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1. BEVEZETÉS, CÉLKITŰZÉSEK 
A nehezen alakítható, azaz erősen ötvözött (és ezért is igen értékes) acéltermékek 

képlékeny melegalakítása sok ismeretet tételez fel, és jól megtervezett technológiát kö-
vetel meg. A szakirodalmi előzmények vizsgálatából (2. fejezet) arra a következtetésre 
jutottam, hogy lényegében az alábbi összesítés szerinti követelmény-rendszereket kell 
komplex módon kielégíteni: 

 fémtani követelmények, 
 alakítástechnológiai követelmények, 
 alak- és méretpontosság, 
 gépészeti követelmények, 
 izzítási (hőmérséklet-vezetési) követelmények. 

 
A kutatók ezeket jószerével külön-külön elemezték, és az eredményeket külön-

külön publikálták. Ez azt jelenti, hogy igen széles szakirodalma van a „belső” követel-
mények kielégítését célzó kutatásoknak, amelyek röviden összefoglalva a 
szövetszerkezet, illetve a mechanikai tulajdonságok kielégítését (egyes kívánt értékeknek 
az elérését) lehetővé tevő paramétereket (hőmérséklet, lehűtés, alakváltozás) és megoldá-
sokat vizsgálták, és a különféle ötvözetcsaládokra nézve nagyon pontosan 
behatárolhatóvá tették például az alakítás hőmérséklet-határait. Szintén megtalálható a 
szakirodalomban az alakíthatóság (repedés-törés nélkül elviselt alakváltozás nagysága) 
valamint a hengerlés-technológiai paraméterek (alakváltozási sebesség, alakítási szilárd-
ság, hengerlési erő, nyomaték és teljesítmény, stb.) meghatározásának kiszámítására 
szolgáló (szinte számtalan) matematikai függvénykapcsolat. Kiszámítható egy adott 
(megválasztott) paraméter-kombináció és adott (megválasztott) gépi berendezés (henger-
sor) mellett az elérhető hosszirányú méretpontosság, illetve a szalag keresztirányú 
méretpontossága, az úgynevezett lencséssége (alakhűsége). A gépészeti paraméterek (a 
gépi berendezés terhelhetősége, élettartama, sebesség-viszonyai stb.) szintén megállapít-
hatók a publikációk alapján. 

Nem igazán találtam azonban arra vonatkozó elemzéseket, hogy ezek a „témakö-
rök” hogyan kapcsolódnak össze, azaz hogyan függenek egymástól illetve, hogy miként 
lehet – értelemszerűen különböző célfüggvények szerint – ezek közös optimumát keresni. 
Másképpen fogalmazva: nem azt tartom elsődlegesnek, hogy egy adott kiinduló méretű 
darabból milyen hengerlési technológiával lehet egy kívánt készméretet elérni, hanem ezt 
szeretném „megfordítani”. Azt kívánom meghatározni, hogy a késztermék valamennyi 
mechanikai jellemzője és méretpontossága úgy legyen elérhető, hogy egy (tetszőleges) 
gépészeti berendezés ezt „elbírja”, azaz képes legyen előállítani a hőmérséklet-vezetést és 
az alakváltozásokat rendre ennek a feltételnek rendelve alá. Ebből a gondolatmenetből 
értelemszerűen következik az alapanyag megengedhető mérete és a kiinduló hőmérséklet 
megtervezése is. 

Alapvető célkitűzésem tehát a következő: olyan technológia-tervező eljárás kiala-
kítása (az alapelvek kimunkálása), amely lehetővé teszi adott anyagminőség, adott 
gépészeti berendezések (beleértve az izzítókemencét és a hűtősort is) esetén valamennyi 
szükséges hőtani és alakítástani paraméter megtervezését, ezáltal kifogástalan belső és 
külső minőségű termék előállítását.  
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Az általam kidolgozott optimalizálási eljárás általános, a megfogalmazott téziseim 
is anyag- és gép-függetlenek, de az alkalmazhatóságot konkrétan egy nehezen alakítható 
ötvözet-család – főleg napjainkban – gyakran alkalmazott és igen értékes „tagjára” vo-
natkozóan mutatom be, ami a saválló WNr 1.4541 / X6CrNiTi18.10 / (MSZ KO36)  
anyagminőség. Ennek ellenére a szakirodalom alapján néhány más, nehezen alakítható 
acéltípusra vonatkozóan is összefoglalom azokat a jellemzőket (alakíthatóság, jellemző 
hőmérsékletek, alakítási szilárdság stb.), amelyek egy meleghengerlési – általam 
kidolgozott elveken nyugvó – technológia optimalizálásához szükségesek. Szeretném itt 
is kihangsúlyozni, hogy munkám újszerűsége nem csak például a hűtéstechnológiai, vagy 
a hengerlés-technológiai paraméterek, esetleg az izzítási folyamat külön-külön történő 
optimalizálásában jelentkezik – mint azt általában a publikációkból ki lehet olvasni –, 
hanem az elveket együttesen (komplexen) alkalmazom egy teljes melegítés-alakítás-hűtés 
folyamatra. Bemutatom azokat az összefüggéseket is, amelyek egy-egy gépi berendezés, 
egy-egy technológia és egy-egy anyagminőség között fennállnak. Ezen belül különös 
hangsúlyt fektettem a nehezen alakítható, de igen értékes acélminőségek 
gyártástechnológiai korlátfeltételeinek, valamint ezek optimalizálási lehetőségeinek a 
vizsgálatára. 

 
 A 2. fejezetben összefoglalt szakirodalmi elemzés eredményeként azt tudtam 
megállapítani, hogy a fenti teljes folyamatból részletesen kidolgozásra kerültek azok a 
fizikai-matematikai összefüggések, amelyek alkalmasak a hengerlés-technológiai para-
méterek számítására (elsősorban:[2.1]), a hűtéstechnológia optimalizálására 
(elsősorban:[2.2]), valamint megtalálhatók a fémtani alapok (elsősorban:[2.3]). Hiányzik 
azonban legalább két olyan feltétel vizsgálata, amelyek betartása különösen a nehezen 
alakítható (erősen ötvözött) acélok melegalakításakor alapvető fontosságú. Ezek: 

 az alakhűség (lencsésség) optimalizálása, amely a nagy alakítási szilárdságú anya-
gok hengerlésekor fellépő nagy erőhatások következtében még nehezebben 
tartható be, valamint 

 az izzítási technológia olyan optimalizálása, amely a bugában kialakuló hőmérsék-
let-különbséget (azaz a hőfeszültséget) nem engedi az anyagminőségtől függő 
megengedett értéknél nagyobbra növekedni, miközben a kívánt átmelegedést biz-
tosítani lehet. 

 Munkám során tehát egyrészt az izzítási technológia optimalizálásának lehetséges 
célfüggvényeit, másrészt a hengerlés-technológiai paraméterek olyan összhangjának a 
megválasztását kerestem, amelyek betartása esetén a hengerelt szalag relatív lencséssége 
minden szúrásban azonos – és optimális – szinten tartható. 
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2. ELŐZMÉNYEK, IRODALMI ÁTTEKINTÉS 
 Kutatómunkám kiinduló részét képezte a nehezen alakítható (erősen ötvözött) acé-
lok szerkezeti tulajdonságaival foglalkozó szakirodalom azon részének feldolgozása, 
amelyből irányelveket lehet levonni az ebbe a csoportba sorolható ötvözetek meleghen-
gerlése során fellépő gyártási sajátosságok alapelveinek az összefoglalására, illetve 
korlát-feltételeinek a megfogalmazására. Ennek keretében arra törekedtem, hogy az így 
kimunkált ismeretanyag számszerűen is hasznosítható legyen a széles-szalag meleghen-
gerlési technológiák optimalizálásakor.  
 Az erősen ötvözött acélok közül az alábbi jellemző csoportokat vizsgáltam: 

 hőálló acélok MSZEN 10095-2000 (MSz 4359-82) 
 korrózió- és saválló acélok MSZEN 10088-2005 (MSz 4360-80) 

Arra törekedtem, hogy megállapításaim általános érvényűek legyenek, azonban a 
számszerű elemzéseket és konkrét eredményeket a saválló acélokra és ezen belül a WNr 
1.4541 / X6CrNiTi18.10 / (MSZ KO36) összetétele: C≤0,12; Si≤1; Mn≤2,0; P≤0,045; S 
≤0,03; Cr=17-19; Ni=8-11; Ti=5xC-0,8 %; anyagminőségre vonatkozóan fogom 
bemutatni. 
A hengerelt termék tulajdonságai (mechanikai tulajdonságok, alakhűség stb.) – a kémiai 
összetételen túlmenően – alapvetően a melegalakítás paramétereitől, azok összhangjától 
függenek. Ennek érdekében ismerni kell a hengerlési technológiák során alkalmazható 
alakítások nagyságát, a szükséges hőmérséklet-vezetést, az izzítás és a késztermék lehű-
tésének megkívánt, illetve megengedett paramétereit stb.  

A meleghengerlési technológia optimalizálása közben egyaránt ismerni kell az 
anyag belső szerkezetét, alakíthatósági tulajdonságait, valamint az alakítástechnológiai 
paraméterek meghatározásának alapelveit: ezek összhangja jelenti/jelentheti a hengerlési 
technológia optimumát. A továbbiakban a vonatkozó szakirodalom feldolgozásán ke-
resztül ezeket az – eddig ismert és publikált – alapelveket kívánom összefoglalni annak 
érdekében, hogy az általam javasolt és téziseimben megfogalmazott eredmények újszerű-
ségét igazolni tudjam. 
    

