товщиною плівки. Тому визначен-
ня координати х0 використовувався щілинний від-
бірник, з допомогою якого визначався максимум у 
розподілі витрати води вздовж осі х. 

Аналогічно визначалася швидкість руху плів-
ки води, що розтікається із зони зрошення площи-
ни краплинним потоком, що подається плоско-
струменевою форсункою. 

У поперечному перерізі факела плоскостру-
меневою форсунки, а, відповідно, і в зоні зрошен-
ня, епюра значень питомої витрати крапельного 
потоку j має куполоподібну форму. Тому за допо-
могою відбірної трубки та координатника визна-
чався максимум j і від нього відраховувалася відс-
тань b до кромки приймального отвору пластини. 

У роботі не ставилося завдання детально дос-
ліджувати гідродинамічні параметри плівки води, 
що розтікається від зони зрошення факелом плос-
коструменеві форсунки в залежності від умов 
зрошення, геометричних та режимних параметрів 
її роботи. 
 

 
Рис. 1 – Схема формування плівки води, 

що розтікається із зон зрошення, створюваних 
плоскоструменевими форсунками: 

1 – плоскоструменева форсунка; 2 – модель 
прокатного валка; 3 – зона зрошення; 4 – плівка 

води, що розтікається із зони зрошення; 5 – потік 
води, що утворився злиттям плівок води, 

що розтікаються із зон зрошення 
від сусідніх форсунок 
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Рис. 2 – Схема експериментальної установки: 

1 – напрямні; 2 – санки; 3 – рухомий стіл; 4 – вікно для сходу плівки води; 5 – форсунка; 
6 – манометр; 7 – щілинний генератор плівки води; 8 – добірна трубка; 

9 – бортштанга координатника відбірної трубки; 10 – тепломір; 11 – щілинний відбірник; 
12 – бортштанга координатника щілинного відбірника; 13 – мірна ємність 

для щілинного відбірника; 14 – збірник плівки води; 15 – мірна ємність для плівки води 
 

Досить було визначити реальний діапазон 
зміни швидкості плівки води між зонами зрошення 
на поверхні валка, що знаходиться в камері тепло-
вої обробки, а потім визначити, чи забезпечені 
умови теплообміну, необхідні для теплової оброб-
ки валка. 

Гідравлічні та теплові вимірювання проводи-
лися по черзі. Для переходу до теплових вимірів 
необхідно перемістити по напрямних робочий стіл 
на величину а. При цьому на тепломір впливатиме 
плівка вода при тих же гідродинамічних парамет-
рах, які формувалися при гідродинамічних вимі-
рах. 

Значення коефіцієнта тепловіддачі визнача-
лися за допомогою α-калориметра (тепломіра), що 
є ніхромовою стрічкою перетином 15×1,0 мм, по 
якій пропускався постійний струм від високоампе-
рного електрогенератора (струм до 2500 А при 
напрузі до 5 В). 

Нижня та бічні поверхні стрічки були тепло- 
та вологоізольовані. 

У дослідах вимірювалася температура ниж-
ньої поверхні стрічки t0, а потім розраховувалася 
температура верхньої поверхні, що охолоджується, 
поверхні стрічки тепломіра tп. Для розрахунку ви-
користовувалася формула одновимірного темпера-
турного поля з тепловими джерелами, що постійно 
діють [5] 

 
b

q
b

t
b

t
′λ

δ
−






 ++=

0

22

0п
11 , (2) 

де δ – товщина стрічки тепломіра; 
q – густина теплового потоку від поверхні 

стрічки тепломіра до води; 
t0 та b – параметри лінійної температурної за-

лежності для коефіцієнта теплопровідності ніхро-
му. 
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Дослідження проводилися за стаціонарної 
температури поверхні тепломіра. 

Ізотермічність вимірювальної ділянки забез-
печувалася канавками по всій ширині стрічки з 
обох боків ділянки, цим створюються місцеві зме-
ншення товщини стрічки, тобто зони додаткового 
виділення тепла для компенсації витоків тепла зі 
стрічки по мідних струмопроводах. Ізотермічність 
вимірювальної ділянки контролювалася за допо-
могою трьох термопар, встановлених по краях та в 
центрі ділянки. При цьому однойменні електроди 
крайніх термопар використовувалися для вимірю-
вання падіння напруги на досліджуваному ділянці 
стрічки. 

