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Abstract 

 In the paper authors deal with problems of black plate annealing process mathematical 
modelling for tinplate production at the continuous annealing line. 

 The presented mathematical model is based on the annealing line geometric characteristics, 
plate motion course and processes of heat transfer. It is able to simulate wide range of the line outputs 
for various widths and thickness of the annealed material.  

 Applying the model it is possible to evaluate the facility thermal work through the combustion 
process analysis and annealing process balancing.  

 Using the mathematical model with aim to analyse the continuous annealing line production 
capacity from thermo-technical point of view simulations have been realised to estimate the specific 
fuel consumption required for material heating up to the annealing temperature for various thickness 
and widths of the strip. 

 As the fuel combustion process influences the uniformity of the temperature field distribution 
along the heating chamber height and width another simulations have been focused on determination of 
the combustion air excess impact on the specific heat consumption.  
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Abstrakt 

 V príspevku sa autori zaoberajú matematickým modelovaním procesu žíhania oceľových 
plechov na kontinuálnej žíhacej linke pre výrobu obalového materiálu.  



 Prezentovaný matematický model vychádza z geometrických charakteristík žíhacej linky, z 
priebehu pohybu pásu a z procesov výmeny tepla. Umožňuje simulovať širšie spektrum výkonov 
žíhacej linky pre viaceré šírky a hrúbky pásu.  

 Jeho aplikácia dovoľuje posúdiť tepelnú prácu žíhacej linky cestou analýzy procesu 
spaľovania na horákoch žíhacej linky a bilancovaním procesu žíhania.  

 Za účelom posúdenia výkonnosti linky z teplotechnického hľadiska sa pomocou 
matematického modelu realizovali simulácie stanovenia mernej spotreby paliva na ohrev materiálu na 
teplotu žíhania pre rôzne hrúbky a šírky pásu. 

 Keďže proces spaľovania paliva ovplyvňuje rovnomernosť rozloženia teplotového poľa v 
predohrievacej komore po jej výške i šírke, ďalšie uskutočnené simulácie boli zamerané na 
zhodnotenie vplyvu prebytku spaľovacieho vzduchu na mernú spotrebu tepla pri žíhaní. 
 

 
 

 

Úvod 

 Výroba obalových plechov a rozšírenie výrobného sortimentu o nové druhy obalov 
zaznamenáva v posledných rokoch u všetkých významných výrobcov ocele prudký nárast. 

 V dôsledku toho je potrebné zdokonalenie technologických postupov pri žíhaní plechov, čo 
prináša najmä rast kvality a produkcie výrobkov, a tiež zníženie negatívnych vplyvov na životné 
prostredie.  

 Pre produkciu plechov má kontinuálne žíhanie veľa nesporných výrobno-ekonomických 
výhod oproti žíhaniu plechov vo zvitkoch. Vysoká rýchlosť žíhacieho procesu vedie k vysokej 
produktivite, úspore energie a ľudskej práce. 

 Medzi ďalšie výhody patria možnosť dosiahnutia absolútne rovnorodej produkcie, čas 
tepelného spracovania sa skráti na niekoľko minút, vysoká rovnomernosť ohrevu a tým i vysoká akosť 
(pri porovnaní napríklad s ohrevom vo zvitkoch), akosť povrchu je lepšia, pás sa nelepí, je možné plne 
mechanizovať a automatizovať celý proces, cyklus je plynulý a tepelne dobre ovládateľný. 

 Pre potreby obalového priemyslu sa využívajú nízkouhlíkaté Al stabilizované ocele, ktorých 
chemické zloženie zabezpečuje požadované mechanické vlastnosti a bezchybnosti povrchu vyžíhaného 
plechu, [1, 2]. 
 

 
 

 

1. Charakteristika žíhacej linky 

 Na kontinuálnej žíhacej linke (Continuous Annealing Line - CAL) - obalovej vetve sa 
uskutočňuje žíhanie obalových oceľových pásov valcovaných za studena.  

 Žíhacia linka je v smere pohybu pásu rozdelená na päť komôr, (obr.1). 