2.1. Az erősen ötvözött acélok belső szerkezete 
 Az erősen ötvözött acélok szövetszerkezetük alapján is osztályozhatók, így azok 

 ferrites, 
 ausztenites és 
 heterogén 

szövetszerkezetű acélokra oszthatók fel.  
Az ilyen acélok egyik legfontosabb ötvözőeleme a króm, amelyből gyakran 

12…27 %-ot is tartalmaznak ezek az acélfajták. A ferrites szerkezetű hőálló acélokban a 
krómon kívül némi szilícium és alumínium is megtalálható. A nikkel a nagy hőmérsék-
leten végbemenő oxidációt számottevően nem csökkenti, viszont a több szempontból 
kedvezőtlen tulajdonságú ferrit helyett a nagyobb szilárdságú ausztenites szerkezetet 
biztosítja. 

A legfontosabb ötvözőként emlegetett króm hatásáról bővebben is kell tájékozód-
nunk. A króm ferritképző elem, ezt a vas-króm kétalkotós ötvözet egyensúlyi diagramja 
egyértelműen kimutatja [2.3]. Különleges, hogy mintegy 8 % krómtartalomig az A3 
hőmérséklet is csökken. Egyébként az α-vas és a króm nagyobb hőmérsékleten 
korlátlanul oldódik egymásban. Az ötvözetben a vas ismert allotróp átalakulásán kívül 
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még egy másik átalakulás is végbemegy: a ferritrácsú szilárd oldatban sztöchiometriailag 
közelítően a FeCr képletnek megfelelő 42…48 % Cr és 52…58 % Fe  összetételű ötvö-
zetekben a rács átrendeződése megy végbe. Ehhez – az egyensúlyi állapotnak 
megfelelően – 500…700 oC hőmérsékleten hosszabb hőntartás szükséges [2.3]. A vas-
króm ötvözetnek ezt a rendezett rácsú szilárd oldatát az irodalom σ  fázisnak nevezi. A 
σ  fázis kialakulása részlegesen már 25...60 %-os krómtartalmú ötvözetekben is végbe-
megy. A σ  fázis rendezett rácsú szilárd oldat, vegyületjellegű és rideg. Fajtérfogata 
kisebb, mint az α ferrité, ezért átalakulás közben ez a térfogatcsökkenés az ötvözet 
„repedezését” okozza [2.4]. Más vélemények szerint a σ  fázis tetragonális FeCr vegyjelű 
fémvegyület [2.5], amely bizonyos mennyiségű vasat old. A σ  fázis azáltal is csökkenti 
az alapanyag szilárdságát, hogy abból krómot von el. A σ  fázis kis mennyisége is 
ridegítő hatású, mert többnyire a ferritkristályok határán elhelyezkedve, hálós szerkezetet 
alkot. A σ  fázisra  egyéb ötvözőelemek is hatnak, tehát kisebb krómtartalomnál is 
megjelenik. Így hat a Si és a Mo is [2.5], [2.6] míg a C és a N azáltal, hogy a krómhoz 
kötődik, késlelteti a σ  fázis kialakulását [2.7]. A hőálló acélok másik fontos ötvözőeleme 
a Ni, amelynek hatására már kisebb krómtartalomnál is kialakul a σ  fázis [2.8]. 
 

A ferrites krómacélokra egy olyan hőmérséklet-tartomány is jellemző, amelyben a 
krómtartalomtól függően erősen csökken az alakíthatóságuk: 450…500 oC hőmérséklet 
között 12 % és 70 % krómtartalomnál határozott ridegedés tapasztalható [2.8],[2.9]. Ez 
legerősebben 475 oC hőmérsékleten érvényesül. A ridegedést a szilárdság növekedése, 
továbbá a nyúlás és a kontrakció jelentős csökkenése jelzi. Erre nézve a szakirodalomban 
különböző magyarázatokat találhatunk. Például: 

 Cina és Lavander szerint [2.10], az α szilárd oldat szélén a króm nagyon feldú-
sul, és emiatt nagy helyi feszültségek keletkeznek. 

 Lena és Hawkes szerint [2.11], a σ  fázis képződését megelőzi egy hasonlóan 
rideg átmeneti fázis, és ez okozza az elridegedést.  

Kétségtelen, hogy a rideg fázis szélein bizonyos típusú durvulásokat figyeltek 
meg, ami mindkét elmélettel összhangban lévőnek látszik. Ez a ridegedés annál nagyobb 
mértékű, minél nagyobb a krómtartalom, és minél tovább tartózkodik az acél a 475 oC 
környezetében. Az itt kialakult ridegedési tulajdonság hideg állapotban is jelentkezik 
[2.12],[2.13],[2.14]. Ezt a nagyobb krómtartalmú acéloknál úgy lehet elkerülni, ha 
450…500 oC között gyorsan történik a lehűtés. 
 A króm-nikkel bázisú acélok szilárdsága nagy hőmérsékleten viszonylag nagy. 
Ezen acélok jelentős része ausztenites: a nikkel erősen ausztenit-képző, míg a króm ferrit-
képző. Kis karbontartalom a ferrit, a nagyobb karbontartalom az ausztenit irányába tolja 
el a fenti két ötvöző hatását.   

A 7…11 % Ni-t tartalmazó ötvözetekben a lehűléskor δ ferrit keletkezik, ami 
ausztenitté alakul át [2.15]. Az egyensúlyi állapot miatt azonban nem csak ausztenit, ha-
nem a σ  fázis is megjelenik. Ez a fázis annál gyorsabban képződik, minél közelebb van 
az acél összetétele a (α + γ) mezőhöz. Ez azt jelenti, hogy lényegében a δ  fázisból válik 
ki a legnagyobb sebességgel. A karbid-stabilizáló elemek jelenléte – minthogy az 
ausztenitből karbont vonnak ki – elősegítik a σ  fázis kialakulását. Az ilyen ausztenites 
acélokat ezért 900 oC-ról gyorsan kell lehűteni, hogy a σ  fázis képződését el lehessen 
kerülni. A σ  fázis képződése 600…850 oC között megy végbe, és 500 oC alatt semmi-
képpen nem képződik, 850 oC felett pedig a képződött σ  fázis átalakul ausztenitté. 
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A 11…12 %-nál nagyobb Ni tartalmú ötvözetek alapszövete végig ausztenites; itt 
átalakulás már nem megy végbe. 

A fentieket figyelembe véve megállapítható, hogy az ausztenites hő- és korrózió-
álló acélok szerkezete alakítás-technológia szempontjából kedvezőbb, mint a ferrites 
szerkezetűeké. Bizonyos célokra mégis alkalmazzák például a kétfázisú (α + γ) hőálló 
ferrites acélokat azért, mert azok jobban hegeszthetők. 

Tekintettel arra, hogy a σ fázis rideg, megjelenését kerülni kell, ezért a nagy Cr 
tartalmú acélokat a melegalakítás befejező hőmérsékletéről lehetőleg gyorsan kell lehű-
teni. 
 

2.2. Az erősen ötvözött acélok alakítási tulajdonságai 
Egy hengerlési technológia fő paramétereinek megtervezésekor számos körül-

ményt kell figyelembe venni. Ezeket a körülményeket – különösen az úgynevezett 
nehezen alakítható, általában erősen ötvözött anyagminőségeknél – egyrészt a feldolgo-
zásra kerülő acélok fémtani, hőfizikai, alakíthatósági tulajdonságai, másrészt a 
gyártósorban elhelyezkedő fő- és segédberendezések gépészeti és technológiai adottságai 
determinálják. Mindezek szem előtt tartásával kell meghatározni a kiinduló alapanyagnak 
a melegalakítás kezdőhőmérsékletére történő felhevítési technológiáját, megállapítani a 
melegalakítás optimális hőmérséklet-tartományát. Ellenőrizni kell, hogy ez az optimális 
hőmérséklet-tartomány az adott gépészeti, anyag-magatartási sajátosságok mellett zavar-
talanul biztosítható-e, valamint azt, hogy a fő gépi berendezések (kemence, 
hengersor/hengersorok, hűtőberendezések) alkalmasak-e a minden szempontból jó minő-
ségű termék előállítására, illetve a terhelési szintek a gyártás során a biztonsági határon 
belül maradnak-e. 
 Az erősen ötvözött acélok melegalakításakor – az általános alapelveken belül – 
különösen az alábbiakat kell figyelembe venni, illetve betartani: 

 az acélfajta alakíthatóságának hőmérséklet-függését (a kezdő és véghőmérsékle-
tet), 

 az alakítás és az azt követő lehűlés nyomán bekövetkező belső szerkezeti 
változásokat, 

 a megnövekvő erő- és nyomatékszükségletet. 
 

Csak az alakítástechnológiai paraméterek függvénykapcsolatainak megbízható is-
merete alapján dolgozható ki egy-egy kívánt méretű és tulajdonságú késztermék 
legkedvezőbb előállítási (meleghengerlési) technológiája. A továbbiakban konkrétan csak 
a hő- és korrózióálló, valamint a saválló acélok képlékenyalakításával foglalkozom; ezek 
során elsősorban az alakíthatóságot befolyásoló körülményeket elemzem. Megállapítá-
saim  azonban – értelemszerűen – bármilyen acélminőségre kiterjeszthetők. 

 
A ferrites illetve ausztenites acélok alakíthatóságát – a melegalakítás körülményei 

között – sok kutató vizsgálta [2.16],[2.17],[2.18]. A kutatók egy része melegcsavaró 
kísérleteket végzett, míg mások melegszakító-próbákat alkalmaztak. Rajtuk kívül sokan 
használtak a technológiai folyamatokkal analóg alakítási próbákat, mint például a hen-
gerlés, a duzzasztás stb. Valamennyi eljárásra az a jellemző, hogy az alakítást (csavarást, 
húzást, hengerlést stb.) addig végezték, amíg a próbatesten szakadás, repedés, azaz foly-
tonossági hiány nem keletkezett. A különböző alakítási eljárásoknál a vizsgált anyag 
alakíthatóságát a folytonossági hiány megjelenéséig elvégzett alakváltozással jellemez-
ték. Így például melegcsavaráskor a próbatest elszakadásáig végzett teljes 
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körülcsavarások számát, szakításkor a kontrakciót, hengerléskor a relatív magasságcsök-
kenést tekintették az alakíthatóság mérőszámának.  