Питомий тепловий потік із поверхні F ізотер-
мічної ділянки стрічки визначався як 

F
UIq = , 

де I – сила струму. 
Значення коефіцієнта тепловіддачі α визнача-

лися з виразу 

вп tt
q
−

=α , 

де tв – температура води. 
Для виключення впливу «крокової» різниці 

потенціалів показання термопар в силовий ланцюг 
включений перемикач полярності струму. 

Температура поверхні тепломіра змінювалася 
за рахунок сили струму. 
 

Результати досліджень 
та аналіз дослідних даних 

 
Для визначення діапазону зміни швидкості 

руху плівки води w, що розтікається із зони зро-
шення, проведено гідравлічні дослідження з вико-
ристанням плоскоструменевих форсунок з геомет-
ричними та режимними параметрами їх роботи, 
які рекомендовані для камер теплової підготовки 
валків. Вимірювання показали, що швидкість руху 
плівки води знаходиться в діапазоні від 0,3 до 
15 м/с. Результати також відповідають даним, на-
веденим у роботі [6]. 

Потім проведено дослідження інтенсивності 
тепловіддачі від швидкості w при фіксованих зна-
ченнях температури поверхні тепломіра tп, як по-
казано на рис. 3. Як видно, навіть за малих значень 
швидкості w мають місце високі значення коефіці-
єнтів тепловіддачі α, що також відповідає резуль-
татам, отриманим у роботі [2]. 

На підставі отриманих експериментальних 
даних методом найменших квадратів отримано 
узагальнююче кореляційне рівняння залежності 
коефіцієнта тепловіддачі α (Вт/(м2∙К)) від швидко-
сті руху плівки w і температури поверхні, що охо-
лоджується, яке має вигляд 

 41,059,0
п3,500 wt=α , (3) 

На рис. 4 показані результати вимірювань ко-
ефіцієнту тепловіддачі α в залежності від темпера-
тури поверхні тепломіру tп при фіксованих зна-
ченнях швидкості руху плівки води w. 
 

 
Рис. 3 – Залежність інтенсивності тепловіддачі α 

від швидкості руху плівки води w при температурі 
води tв = 23–25 °С і фіксованих значеннях 

температури поверхні тепломіру tп 
1 – tп = 80 °С; 2 – 60 °С 

 
Рис. 4 – Залежність коефіцієнту тепловіддачі α 

від температури поверхні тепломіру tп 
при температурі води tв = 23–25 °С 

і фіксованих значеннях швидкості течії плівки w: 
1 – w = 0,35 м/с; 2 – 0,6 м/с; 3 – 0,84 м/с; 

4 – 1,09 м/с; 5 – 1,34 м/с 
 

Особливості проведення теплових вимірів  у 
цих експериментах полягають у тому, що дослі-
джується тепловіддача від нагрітої поверхні теп-
ломіра до води. Насправді в камері теплової підго-
товки прокатних валків відбувається як охоло-
дження, так і нагрівання валків. У разі нагрівання 
використання формули (3) вимагає введення дода-
ткових поправок, які враховують зміну теплофізи-
чних властивостей в прикордонному шарі плівки 
води. Наприклад, такою поправкою може бути 
відношення значень критерію Прандтля при тем-
пературах води (tж = tв) і поверхні, що нагріваєть-
ся, Prж/Prст [5]. 
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Висновки 
 

У роботі проведено гідродинамічні та тепло-
технічні дослідження взаємодії плівки води з по-
верхнею теплообміну. 

Стосовно умов, що мають місце в камері теп-
лової підготовки валків, визначений діапазон зна-
чень швидкості руху плівки води, що розтікається 
по поверхні валка, між зонами зрошення плоско-
струменевими форсунками. 

Проведено гідравлічні та теплотехнічні дос-
лідження інтенсивності тепловіддачі від поверхні 
тепломіра до плівки води залежно від швидкості її 
руху та температури охолоджуваної поверхні та 
отримано узагальнювальне кореляційне рівняння. 

Встановлено, що між зонами зрошення плос-
коструменевими форсунками валка інтенсивність 
теплообміну між його поверхнею й плівкою води, 
що розтікається, відповідає технологічним умовам 
обробки валка в камері теплової підготовки. 

Результати роботи можуть бути використані 
для раціонального розміщення колекторів та плос-
коструменевих форсунок у камерах теплової обро-
бки прокатних валків для зменшення витрат холо-
дної та гарячої води та зниження експлуатаційних 
витрат. 
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