 

 

 

 
Fig.1 Continuous annealing line scheme 

 V komore predohrevu sú inštalované horáky injektorového typu s rekuperáciou tepla 
odchádzajúcich spalín vo výmenníku tepla, kde sa teplo spalín využíva na predohrev spaľovacieho 
vzduchu. Ohrev oceľového pásu sa uskutočňuje prenosom tepla žiarením zo stien radiačných 
horákových rúrok, žiarením z vnútorného povrchu výmurovky a konvekciou ohriatou ochrannou 



atmosférou. V komore vyrovnania prebieha vyrovnávanie teplôt po šírke pásu a krytie tepelných strát 
je zabezpečené elektrickým príhrevom. Vyhrievacie špirály sú umiestnené na vstupnej a výstupnej 
stene komory. V komore riadeného chladenia sa uskutočňuje ochladzovanie pásu nepriamo v 
blokových výmenníkoch chladiacim vzduchom. Cirkulácia chladiaceho vzduchu je podporovaná 
ventilátormi a prípadné výkyvy v požadovanej výstupnej teplote oceľového pásu sa zabezpečujú 
elektrickým príhrevom špirálami umiestnenými na vstupnej a výstupnej stene komory. V komore 
rýchleho chladenia a komore konečného chladenia prebieha ochladzovanie pásu nepriamo v blokových 
výmenníkoch chladiacou vodou. Cirkuláciu ochrannej atmosféry zabezpečujú ventilátory.    

 Na posúdenie tepelného režimu žíhacej linky je potrebné spracovať: 

analýzu procesu spaľovania na horákoch žíhacej linky, 

bilancovanie procesu žíhania pomocou matematického modelu za účelom posúdenia tepelnej 
práce žíhacej linky. 

 Vzhľadom na to, že základom procesu žíhania je ohrev obalového materiálu na teplotu 
žíhania, výdrž na žíhacej teplote a chladenie materiálu na teplotu cca 450°C, analýza tepelného režimu 
žíhacej linky bude zameraná na 1. až 3. komoru, v ktorých boli k dispozícii dostatočné podklady z 
prevádzky a informácie z meraní. 
 

 
 

 

2. Energetická bilancia tepelného agregátu 

 Posúdiť tepelnú prácu pecí a tým i možnosti  ako znížiť spotrebu  tepla, umožňujú tepelné 
bilancie pecí. Základom každej tepelnej bilancie pece je zákon zachovania energie Pre zostavenie 
tepelnej bilancie pece je nutné previesť podrobný rozbor príjmu a výdaja tepla, čo je podmienené tak 
znalosťami materiálovej bilancie, ako aj tepelných tokov v peci, [3].  
 

 

Rovnica tepelnej bilancie kontinuálnej žíhacej linky 
 

 

    (1) 
 

 

Qch - chemické teplo paliva; (W) 

Qf - fyzikálne teplo paliva a vzduchu; (W), prípadne teplo rekuperované - (Qr); (W) 

Qel - dodatkový zdroj energie - elektrický príhrev; (W) 

Quz - užitočné teplo; (W) 

Qned - strata tepla nedopalom; (W) 

Qosp - strata tepla odchádzajúcimi spalinami; (W) 

Qspp - straty tepla pracovného priestoru pece; (W) 

Qszb - strata tepla nezachytená výpočtom; (W) 

 

 
 



 

3. Matematický model procesu žíhania 

 Ako nástroj na posúdenie tepelnej práce žíhacej linky bol vypracovaný matematický model 
procesu žíhania zachytávajúci procesy v 1. až 3. komore žíhacej linky, umožňujúci simulovať širšie 
spektrum výkonov žíhacej linky pre viaceré šírky a hrúbky pásu.  

 Matematický model procesu žíhania vychádza: 

z geometrických charakteristík jednotlivých komôr linky, 

z priebehu pobytu pásu v jednotlivých komorách žíhacej linky, 

z výmeny tepla v jednotlivých komorách žíhacej linky, 

z bilancovania procesu v jednotlivých komorách, [4]. 

 Teplotové pole v žíhanom materiáli je ovplyvnené vedením tepla a podmienkami priebehu 
procesu spaľovania. Rozloženie teplôt v komore ovplyvňuje výmenu tepla resp. tepelné toky na povrch 
pásu a tým aj rozloženie teplôt po šírke pásu. Po hrúbke materiálu bude teplota žíhaného pásu rovnaká, 
lebo týmto smerom sa jedná o ohrev tenkej vsádzky. 

 

 

Výmena tepla v predohrievacej komore 

 Zdroj tepla je spaľovanie plynného paliva, ktorým je zemný plyn, (obr.2). 
 

 

 

 
Fig.2 Location of the radiant burner tubes against the annealed black plate 

 

 
 

 

 V komore dochádza k výmene tepla medzi: 

sálavými rúrkami a pásom žiarením    QT→M 

ochrannou atmosférou a pásom konvekciou   QAT→M 

ochrannou atmosférou a sálavými rúrkami konvekciou QAT→T 

sálavými rúrkami a stenami pece žiarením  QT→ST 

pásom a stenami pece žiarením   QM→ST 

ochrannou atmosférou a stenami pece konvekciou QAT→ST 

spalinami v sálavej rúrke a stenou trubky žiarením Qz,SP→T 

a konvekciou     Qk,SP→T 

   

Pre tepelné toky v predohrievacej komore platí rovnica: 
 