Ezekkel azonban a különböző módszerek eredményeit nem lehetett egymással 
összehasonlítani, ezért valamennyi alakváltozási jellemzőt egyetlen közös paraméterrel, 
az úgynevezett egyenértékű (összehasonlító) alakváltozással fejezték ki [2.19],[2.20]. Az 
egyenértékű alakváltozás:  

( )2
3

2
2

2
13

2 ϕϕϕϕ ++⋅=e ; 

ahol: φ1, φ2 és  φ3 a három főirányban mért effektív alakváltozás. Ha a fenti egyenletben 
szereplő valamelyik alakváltozásnál bekövetkezik a törés, akkor a φe egyenértékű alak-
változást törési alakváltozásnak nevezik és t index-szel jelölik. 
 Más képlékenységtani elmélettel bizonyítható, hogy a törésig bekövetkezett 
egyenértékű alakváltozás az anyag töréséig befektetett Wt képlékeny munkával egyenlő. 
Térfogategységre vonatkozóan: 

][−
⋅

=
Vk

W

fk

t
etϕ ; 

ahol: kfk  a közepes alakítási szilárdság, V a térfogat. 
 Az acélok, főleg az erősen ötvözött acélok alakíthatóságát az alakítás hőmérsék-
lete, és az alakváltozási sebesség is befolyásolja. Ezért a legtöbb szerző a hőmérséklet és 
az alakváltozási sebesség függvényében vizsgálta az alakíthatóságot. 
 A ferrites króm-ötvözésű acélok alakíthatóságát Kunz [2.16] csavaró próbákkal 
határozta meg. Többek között különböző adagokból öntött hőálló acél alakíthatóságát 
vizsgálta. A φet törési egyenértékű alakváltozást használva alakíthatósági jellemzőként, 
ezt a hőmérséklet és az alakváltozási sebesség függvényében ábrázolta. Ezek alapján 
megállapította, hogy a vizsgált ferrites acél alakíthatósága 1050 és 1200 oC között a leg-
kedvezőbb. Kunz hengerlési és duzzasztási próbákon is vizsgálta a krómacélok 
alakíthatóságát. Kimutatta, hogy az alakíthatóság φet mérőszáma az alakváltozási sebes-
ség növekedésével – legalábbis a vizsgált 0,3…30 s-1 tartományban – csak kismértékben 
csökkent. 

Ezner és Papsdorf is hasonló jellegű diagramokat szerkesztett, és az általuk elvég-
zett melegcsavaró és szakítópróbák eredményeiből [2.18] kimutatta, hogy a 17 % Cr-
tartalmú, titánnal és vanádiummal ötvözött ferrites acél alakíthatósága - kis alakváltozási 
sebesség (0,1 s-1) mellett - a 800…1000 °C intervallumban erőteljesen megjavul. 

  
A különféle módszerrel megállapított eredmények egymástól eltérnek. Ennek az 

az oka, hogy az egyes módszereknél a feszültség-állapotban jelentős az eltérés. Ennek 
ellenére az eddigiekből megállapítható, hogy a nagyobb alakváltozási sebesség a ferrites 
acél alakíthatóságát csökkenti, és a maximumot a nagyobb hőmérséklet irányába eltolja.  
Ez azzal magyarázható, hogy kisebb alakváltozási sebességnél alakítás közben a kilá-
gyulás dinamikus megújulás és poligonizáció révén megy végbe. Nagyobb alakváltozási 
sebesség esetén viszont csak dinamikus újrakristályosodás történik. Az utóbbi 
diszlokáció-szegény szövet homogénebb belső szerkezetet alkot, ezért ennek alakítható-
sága jobb, mint a heterogén szöveté [2.21]. 
 Az ausztenites acélok alakíthatóságát is több szerző vizsgálta. Közülük 
Hildebrand az ausztenites acél alakíthatóságát a δ ferrit-tartalom és a hőmérséklet függ-
vényében elemezte [2.22]. Vizsgálatainak alapvető módja a melegcsavaró kísérlet volt. 
Megállapította, hogy a króm-nikkel acélok alakíthatósága 1100 és 1250 oC között a leg-
nagyobb, és a δ ferrit-tartalom függvényében erőteljesen csökken. Ezner [2.18] is 
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foglalkozott az ausztenites acél alakíthatóságával, amelyet szintén melegcsavaró kísérle-
tekkel végzett el. 
Kísérletei azt mutatták, hogy az ausztenites acél alakíthatósága 1050 és 1200 oC között a 
legjobb. Ez két okkal is magyarázható: 

 Schumann [2.21] szerint a ferritben a 12 csúszási sík közül több aktív van, mint az 
ausztenit 12 csúszási síkján, mivel ez utóbbiak közül legalább négy sík gyorsab-
ban blokkolódik, így csak nyolc aktív sík marad. Ennek következtében a 
diszlokáció-sűrűség gyorsabban növekszik, mint a ferrit csúszás-rendszerében. 

 A keményedés ellen ható kilágyulás valamennyi részfolyamata (dinamikus 
megújulás, poligonizáció, dinamikus újrakristályosodás) hődiffúzióval 
kapcsolatos. A ferrit diffúziós állandója 900 oC-on például negyvenszer nagyobb, 
mint az ausztenité. Ezért ilyen hőmérsékleten a ferrit kilágyulása sokkal gyorsabb. 
Nagyobb hőmérsékleteken az ausztenit a kisebb diffúzió miatt még kevésbé dur-
vul, mint a ferrit, ezért az alakíthatósága jobb lesz. 
 
A δ ferritnek az ausztenites acélok melegalakíthatóságára gyakorolt hatását szá-

mos más kutató is vizsgálta. Stiebellehner [2.23] közleménye szerint, ha a De Long 
formulával számolt δ ferrit tartalom nem lépi túl a 7 %-ot, vagy a szobahőmérsékleten 
mért tényleges ferrit-tartalom melegalakítás előtt nem több mint 2…4 %, akkor az alakí-
tás viszonylag problémamentes. 

 
Végezetül röviden kitérek a kétfázisú ferrit+ausztenites acélok alakítási tulajdon-

ságaira. Ezeket szintén Ezner vizsgálta [2.18]. Kísérletei során összehasonlította a 
különböző acélok alakíthatóságát. A vizsgált háromféle acél közül a kétfázisú acél alakít-
hatósága a legkisebb a 800…1050 oC hőmérséklet-tartományban, ami lényegében 
Hildebrand kísérleteivel is összhangban áll. Ezner az ausztenites és a kétfázisú acélra 
vonatkozó alakíthatósági összefüggést, és a benne szereplő állandók számértékeit is meg-
adta. 

Megállapítható továbbá az is, hogy egy adott összetételű (például a  
X6CrNiTi18.10 / MSZ KO36Ti  jelűnek megfelelő) ausztenites acél legkedvezőbb 
melegalakítási hőmérséklet-tartománya szűk, 1100…1250 oC közé esik, és ezt a 
körülményt a melegalakítási technológia tervezésekor figyelembe kell venni. 
 

Összefoglalásként megállapítható, hogy az erősen ötvözött acélféleségek rendel-
keznek alakíthatósági maximummal a hőmérséklet függvényében, és a maximum 
környezetében viszonylag keskeny alakíthatósági tartománnyal. Ez a maximum ferrites 
szerkezetű acélnál 1000 oC alatt van, ausztenites acélnál 1000 és 1200 oC közé esik. A 
kétfázisú acélok alakíthatósága mindkét acélnál kisebb; különösen 3…7 % ferrit-tartalom 
esetén. Az alakváltozási sebesség növelése az alakíthatóságot csökkenti, és a maximumot 
a nagyobb hőmérsékletek irányába tolja el. 

 

2.3. Az erősen ötvözött  acélok alakítási szilárdsága 
A képlékeny alakításhoz szükséges alakító erő, alakváltozási munka, alakítási tel-

jesítmény stb. nagyságát alapvetően az alakítási szilárdság határozza meg, adott alakított 
térfogat nagysága mellett. Acélok melegalakításakor az alakítási szilárdságot az alábbi 
paraméterek befolyásolják: 
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 az acél kémiai összetétele és fémtani szerkezete, 
 az alakítás hőmérséklete (T), 
 az alakváltozás mértéke (ϕ), 
 az alakváltozási sebesség nagysága ( •

ϕ ). 
 

A nehezen alakítható acélok alakítási szilárdságát többen mérték [2.16],[2.17], 
[2.18],[2.22],[2.24],[2.25],[2.26] Kunz [2.16] ferrites acélokra háromféle hőmérséklet és 
háromféle alakváltozási sebességre vonatkozó kísérleti eredményeket is publikált. Ezek-
ből megállapítható, hogy a ferrites acélok melegalakítási szilárdsága egy maximum után 
lényegében állandó szinten marad. A maximum az alakváltozási sebesség növekedésével 
kismértékben a nagyobb alakváltozások irányába tolódik el. Az alakítási szilárdság gör-
béit plasztométeren végzett duzzasztás során vette fel.  

Ezner [2.18] csavarókísérletekkel határozta meg a ferrites acélok alakítási 
szilárdságát az előző szerzőnél lényegesen szélesebb hőmérséklet-tartományban. A 
kétféle alakváltozási sebesség mellett felvett görbék között az a különbség, hogy a kisebb 
alakváltozási sebességnél kialakult egy határozottabb maximum, utána pedig egy átme-
neti csökkenés kezdődött, míg a nagyobb alakváltozási sebességhez lényegében monoton 
jellegű görbék tartoztak. 
 