 

(W) (2) 



 

 

Súčasne musí platiť aj tepelná bilancia: 

  (W)   (3) 
 

 

Quž - užitočné teplo - ohrev materiálu 

Qatm - teplo na ohrev ochrannej atmosféry 

Qst - straty tepla stenami 

Qosp - teplo odchádzajúcich spalín zo zóny 

Qchp - chemické teplo paliva 

Qvz - teplo predohriateho vzduchu 

 Pri výmene tepla žiarením v jednotlivých komorách je potrebné stanoviť teplosmenné plochy 
resp. smerovosti žiarenia. Pre predohrievaciu komoru sa stanovili smerovosti žiarenia v systéme 
"sálavé rúrky - žíhaný pás - výmurovka". Smerovosť žiarenia ϕ je bezrozmerná veličina, ktorá 
vyjadruje aký podiel z celkovej vyžiarenej energie z určitého povrchu dopadne (v prípade uzavretého 
systému telies) na jednotlivé povrchy systému. Zohľadňuje tvar a vzájomné umiestnenie žiariacich 
povrchov v priestore.  

 Pre prípad určenia smerovostí žiarenia medzi sálavými horákovými rúrkami a žíhaným 
oceľovým pásom bola aplikovaná metóda strún [5], ktorá dovoľuje pomerne ľahko riešiť úlohy 
týkajúce sa prenosu tepla žiarením v pracovných priestoroch agregátov, kde sa nachádzajú rady rúrok, 
(obr.3). 
 

 

 

 
 

 
Fig.3 Radiative heat transfer between the tubes of round shaped cross-section and the plane P 

S1, S2 - tubes outer surface, (m2), D - tubes outer diameter, (m), C - spacing between tubes, (m) 

 

 
 

 

 Priama výmenná plocha medzi rúrkami  resp. smerovosti žiarenia ϕ12, ϕ21 sa stanovia 
nasledovne: 

    (4) 
 

 

        (5) 
 

 



 - priama výmenná plocha z 1. rúrky na 2. rúrku, (m2) 

ϕ12, ϕ21 - smerovosť žiarenia z 1. rúrky na 2. rúrku, resp. z 2. rúrky na 1. rúrku, (-) 

 

 

Pre prenos medzi jednou rúrkou a rovinu P platí: 
 

 

       (6) 

ϕ1P, ϕP1 - smerovosť žiarenia z rúrky na rovinu P, resp. z roviny P na rúrku, (-) 

 

 

Pre sústavu "rad rúrok - rovina P" platí: 
 

 

        (7) 
 

 

S1C - celkový povrch radu rúrok, (m2) 

SP - celkový povrch roviny P, (m2) 

 

 

     (8) 
 

 

 Smerovosti žiarenia v udržiavacej komore resp. v chladiacej komore boli určené podobným 
spôsobom ako pre predohrievaciu komoru. 

 Spracovaný model bol verifikovaný na základe meraní realizovaných na skutočnom agregáte. 
Modelom je možné stanoviť priebeh teplôt materiálu po dĺžke pásu v jednotlivých komorách a stanoviť 
tepelnú bilanciu v jednotlivých komorách pre rôzne výkony linky v závislosti od hrúbky a šírky 
žíhaného pásu. 

 Porovnaním údajov tepelných bilancií z meraní a vypočítaných modelom vyplýva, že 
odlišnosti sú minimálne 0,5%. Vypočítané teploty pásu na výstupe z 1. až 3. komory sa takmer 
neodlišujú od údajov získaných z meraní, rozdiel 1 - 2°C. Priebeh vypočítaných teplôt na základe 
modelu je na obr.4. 

 

 
Fig.4 Calculated temperature courses applying the mathematical model  

tm - annealed material temperature, tAT-vyp - protection atmosphere mean temperature, tST-vyp -  radiant 
(cooling) tubes surface temperature  

 

 
 



 

4. Realizované simulácie a zhodnotenie výsledkov 

 Za účelom posúdenia výkonnosti linky z teplotechnického hľadiska sa realizovali simulácie 
pomocou matematického modelu pre hrúbku pásu 0,3 mm (šírka 781 mm) a pre hrúbku 0,2 mm (šírka 
916 mm) pri rovnakých vstupných parametroch. Z výsledkov vyplýva, že je možné dosiahnuť výkon 
linky  cca 40 t.hod-1. 

 Simulačné výpočty ukazujú, že linka je z teplotechnického hľadiska schopná pracovať s 
vyššími výkonmi ako sa prevádzkuje v súčasnosti. Obmedzujúcim kritériom pre výkon linky je doba 
potrebná pre technologický proces žíhania v závislosti od druhu a hrúbky žíhaného materiálu. Pre 
stanovenie doby potrebnej na žíhanie materiálov podľa hrúbky a akosti je potrebné zabezpečiť skúšky 
týchto materiálov. 