Az ausztenites króm-nikkel acélokat is sokan vizsgálták. Ezek közül Ezner [2.18] 
közölt jól összehasonlítható értékeket az alakváltozás és hőmérséklet függvényében. 
Vizsgálatai szerint kis alakváltozási sebességnél ez az acélötvözet lényegében elég nagy 
alakváltozásig keményedik (ϕ ≥ 0,35…0,4), és csak ezután kezdődik a kilágyulás.  Na-
gyobb alakváltozási sebességnél a keményedés még 1100 oC-on is nagyobb mértékű, 
mint a kilágyulás. Ez is arra utal, hogy az ausztenites szövetben a diffúziós folyamatok 
lényegesen kisebb sebességgel mennek végbe, mint a ferrites acélban.  
 

Hildebrand [2.22] az alakváltozási sebesség logaritmikus léptékében ábrázolta a 
ferrites (X10CrNiTi26.4) és az ausztenites (X10CrNiTi18.9) acél alakítási szilárdságát a 
hőmérséklet függvényében. Megállapította, hogy a ferrites acélok alakítási szilárdsága 
lényegében valamennyi hőmérsékleten jóval kisebb, mint az ausztenites acélok alakítási 
szilárdsága. A két alakítási szilárdság közötti viszonyszám – egyébként azonos körülmé-
nyek között – mintegy 2…2,5.  
  

Az alakítási szilárdság számítására napjainkban legelterjedtebben a Hajduk féle össze-
függést alkalmazzák [2.27]: 

]/[ 2
0 mmNKKKkk Tff ϕϕ &⋅⋅⋅= , 

ahol: fok a ϕ =0,1, a ϕ& =10 s-1 és a T=1000 °C értékekhez tartozó alakítási szilárdság 

TK  a hőmérséklet hatását kifejező tényező:  Tm
T eAK ⋅−⋅= 1

1  

ϕK  az alakváltozás hatását fejezi ki:   2
2

mAK ϕϕ ⋅=  

ϕ&K  az alakváltozási sebesség hatását írja le:  3
3

mAK ϕϕ && ⋅=  
 

 Az összefüggésben szereplő állandók számértékét széleskörűen  Hensel [2.26]  és 
társai mérték, és igen sokféle anyagminőségre, valamint körülményekre vonatkozóan 
nagyon részletesen publikálták. Az ausztenites és a ferrites acélok melegalakításakor 
feltétlenül számolni kell azzal a körülménnyel is, hogy ezek alakítási szilárdsága 
lényegesen, sokszor mintegy kétszeresen meghaladja a közepes karbontartalmú 
ötvözetlen acélok melegalakítási szilárdságát.  
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A technológia tervezésekor ebből az alábbiak következnek: 
 a nagy alakváltozási munka hőegyenértéke az alakított térfogatrészben, azaz a 

darab belsejében nagyfokú hőmérséklet-növekedést okoz; 
 a hengersorok terhelése lényegesen megnövekszik. 

 

2.4. Hengerlési kísérletek erősen ötvözött acélok vizsgálatára 
 Az erősen ötvözött acélokkal, azok képlékenyalakítással kapcsolatos 
tulajdonságainak megismerésére egyes szerzők laboratóriumi, félüzemi és üzemi 
kísérleteket végeztek  [2.16],[2.17],[2.22],[2.24],[2.25]. Ezek célja az optimális technoló-
giai körülmények megállapítása és a hengerelt termék mechanikai jellemzőinek optimális 
beállítása volt. A kísérletek jelentős része lapos termékek hengerlésére vonatkozott.  
 A ferrites acélok hengerlése az ausztenites acélokétól sok szempontból 
„egyszerűbbnek” tűnik. Ennek ellenére több szerző foglalkozott a ferrites króm-, vagy 
króm-alumínium ötvözésű acélok hengerlésével. Weinhold [2.17]  X10CrAl124  és 
X8CrTi17 minőségű lapos próbákat hengerelt. Kísérleteinek az volt a célja, hogy 
megállapítsa a hengerlési paramétereknek a lehűlt próbák szerkezetére, valamint 
mechanikai értékeire gyakorolt hatását. Weinhold megállapította, hogy a melegen 
hengerelt ferrites acélok hideg állapotban végzett alakíthatósága akkor a legjobb, ha a 
hengerlési hőmérséklet 1050 és 900 oC között van, és a szúrásonkénti alakváltozás 
20…25 %-nál nagyobb. A 20 %-nál kisebb alakváltozás már 1000 oC befejező 
hőmérsékleten is rontja a hidegalakíthatóságot. Ennek az a magyarázata, hogy nagy 
befejező hőmérsékleten kis alakváltozás után durván újrakristályosodott ferritszemcsék 
alakulnak ki, amelyek mentén karbidkiválások jönnek létre. Kis befejező hőmérsékleten, 
nagy alakváltozás mellett finomszemcsés ferrit és gömbös karbid keletkezik. Ezért a 
hengerlési technológiára a következőket ajánlja: 

 Lehetőleg kis hőmérsékleten kell befejezni a hengerlést; 
 Az utolsó szúrásban nagy legyen az alakváltozás; 
 Gyorsan kell hevíteni és gyorsan hűteni; 
 Lehetőleg nagy alakváltozási sebességgel kell hengerelni; 
 A 750…500 oC tartományban gyorsan kell hűteni, a σ  fázis elkerülése céljából. 

 

 Tien és Knauschner [2.24] lapos próbatesteket hengerelt X8CrTi17 jelű ferrites 
acélból, annak érdekében, hogy megállapítsák az egymást követő szúrások hatását a hen-
gerlés erő- és nyomatékszükségletére. A hengerlési hőmérséklet 800 oC volt. A szerzők 
megállapítása szerint a ferrites acéloknál még ilyen kis hőmérsékleten sem csökkent lé-
nyegesen az alakítási ellenállás, ha az egymást követő szúrások között 60, 120 és 180 
másodperces közidőt iktattak be. 
 Kunz [2.16] üzemi kísérleteket végzett egy 450 mm hengerátmérőjű 
középhengersoron, ahol 45 és 50 mm átmérőjű, X10CrAl13 és X10CrAl24 minőségű 
köracélokat hengereltek, ferrites szövetszerkezettel. A kísérletek azt mutatták, hogy a 
szabványban előírt 12, illetve 10 %-os nyúlást hengerelt állapotban csak akkor tudták 
elérni, ha a befejező hőmérséklet 780…800 oC között volt.  Ennél kisebb véghőmérsék-
leten az újrakristályosodás még nem fejeződött be; 900 oC körül pedig már durvult az 
újrakristályosodott ferritszemcse. Ez utóbbihoz az is hozzájárult, hogy a köracél utolsó 
(kész) üregeiben kicsik az alakváltozások. Ha a hengerléskor, az alakítás után az újra-
kristályosodás nem fejeződött be, egy utólagos hőkezeléssel (780 oC-on 90 percig 
hőntartva, majd levegőn gyorsan hűtve) a nyúlás értékét javítani lehetett. Ezzel szemben 
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viszont, ha a hengerlést nagy hőmérsékleten fejezték be, akkor a mechanikai értékeket 
már nem lehetett hőkezeléssel javítani, a ferrit eldurvulása csak tovább folytatódik. 
 A ferrites szövetű acél hengerlésére vonatkozóan az alábbiakban foglalhatók össze 
a technológiai irányelvek: 

 Az első hengerlési lépcsőnél (az öntött buga hengerlésekor), ami általában nagy 
hőmérsékletet jelent, kis alakváltozást lehet tervezni mindaddig, amíg az öntött 
szövet újra nem kristályosodik. 

 A készrehengerlés befejező hőmérsékletét 780…850 oC között kell tartani, lehető-
leg nagy, 25 %-nál nagyobb alakváltozás mellett. 

 A lehűtési sebességet célszerű meggyorsítani. 
 A fenti feltételek teljesítésével jó minőségű termékek gyárthatók. 
 
 Az ausztenites acélok hengerlésével is több szerző foglalkozott. Tien és 
Knauschner [2.24] például a hengerlési közidők hatását vizsgálták X8CrNiTi18.10 jelű 
ausztenites acéloknál, 950 oC-on. A két szúrás között eltelt időnek a hatása csak a véko-
nyabb próbatestek esetében volt említésre méltó. Ezt a szerzők azzal magyarázták, hogy a 
vékony próbadarab hengerlésekor a hengerek viszonylag több hőt vonnak el, ezért a szú-
rásköz-időkben a 950 oC hőmérsékletű kemencébe visszatett darabon statikus megújulás 
jön létre, amely az ausztenites acél esetében időfüggő folyamat. A vastagabb próbatesten 
a szúrás során végbemegy a dinamikus megújulás. A közidőnek erre semmi befolyása 
sincs, mert ezen a hőmérsékleten az ausztenites acél újrakristályosodása még nem követ-
kezik be. 
 Az ausztenites acélok üzemi körülmények közötti hengerlésének a körülményeivel 
is több kutató is foglalkozott [2.22],[2.25],[2.28]. Ezek során – többek között – a henge-
relt bramma felületén keletkezett repedések mennyiségét is vizsgálták különböző 
összetételű ausztenites acélok esetében, a technológia függvényében. A kísérletekből 
megállapították, hogy a legjobb felületet akkor lehet elérni, ha a kiinduló hőmérséklet 
1240…1270 oC között van. 
 Hildebrand és társai [2.25] részletesen foglalkoztak az ausztenites acélok henger-
lés-technológiai feltételeivel. Széleskörű elemző tanulmányukban több oldalról 
megvilágították azt, hogy az ausztenites acélok hengerlésekor rendkívül gyakori felületi 
repedés a ferrit jelenlétének köszönhető. Erre vonatkozólag Rapatz [2.29] dolgozott ki 
magyarázatot, amely szerint az ausztenit-szemcséket körülvevő lágy ferrit sokkal na-
gyobb mértékben deformálódik, mint a keményebb ausztenit. Ennek következtében belső 
mikrorepedések keletkezhetnek, amelyek aztán makro-repedéssé alakulnak át. A repedé-
sek keletkezése tehát a δ ferrit mennyiségétől és az alakítás feszültség-állapotától függ. 
 A δ ferrit mennyisége elsősorban az anyagösszetételtől, pontosabban az ausztenit-, 
illetve a ferritképzők arányától függ. A szerzők kihangsúlyozták, hogy a hibák jelentős 
része a helytelen melegítési technológiából adódik: az ausztenites acélok ugyanis rendkí-
vül rossz hővezetők, emiatt csak kis sebességgel szabad őket hevíteni. 
 

2.5. A bugamelegítés hőmérsékleti viszonyai 
 Az ausztenites acélok hőfizikai tulajdonságai közül a melegalakítási technológia 
tervezésekor talán a legnagyobb jelentősége a hővezetési tényezőnek van. A 2.1. ábrán 
összehasonlításként bemutatom a 19 % Cr és 8 % Ni tartalmú acél, valamint egy közepes 
karbontartalmú ötvözetlen acél hővezetési tényezőjét, a hőmérséklet függvényében 
[2.30].  
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2.1. ábra Az ötvözetlen C-acél (C=0,43 Mn=0,69 Si=0,2 %) és az ausztenites Cr-Ni acél 
(C=0,08 Mn=0,37 Si=0,68 Cr=19,1 Ni=8,1 W=0,6 %) hővezetési tényezője  

Az ábrából megállapítható, hogy az ausztenites CrNi acél hővezetési tényezője 
szobahőmérsékleten csak mintegy harmada az ötvözetlen karbonacélénak. A hőmérsélet 
növekedésével az ausztenites acél hővezetési tényezője növekszik, a karbonacélé pedig 
erőteljesen csökken, de még így is például 600 oC-on az ausztenites acél hővezetési 
száma csak kb. 2/3-a a karbonacélénak. Ezt a körülményt az ausztenites acél melegalakí-
tási hőmérsékletre történő felhevítési technológiájának kidolgozásakor messzemenően 
figyelembe kell venni. Ez azt jelenti, hogy 800 oC hőmérséklet eléréséig az izzításnak kis 
sebességgel kell történnie, hogy elkerülhetők legyenek a buga belseje és a felületi rétege 
közötti hőmérséklet-különbségből eredő számottevő mechanikai feszültségek. 800 oC-ról 
a melegalakítás kezdő hőmérsékletéig történő izzítás már nagyobb sebességgel történhet, 
mert egyrészt már javulnak a meleg darab képlékenységi tulajdonságai, másrészt a gyors 
izzítással elkerülhető a felület jelentős oxidálódása.  
 

Egy hengersorra vonatkozó hőmérsékletvezetés alapvető és meghatározó paramé-
tere a hengersorba belépő alapanyag hőmérséklete, amelynek átlagos nagysága és 
megoszlása az izzítókemencében dől el. A bugamelegítés célja kettős: egyrészt a teljes 
bugatérfogatban el kell érni a hengersor terhelhetősége, a mechanikai tulajdonságok, a 
gazdaságos energiafelhasználás, a minimális reveképződés stb. által megszabott, vagyis a 
kívánt átlagos kiinduló hőmérsékletet. Másrészt a bugatérfogatban - hossz- és kereszt-
irányban is! - a hőmérsékletkülönbségnek egy, az anyagminőségtől is függő határértéket 
nem szabad túllépnie, mivel ez a hőfeszültség, esetleg a rákövetkező alakítási feszültség-
gel szuperponálódva, belső repedésekhez is vezethet. A hőfeszültség a legnagyobb 
(általában a külső, azaz felületi) és legkisebb belső (például a középvonalbeli) hőmér-
séklet-különbségből adódó hőtágulásból származik. A hőfeszültséget fajlagos adattal 
jellemzik, amelynek mértékegysége N/mm2-ben fejezhető ki. 

A teljes hengerlési technológia komplex optimalizálásához szükség van tehát a 
bugamelegítésre (ez jelenti az átlagos hőmérsékletet) és a bugaátmelegedésre (ez jelenti a 
hőmérséklet-eloszlást, vagyis a hőmérséklet-különbségeket), amely elméleti alapokon 
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nyugvó és üzemi adatokkal ellenőrzött (3. fejezet) fizikai, illetve számítástechnikai 
modelleken alapul. Ennek birtokában lehet csak a teljes hengerlés során követendő 
hőmérsékletvezetést biztonságosan tervezni, illetve a legkedvezőbb technológiai paramé-
tereket megválasztani. Erre vonatkozóan kialakítottam egy fizikai-matematikai 
optimalizáló modellt, amelyet részletesen a 3. fejezetben ismertetek. 
 

2.6. A hengerlés-technológiai paraméterek meghatározása 
Egy meleghengerlési technológia több lépésből áll. Ezek: az alapanyag felmele-

gítése, maga a hengerlés, ami állhat előnyújtó- és készrehengerlésből, valamint a 
hengerek közül kilépő darab lehűtése. Ezek a lépések egymásból „következnek”, egy-
mástól szorosan függenek. Jelen fejezetben a hengerlési technológia tervezésének 
alapelveivel foglalkozom. 

Egy szúrásterv készítése nem egyszerű feladat. Megalapozott kutatómunka kell, 
hogy megelőzze az optimális terv elkészítését. Gyártástechnológiai, fémtani, hőtani, ta-
pasztalati és logikai korlátokat egyaránt figyelembe kell venni. Csak ezek együttes 
használatával juthatunk közelebb a megoldáshoz, illetve az optimalizáláshoz. Szükség 
van a hengerlési erő-, nyomaték- és teljesítmény nagyságának a meghatározására, illetve 
ezek hőmérséklet- és sebesség-függésének az ismeretére. Erre vonatkozóan sok szerző 
publikált használható matematikai összefüggést/összefüggéseket. Ilyenek például: 
[2.1],[2.2],[2.27],[2.31],[2.32].  

Az összefüggésekből látható, hogy a technológiai alap-paraméterek szoros kap-
csolatban állnak egymással. Az optimalizásánál vigyázni kell arra, hogy a rendszer 
összetettsége és bonyolultsága miatt mégis kezelhető maradjon. Üzemi körülmények kö-
zött ráadásul igen nehéz minden paramétert mérni és azonnal figyelembe venni, ezért is 
fontosak az egyszerűsítések. Viszont nem lehet külön vizsgálni egy-egy lépést, mert az 
hatással van – vagy lehet – a későbbi paraméterekre is.  
 

2.6.1.  Technológia-tervezési lehetőségek egy készsoron 
Az acél szélesszalag-hengerlés klasszikus gépi berendezései két nagyobb egységre 

tagolódnak. A viszonylag vastagabb öntött bugát először egy úgynevezett előnyújtó hen-
gersoron alakítják; az itt kapott, és szokásos szóhasználattal előlemeznek nevezett termék 
vastagsága általában 20 és 30 mm között szokott lenni. Ezt a viszonylag vékony anyagot, 
a túlzott lehűlés elkerülése érdekében is, folytatólagos hengersoron alakítják a kívánt mé-
retű melegen hengerelt késztermékké. 

A technológia-tervezés a folytatólagos készsoron a következő szabadsági fokokat 
adja a hengerésznek: 

 Megválasztható a folytatólagos hengersorba belépő előlemez vastagsága. 
 Megválasztható a folytatólagos hengersorba belépő előlemez hőmérséklete. 
 Megválasztható a folytatólagos hengersorból kilépő szalag sebessége. 
 Előírható a folytatólagos sor hengerállványai között különböző intenzitású köz-

benső darabhűtés. 
 Megtervezhető az egyes állványokra eső magasságcsökkenések nagysága, azaz 

ezzel az állványról-állványra haladó darab hőmérséklete némileg befolyásol-
ható. 

 
 A felsorolt és úgynevezett technológia-optimalizáló lehetőségeket minden esetben 
csak szigorú korlátok között lehet igénybe venni. Ilyen korlátozó feltételek: 
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 A hengersor terhelési szintje a megengedett értéket ne lépje túl. Ebben a 
viszonylatban különböző nagyságú „biztonsági” tényezők vehetők fel, 
amelyekkel a terhelési szintet le lehet korlátozni és ezáltal a gépelemek élet-
tartamát (értelemszerűen a termelési kapacitás rovására) megnövelni. A 
terhelési szintet mind az erő, mind a nyomaték vonalában külön-külön kell 
vizsgálni, és külön-külön lehet a korlátozást jelentő biztonsági tényezőt meg-
választani. 

 Valamennyi hengerállványnál be kell tartani a folytonossági feltételt, vagyis a 
sebességek a hengerelt darab keresztmetszetének csökkenésével arányosan 
növekednek. A számított (kívánt) sebességek azonban minden állványnál a gé-
pészetileg megvalósítható minimum és maximum között kell, hogy 
elhelyezkedjenek. 

 Mindenképpen biztosítani kell azt, hogy a szalag névleges (átlagos) vastagsága 
a kihengerelt szalaghossz mentén állandó legyen (a tűrésmezőn belül marad-
jon). Ezt a hengerrés(ek) szabályozásával, a kívánt nagyságú hengerlési erők 
kifejtésével lehet elérni.  