 S rastúcim výkonom linky rastie aj merná spotreba paliva na ohrev materiálu na teplotu 
žíhania. Vyššie merné spotreby paliva sa dosahujú pri užších materiáloch, v oblasti prevádzkovaných 
výkonov cca 25 t/h, to znamená, že pre rovnakú hrúbku klesá merná spotreba paliva s rastúcou šírkou 
žíhaného materiálu, je to spôsobené tým, že s rastúcou šírkou materiálu rastie teplosmenná plocha 
počas ohrevu v komore predohrevu. Z obr. 5 vyplýva, že pri rovnakom výkone linky, ale rôznych 
šírkach a hrúbkach materiálov, merná spotreba tepla na proces žíhania s rastúcou hrúbkou rastie.  
 

 

 

 
Fig.5 Dependence of specific heat consumption on the annealing line output 

                            Comparison for 2 different strip thicknesses (0,2 mm and 0,3 mm) 

 

 
 

 

 Proces spaľovania paliva ovplyvňuje rovnomernosť rozloženia teplotového poľa v komore po 
jej výške i šírke. Nerovnomernosť teplotového profilu môže byť spôsobená nerovnomerným 
rozdelením paliva na jednotlivé strany horákových zón ako aj nerovnomerným prerozdelením paliva na 
jednotlivé horáky.  

 Vysoký obsah O2 v spalinách vystupujúcich z komory predohrevu poukazuje na skutočnosť, 
že nie sú vytvorené podmienky pre horenie paliva, keď aj pri vysokých obsahoch O2 v spalinách sa 
zaznamenáva prítomnosť CO. 

 Ďalšie uskutočnené simulácie boli zamerané na zhodnotenie vplyvu prebytku spaľovacieho 
vzduchu na mernú spotrebu tepla pri žíhaní materiálu. 

 Vzhľadom na to, že po výstupe zo spaľovacej komory sa spaliny využívajú na predohrev 
spaľovacieho vzduchu v rekuperátore horáka a v dôsledku netesností horákov, sa časť predohriateho 
spaľovacieho vzduchu dostáva do spalín, tým sa zvyšuje obsah O2 v odchádzajúcich spalinách a 
znižuje tepelný obsah predohriateho vzduchu.  

 Vplyv netesností rekuperátorov na mernú spotrebu tepla pri žíhaní materiálu zohľadnujú 
spracované simulácie pre tri rôzne obsahy O2 v spalinách za rekuperátorom, (obr.6). 

 Prebytok spaľovacieho vzduchu súvisí aj s teplotou spalín na výstupe z komory predohrevu, 
ktorá musí byť vyššia ako teplota ohrievaného materiálu.  

 

 

 



 
Fig.6 Dependence of fuel savings on combustion air excess and oxygen content 

Comparison for 3 different oxygen contents in flue gas leaving the recuperator O2r  

 

 
 

 

Záver 

 Z tepelnej bilancie procesu žíhania a zo simulácie procesu žíhania vyplýva, že existujú určité 
možnosti zvýšenia účinnosti využitia paliva v 1. komore žíhacej linky a to predovšetkým reguláciou 
procesu spaľovania zemného plynu v horákoch 1. komory. 

 Ďalší variant využitia spalín ako druhotného zdroja energie je vo výmenníku tepla na ohrev 
vody, resp. vzduchu na vykurovanie.  

 Analýza potvrdila, že linka je z teplotechnického hľadiska schopná spracovať vyššie 
množstvo obalových plechov, ale je potrebné nájsť technologické hranice možnosti linky z hľadiska 
doby potrebnej na proces žíhania jednotlivých materiálov. 

 Ďalším problémom, ktorý sa v procese žíhania objavuje je problematika emisivity žíhaného 
materiálu, [6]. Hodnota emisivity ovplyvňuje meranú teplotu pásu na výstupe z jednotlivých komôr 
žíhacej linky. Nesprávne nastavená emisivita materiálu skresľuje teploty materiálu na výstupe z 
jednotlivých komôr. Bližšie poznatky o emisivitách spracovávaných materiálov umožňujú taktiež 
vypracovať presnejší matematický model procesu žíhania a tým aj stanovenie priebehu teplôt žíhaného 
materiálu v jednotlivých komorách linky. 

 Z daného rozboru vyplýva, že za účelom objektívneho stanovenia teplôt pásu na výstupe z 
jednotlivých komôr je potrebné experimentálne stanoviť priebeh emisivity príslušného materiálu na 
teplote, tak aby sa získala knižnica emisivity každého materiálu v závislosti od teploty. 
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