 További követelmény a szalag lencsésségének a tűrésmezőn belül való tartása. 
Ez az előző feltétel betartásával némileg ellentétes követelményt jelent, hiszen 
ha a hengerlési erőt változtatom (szabályozom), a többi paraméter állandósága 
esetén a lencsésség azonnal megváltozik. A szalag lencséssége a mechanikai 
terhelésen (a hengerek rugalmas alakváltozásán) kívül a hengertestre ráköszö-
rült alapdomborítástól és a hengertest térbeli (!) hőállapotától is függ. A 
hengertestben uralkodó, a viszonylag nagy időállandó miatt több tízperces 
időtartam alatt stabilizálódó, tengelyirányban is és sugárirányban is változó 
hőállapot egy hődomborítás kialakulását jelenti a hengertesten. Ez a 
hődomborítás a köszörült alapdomborítással és a hengerlési erőtől függő ru-
galmas hengerrés-változással együtt eredményezi a szalagon mérhető 
lencsésséget. Állandó lencsésség elérése csak viszonylag állandósult 
hőállapotú hengertestekkel lehetséges, vagyis a hengerlésnek mindenképpen 
„ütemesnek” kell lennie. Ezen túlmenően a lencsésség adott (megkívánt) Tn – 
vn értékpár mellett a hengerlési erőt is befolyásoló magasságcsökkenéssel (Δhn-
nel) befolyásolható, ami értelemszerűen az átlagos magasságot is megváltoz-
tatja. (Itt n a vizsgált hengerállvány sorszáma.) 

 

2.6.2.  Technológia-tervezési lehetőségek egy előnyújtó soron 
A folytatólagos hengersoron elvégzett technológia-optimalizálás (2.6.1. fejezet) 

eredményeképpen ismertté válik, hogy az előnyújtó hengerlés végén milyen előlemez 
vastagság és hőmérséklet lenne a kívánatos. Amennyiben a folyamatosan öntött buga mé-
rete, – a mostani vizsgálatok szemszögéből elsősorban a vastagsága – adottnak 
tételezhető fel, az előnyújtó hengerlés technológiája két oldalról meghatározott. A szú-
rásterv készítésekor lehetőség van a minimális (de reverzáló üzemmód esetén 
mindenképpen páratlan számú) szúrásszám elérésére törekedni. Ezt azonban értelemsze-
rűen csak a hengerlési erő és a hengerlési nyomaték vonalában egy-egy észszerűen felvett 
terhelési (biztonsági) tényező mellett szabad keresni. 

További lehetőség a szúrásonkénti hengerlési sebesség megválasztása. A henger-
lési sebességnek valamennyi szúrásban létezik egy abból a feltételből számítható 
optimuma, hogy a szúrás periódus ideje legyen minimális. Ugyanis ha a szúrás nagy hen-
gerlési sebességgel fejeződik be, a darab lefékezéséhez hosszú görgősori út tartozik, így a 
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közidő megnő. Ellenkező a helyzet egy viszonylag kis hengerlési sebesség mellett. Ekkor 
a közidő a rövid, de a szúrás időtartama megnő. A két ellentétes tendencia egy optimális 
hengerlési sebesség megállapításához vezet. Ennek a számított sebességszintnek az elfo-
gadását egy gépészeti minimum/maximun sebességszint, illetve a kívánt magasság-
csökkenést lehetővé tevő befogási sebesség (súrlódási tényező) korlátozhatja. 

Következő lehetőséget az előnyújtandó buga hengerlési kezdőhőmérsékletének a 
megválasztása jelent. Egy izzítókemencéből és meleghengersorból álló egység esetén a 
hengerlési kezdőhőmérséklet – ami gyakorlatilag az izzítási véghőmérséklettel egyezik 
meg, a kismértékű eltérés oka a görgősoron való tartózkodás alatti lehűlés – a fajlagos 
energiafelhasználás szempontjából optimalizálható: 

 Minél nagyobb a hengerlési kezdőhőmérséklet, annál több hőenergiát kell a ke-
mencékbe hasznos és veszteséghő formájában bevezetni, illetve gázt eltüzelni. 
A térhőmérséklet növelésével a veszteségek (füstgáz, fal- és boltozat, 
kilángolás) a lineáristól jobban nőnek, e mellett a leégési (reve) veszteségek is 
hatványozottan jelentkeznek. 

 Minél kisebb a hengerlési kezdőhőmérséklet, annál nagyobb az anyag alakítási 
szilárdsága – ezzel a hengerlési erő és nyomaték – és ezzel a hengersor hajtá-
sához szükséges villamos teljesítményfelvétel. 

 

A két ellentétes tendencia eredményeképpen számítható egy optimális hengerlési 
kezdőhőmérséklet. Ezt az üzemeltetési adatok befolyásolhatják. A nagyobb hőmérsékle-
ten ugyanis a kemence üzemeltetési költségei (falazat-tartósság, revétlenítési időköz stb.) 
nőnek, a hengersor gépelemei terhelési szintjének csökkenése következtében viszont 
azok élettartama növekszik. A minimális fajlagos energiafelhasználásból számított opti-
mális kezdőhőmérsékletnek ezzel az üzemeltetési költségekkel való korrekciója azonban 
pontos és hosszabb idejű költségelszámolásra támaszkodhat csak [2.31]. 

Az optimális hengerlési kezdőhőmérséklet meghatározásakor cél, hogy minél 
nagyobb legyen a hengerlésre kerülő buga tömege, illetve vastagsága.  

A kiszámított optimális hengerlési kezdőhőmérséklet esetleg azért nem valósítható 
meg, mert például egy kis hőmérséklet esetén a hengersor terhelési szintje vagy a szúrás-
szám igen megnövekedne. Ebben az esetben értelemszerűen nem az optimális, hanem a 
megvalósítható minimális hőmérsékletre kell az előnyújtó hengerlés szúrástervét megter-
vezni. A hengerlési kezdőhőmérséklet megválasztását a hűtősori adottságok vagy a fel-, 
illetve átmelegedési lehetőségek is módosíthatják. 

Mindezek mellett figyelembe kell venni minden egyes állványban és szúrásban az 
adódó erő-, nyomaték- és teljesítményértékeket: Gépészeti szempontból más-más korlá-
tok vannak az előnyújtósoron és mások a készsoron. 
 

2.7.  A hűtés-technológiai paraméterek meghatározása 
A melegen hengerelt szélesszalagot fel kell csévélni. A csévélést több szempont is 

megköveteli, ezek között az egyik - talán döntő - szempont az, hogy a nagy buga-töme-
gek miatt a gyártási hossz 100 méter, vagy annál nagyobb is lehet. Acélminőségek 
esetében a csévélés hőmérséklete csak kisebb lehet, mint az utolsó alakítás (szúrás) kifutó 
hőmérséklete. Ez abból következik, hogy melegalakítás az újrakristályosodási hőmér-
séklet felett történik, de ha a csévélés ezen (vagy csak ennél valamivel kisebb) 
hőmérsékleten történne, a nagy tekercstömeg igen lassú lehűlése következtében a szem-
cse erősen eldurvulna/eldurvulhatna, ami a mechanikai tulajdonságok romlásához 
vezetne. 
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A csévélési hőmérséklet felső határát az a követelmény szabja meg, hogy ez a hő-
mérséklet már ne tegye lehetővé a szövet-durvulást. Egy alsó határt pedig azért kell 
betartani, hogy a „hideg” anyag nagyobb rugalmassági modulusza következtében a fel-
csévélt tekercsben ne legyen nagy maradó feszültség (a felcsévéléshez szükséges 
nyomaték se legyen „túl” nagy). 

A fentiek következménye, hogy minden anyagminőségre vonatkozik egy maximá-
lis és egy minimális csévélési hőmérséklet, amire a csévélés előtt a szalagnak feltétlen le 
kell hűlnie. Ez a hőmérséklet-köz esetenként igen „szűk” szokott lenni:  

ΔTcsév = Tcsév, max – Tcsév, min = 20 … 50     [oC]; 
A szalaghűtés feladata tehát az, hogy a kihengerelt szalagot a csévélési hőmérséklet-
közbe biztonsággal lehűtse. 

A szalag az utolsó hengerállványból valamilyen sebességgel fut ki. Ezt a sebessé-
get különböző technológiai és gépészeti feltételek korlátozzák. A gyakorlatilag is 
megvalósítható sebesség-tartományon belül megkereshető az a kifutó sebesség, amely 
előírása esetén a hűtési viszonyok lehetővé teszik a csévélési hőmérséklet (hőmérséklet-
köz) megvalósítását úgy, hogy e feltétel kielégítése minimális hűtővíz-felhasználásával 
legyen elérhető.  

A hűtési feltétel tehát az alábbiak szerint pontosítható:  
Legyen a hűtéssel elérendő hőmérséklet-csökkentés a lehető legkisebb. Ebben az 

esetben a hűtővíz-felhasználás minimális lesz. Ez a hőmérséklet-köz: 
ΔThűtés = Theng,vég – Tcsév      [oC]; 

ahol: Theng,vég  ≥  Trekr  [oC]; 
Amennyiben a hengerlési véghőmérséklet az újrakristályosodási hőmérséklettel 

megegyezik, akkor a hengerlési kezdőhőmérséklet a lehetséges legkisebb lehet, és ez a 
buga felmelegítésénél jelentős hőenergia-megtakarítást jelent. Értelemszerűen, a tervez-
hető minimális véghőmérséklet - a biztonság miatt - valamennyivel az újrakristályosodási 
hőmérséklet felett kell, hogy legyen. Ez a biztonság a mérési-szabályozási lehetőségek 
függvénye, és gyakorlatilag 20...50 oC lehet. 

A fenti gondolatmenetet elfogadva, egy adott anyagminőség hengerlésekor adott-
nak tekinthető a kívánatos hengerlési véghőmérséklet (Theng,vég) és a hűtőszakaszon 
elérendő hőmérsékletcsökkenés (Thűtés,min) nagysága. Egy-egy hengerelt készméret (hkész) 
esetében még egy alapvető paraméter variálható, a hengerlési végsebesség (vkész). Ezt a 
sebességet a hengerlési technológia tervezésekor lehet „felvenni”. A felvett sebesség ak-
kor véglegesíthető, ha az adott paraméterekkel (anyagminőség, vastagság, kifutó 
hőmérséklet) rendelkező szalag a hűtősoron áthaladva a csévélőknél a rá jellemző és 
szükséges Tcsév hőmérsékletű lesz/lehet.  

Az előző gondolat alapján célszerű a hengerlési sebességet (ami megegyezik a 
szalag hűtőszakaszon történő átvezetési sebességével) a gépészetileg és technológiailag 
még megengedhető legnagyobb értékre választani, hisz ekkor lenne a hengersor kapaci-
tása a legnagyobb. Ezt a sebességet azonban korlátozhatják a hűtési viszonyok: nagy 
sebesség mellett „sok” hűtővízre van szükség, esetleg a lehetséges maximális hűtővíz-
mennyiség kibocsátása mellett sem lehet elérni a kívánt csévélési hőmérsékletet. A másik 
szélső-értéket az jelentheti, ha túlzottan kis sebességet választunk, és így a csévélőig a 
szalag a kívánt hőmérsékletnél hidegebb lesz. Ezt a „túlhűlést” a vízmennyiség csökken-
tésével lehet némileg kézben-tartani. Az is előfordulhat, hogy a legvékonyabb szalag a 
lehetséges legnagyobb sebesség esetén még vízhűtés nélkül is „túl”-hűl (holott ebben az 
esetben a szalag a hengersor és a csévélő közötti teljes távolságot „levegőhűtéssel” teszi 
meg). 



Tóth János: Saválló acélszalag meleghengerlési technológiájának optimalizálása 

 19

Fentieknek megfelelően nem mindig kívánatos, ha állandóan minden vízhűtő-sza-
kasz be van kapcsolva, mivel ekkor a szalag a csévéléskor túl „hideg” lehet. Optimális 
esetben - és ez a vízfelhasználás minimumát jelenti - csak a minimálisan szükséges 
számú hűtőelemet kell, illetve szabad bekapcsolni. 

A szalag-szélesség a hűlési viszonyokat azért nem befolyásolja, mivel a kijuttatott 
vízmennyiség a szélesség mentén általában külön nem szabályozható, egy-egy bekapcsolt 
hűtőegységen belül mindvégig vagy maximum vagy semmi víz nem folyik ki, vagyis a 
fajlagos szalag-szélességre mindig azonos vízmennyiség esik. 

A hűtés tehát optimalizálható. Ennek érdekében egy algoritmust alakítottam ki, és 
a konkrét számításokat Excel-program segítségével végeztem el. Az eredmények ér-
tékelhetősége érdekében ezeket a konkrét számolásokat egy létező hengersor meglévő 
hűtősorának paramétereit és azok mérési eredményeit felhasználva végeztem el. 
 

2.8.  A szakirodalom alapján levonható következtetések 
 A hengerlés-technológiai paraméterek egyik csoportja a hengerelt anyagra, míg a 
másik a szerszám- és géprendszerre vonatkoztatható. Az anyagra nézve képezhetünk 
úgynevezett erő-függő paramétereket (alakítási szilárdság, alakítási ellenállás, hengerlési 
erő, hengerlési nyomaték, hengerlési teljesítmény), az alakíthatóságra vonatkozó jellem-
zőket, illetve a hőmérsékleti viszonyokat meghatározó fizikai állandókat és 
függvénykapcsolatokat. Az erő-függő paramétereket sok tanulmány és kutató elemezte, 
közülük például legutóbb Braun Gábor [2.1]. Az alakíthatóságot, az alakítási hőmérsék-
let-határokat és alakváltozásokat illetve alakváltozási sebességeket a 2.1. és a 2.2. 
fejezetben foglaltam össze. A hűtési viszonyok optimalizását legutóbb teljeskörűen  Sebő 
Sándor [2.2] tárgyalta.  
 A fenti kutatók által kialakított tervezési elveket illetve fizikai-matematikai 
összefüggéseket továbbfejlesztettem és a kialakított komplex tervező módszer 
„építőköveiként” alkalmaztam.  
 Viszonylag kevés szakirodalmi utalás található a hengerelt termék alakjának a 
vizsgálatára. Ezek közül elsőként az alumínium hideg-hengerlésekor kialakuló szalag-
alak számszerű tervezése kapott nyilvánosságot [2.33]. Ezt követte a szintén alumínium-
ötvözetekre érvényes, de azok meleghengerlésekor kialakuló szalag-alak prognosztizálást 
tartalmazó publikáció [2.34], azonban ezek úgynevezett „direkt” tervezést jelentenek, 
vagyis az eredményként megjelenő illetve kialakuló lencsésség számítását teszik lehe-
tővé, és csak az alumínium-ötvözetek alakításakor. Disszertációmban ezeket az 
eredményeket továbbfejlesztettem, egyrészt acélok meleghengerlésére érvényes össze-
függéseket alakítottam ki, amelyeket tényleges üzemi vizsgálatokkal igazoltam,  másrészt 
mindig az optimális lencsésséghez tartozó paraméterek meghatározására alkalmas ter-
vező algoritmust dolgoztam ki (4. fejezet). 
 Szintén kevés szakirodalmi hivatkozás foglalkozik a bugamelegítés (izzítás) 
témakörével is [2.35],[2.36]. Ezek is tulajdonképpen a buga adott körülmények közötti 
fel- és átmelegedésének a számítás útján történő meghatározását tárgyalják. Értekezé-
semben itt is „megfordítottam” a klasszikus (időrendi) logikai sorrendet: Azt vizsgáltam, 
hogy egy kívánt hengerlési kezdőhőmérséklet eléréséhez milyen paramétereket kell az 
izzítókemencében beállítani. Az izzítási folyamat optimalizálására többféle célfüggvényt 
alakítottam ki (3. fejezet). 
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 A fentiek alapján tehát a vonatkozó szakirodalom a hengerlés-technológiai 
paraméterek direkt úton történő meghatározására és a hengerlés utáni lehűtési viszonyok 
megbízható számítására megfelelő összefüggéseket tartalmaz. Hiányzik azonban vélemé-
nyem szerint a felmelegítés (izzítás) optimális paramétereinek a megfogalmazása, 
valamint a hengerelt termék alakhűségének biztosításához szükséges hengerlési techno-
lógia komplex optimalizálása. Értekezésemben ezért a fő hangsúlyt ezekre helyeztem. 
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3. A BUGAMELEGÍTÉS OPTIMALIZÁLÁSA 
Egy hengersorra vonatkozó hőmérsékletvezetés alapvető és meghatározó paramé-

tere a hengersorba belépő alapanyag hőmérséklete, amelynek nagysága az 
izzítókemencében dől el. A bugamelegítés célja kettős: egyrészt a teljes bugatérfogatban 
el kell érni az anyagminőség, a hengersor terhelhetősége, a mechanikai tulajdonságok, a 
gazdaságos energiafelhasználás, a minimális reveképződés stb., által megszabott, vagyis 
a kívánt átlagos kiinduló hőmérsékletet, másrészt a bugatérfogatban – hossz- és 
keresztirányban is – a hőmérsékletkülönbségnek egy, az anyagminőségtől is függő ha-
tárértéket a teljes melegítési folyamat során sohasem szabad túllépnie, mivel az ebből 
keletkező hőfeszültség belső repedésekhez vezethet. 
 A hőmérsékletvezetés egy meleghengermű gyártóegységeiben különböző szem-
pontok szerint tervezhető. Az alakítás során a hőmérsékletek alakulása nyomon 
követhető, vagyis a hengerelt darab mindenkori hőmérsékletének a számítására alkalmas 
függvénykapcsolatokat az előnyújtó hengerlésre, a készsori hengerlésre és a hűtősza-
kaszra vonatkozóan a szakirodalom részletesen elemezi ([3.1]…[3.7] illetve 1. és 2. 
fejezet). Ezekben a vizsgálatokban a bugaizzítási folyamat elemzése ritkán szerepel, 
pedig csak ennek birtokában lehet a teljes hengerlés során követendő hőmérsékletvezetést 
biztonságosan tervezni, illetve a technológiai paramétereket teljes-körűen megválasztani. 
A bugamelegítésre (ez jelenti az átlagos hőmérsékletet) és a bugaátmelegedésre (ez je-
lenti a hőmérséklet-eloszlást, vagyis a hőmérséklet-különbségeket) vonatkozóan egy 
elméleti alapokon nyugvó, és üzemi adatokkal ellenőrzött fizikai, illetve számítás-techni-
kai modellt [3.1] ismertet. Sajnos ebben csak empirikus adatokkal jellemzik a 
megengedhető hőmérséklet-különbségek nagyságát, így az nem veszi figyelembe a mele-
gített buga anyagminőségének a fizikai paramétereit, amelyek a mindenkori 
anyagminőségtől, és ezen belül a folyamatosan változó hőmérsékletektől függenek, ha-
nem három határértéket nevez meg a megengedhető hőmérséklet-különbségek 
(hőgradiensek) kialakulásánál. Ezek: ötvözetlen szénacélnál a 2000 oC/m, közepesen öt-
vözöttnél 1500, míg ötvözöttnél az 1000 oC/m hőgradienst tekinti a megengedhető felső 
határértéknek.  

Ez a viszonyítási alap azonban nem zárja ki, hogy – elsősorban a rosszabb 
hővezető-képességű, ötvözött acéloknál – az erőteljes hőáramsűrűség hatására helyileg 
„túlmelegedés”, vagyis károsodás (megnyúlás, repedés) lépjen fel. Ennek elkerülése ér-
dekében az általam kidolgozott izzítási modell végigkíséri a kemencében a felmelegedő 
bugát, annak minden rétegét, vizsgálva azt, hogy a hőtágulás hatására fellépő mechanikai 
feszültség hogyan viszonyul az éppen akkor és éppen ott jelentkező alakítási szilárdság-
hoz. Ehhez azonban ismerni kell az izzítandó anyag fizikai jellemzőit, mégpedig a 
mindenkori hőmérséklet függvényében. Tekintettel azonban arra, hogy ilyen folytonos 
függvények a vizsgálandó 20…1300 oC hőmérséklet-tartományra nézve nem állnak ren-
delkezésünkre, ezeket saját magamnak kellett generálnom. Ilyen függvények a kf 
[N/mm2] alakítási szilárdság (erre vonatkozó adatok vagy csak a hidegalakítás, vagy csak 
a melegalakítás hőmérséklet-tartományára nézve találhatók); a λ  [W/(m.oC)] hővezetési 
tényező; a c [kJ/(kg.oC)] fajlagos hőkapacitás (régi megnevezéssel: fajhő); a ρ [kg/m3] 
sűrűség; az E [N/mm2] rugalmassági modulusz; illetve az α [1/oC] lineáris hőtágulási 
együttható.  

A fenti gondolatmenet alapján lehet/célszerű egy olyan bugaizzítási technológia 
paramétereit megtervezni, ami elsősorban a kemence térhőmérsékletének a megválasztá-
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sát, illetve a kemencében való tartózkodás idejét (a buga-előrahaladási sebességet) 
jelenti. Ennek érdekében először a térhőmérséklet matematikai leírását és az átmelegedés 
vizsgálatához szükséges modellt ismertetem. 

 

3.1.  A kemence térhőmérsékletének modellje 
A szélesszalag hengerművekben a bugák felmelegítésére szolgáló toló-kemencék-

ben (ritkábban léptetőgerendás kemencékben) egy-egy kiszemelt buga – előrehaladása 
közben – mindig más és más hőmérsékletű kemenceatmoszférába kerül. Ennek megfele-
lően a kemence hossza mentén értelmezett térhőmérséklet-változás (Tkem) [ami egy kivá-
lasztott bugára nézve időbeli változásként is felfogható] általában és célszerűen 
exponenciális jellegű függvénykapcsolattal írható le, ugyanis a térhőmérséklet a kemen-
cetér elején (a berakás helyétől mérve) viszonylag gyorsan nő (az intenzívebb hőközlés 
érdekében), míg a kemencetér vége felé „ellaposodik”, vagy esetleg csekély mértékben 
még csökken is, annak érdekében, hogy a kemencéből kilépő darabon belül a 
hőkiegyenlítés lehetőség szerint minél nagyobb mértékben létrejöjjön.  Ez a térhőmér-
séklet-függvény vagy az izzítási idő vagy a hely függvényében kereshető, azonban az 
időbeli változás helyett célszerűbb a „hely” függvényében leírni a térhőmérséklet válto-
zását (az izzítási idő nem állandó, viszont a kemence hossza az). Egyterű tolókemence 
esetén, egyenletes tüzelés és 30-50°C-os hőmérséklet különbség mellett: 
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ahol: L [m] az a távolság, amelyet a v átlagos sebességgel haladó buga a kemencében már 
megtett, Lmax [m] a kemencetér hasznos hossza; az A illetve B állandók az alábbi  perem-
feltételek alapján határozhatók meg. 
  Az izzítás kezdetén (a kemencetér elején): L = 0, és a térhőmérséklet nagysága: 
Tkem,e [oC]. Ebből a behelyettesítés után: 
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Az izzítás végén: L = Lmax, és az itt uralkodó térhőmérséklet Tkem,v [oC]. Ebből a 
behelyettesítés után: 
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Az összefüggésekben Tkem,e  a kemencetér elejének, Tkem,v a végének a hőmérséklete. A 
kerületi feltételekből meghatározott állandók behelyettesítése után a térhőmérséklet vál-
tozását leíró egyenlet a hely, azaz a kemencében megtett L úthossz függvényében: 
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Az összes melegítési (a kemencetérben tartózkodási) idő: 
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ahol vbuga [m/s] a buga átlagos haladási (tolási) sebessége a kívánt (elérendő) órateljesít-
ményből adódik: 
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Itt: 
 b [mm]:  a buga szélessége, 
 m [t]:   a buga tömege, 
 x [–]:  az egymás mellett (az egy sorban) tolt bugák száma,  
 Q [t/h]:  a kemence kívánt órateljesítménye. 

A kemencetér hőmérsékletét leíró függvénykapcsolat a buga kemencében eltöltött t  
időtartamának [ .0 ott &&≤≤ ] a függvényében is leírható, az 

][, mtvL buga ⋅=  
összefüggés felhasználásával: 
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A kemenceterek térhőmérsékletének leírására javasolt exponenciális függvénynek 
a több kemencében mért eloszlás jó közelítése mellett további előnye a könnyű „kezel-
hetősége”: Két adattal (a belépő és a kilépő helyen uralkodó hőmérséklettel) jól 
modellezhető a hőátadás számítása.    

Amennyiben a kemence nem „egyterű”, azaz nem csak egy külön szabályozható 
(külön intenzitással fűthető) zónája van, értelemszerűen az egyes zónákra vonatkozóan 
külön-külön kell a hőmérséklet-megoszlást leíró exponenciális függvényt meghatározni. 
Ezek az egyenletek az egyes zónák határain megkívánt (és ezt a gázmennyiség szabályo-
zásával be lehet állítani) hőmérsékletek számértékével állíthatók elő. Szintén hasonló a 
helyzet abban az esetben is, ha a kemencetér felső és alsó része külön égősorokkal fűt-
hető.  
 

3.2.  A buga átmelegedésének a modellje 
Az izzítókemencén végighaladó buga – a felületén keresztül – elsősorban sugár-

zás, másodsorban konvekció útján folyamatosan hőt vesz fel, amit a belsejébe vezetéssel 
továbbít. A hővezetés differenciálegyenlete egyirányú hőáramlás esetén: 

  ][,2
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T .  

A hevítési technológiákkal foglalkozó szakirodalomban a hővezetés differenciál-
egyenletét különböző módszerekkel (pl.: analóg, analitikus, véges differenciák módszere) 
oldják meg. A megoldás során a hevítés kezdeti és felületi feltételeinek ismeretéből cél-
szerű kiindulni. Egyszerűbb a számítás, ha peremfeltételként a kemence 
térhőmérsékletének (Tkem), valamint a kemenceatmoszféra és az izzított darab közötti hő-
átadási viszonyoknak az ismeretét tételezzük fel [2.35]. A hőátadás a hőfeszültségen 
kívül többek között függ a kemencében kialakuló áramlástól, a revésedéstől. Ha az 
emissziós tényező megváltozik, a reve képződése hőfejlődéssel jár, és ez a hő közvetlenül 
a felületet melegíti (a reve rosszabb hővezető-képességű). A reveképződés hője a hevítési 
technológia kb. 1%-t teszi ki, így ezt a számításaiban elhanyagolhatónak tekintem.  A 
gyakorlat számára elegendő pontosságú, ha acéltermékek izzításakor (a hőmérséklet 
ilyenkor 1000 oC körüli) csak a sugárzásos hőátadási összefüggéssel számolunk (Stefan-
Boltzman egyenlet). Egy időpillanatban (egy tartózkodási helyen) tehát a hőátadás 
alapegyenlete: 
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 A hőáram számítása során a  rendszer  emissziós  tényezőjének  megállapításakor 
körültekintően kell eljárni. Az emissziós tényező a hőcserében résztvevő felületek mére-
teiből, helyzetéből és azok emissziós tényezőiből kiszámítható: 

,21 Φ⋅⋅= εεε hő  
ahol:  -   ε1 a láng és a fal összkisugárzó képessége, 
  -   ε2 a buga kisugárzó képessége, 
  -   Φ helyzet- és felületarány tényező. 
 Irodalmi és gyakorlati adatok alapján [2.35],[2.36],[3.8],[3.9] az acéltermékek 
izzítására használt tolókemencénél, ahol a bugák „összeérnek” (mintegy zárt sort 
képeznek), megközelítően írható: 43,0≅hőε . Ezt az értéket a későbbi fejezetekben 
ismertetett mérési adatok és számítási eredmények birtokában ellenőriztem, és 
elfogadhatónak találtam. 

A bugán belüli hőáramlást [2.35] vizsgálata alapján én is a hővezetés 
differenciálegyenletének a véges differenciák módszerével történő megoldásával 
vizsgálom. Ennek keretében a bugát a „hőfrontra” merőlegesen  n-számú elemi részre, Δx 
vastagságú úgynevezett rétegre osztom. Az i-edik (1 ≤ i ≤ n) rétegbe be- illetve kilépő q1 
és q2 hőáramsűrűség-vektorok különbsége az i-edik elemi részt melegíti. Ha a réteg 
hőmérséklete adott t időpontban Ti, akkor Δt elemi idő múlva: 
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 A fentiek alapján a buga alsó vagy felső felületi rétegének hőmérséklete Δt  idő 
eltelte után: 
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Egy tetszőleges, i-edik belső réteg hőmérséklete: 
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A képletekben szereplő  
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hőmérsékletvezetési szám, illetve a benne szereplő λ hővezetési tényező, c fajlagos 
hőkapacitás és ρ sűrűség az anyagminőségen kívül a mindenkori hőmérsékletnek is függ-
vénye. Ezek az értékek [3.8] és [3.9] mérései, illetve irodalmi adatok 
[2.30],[3.10],[3.11],[3.12] alapján vehetők fel (ezeket a 3.1. ábrán diszkrét pontokkal 
jelöltem), azonban a folyamatos átmelegedés vizsgálatához folytonos függvénykapcso-
latokra van szükség. A hozzáférhető adatok alapján a hőtechnikai paramétereket az alábbi 
függvényekkel írtam le: 
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3.1. ábra. A hőtechnikai paraméterek hőmérséklet-függése 
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 Ötvözetlen, kis karbontartalmú ún. lágyacélok hővezetési tényezője negyedfokú 
polinommal közelíthető jól a 20 ≤ T ≤ 1300 oC intervallumban (az összefüggésekbe a T 
hőmérséklet oC-ban helyettesítendő):  
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Gyengén ötvözött acélokra az előző függvénykapcsolat: 
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Végül erősen ötvözött saválló acélokra: 
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A fajlagos hőkapacitás (régi megnevezéssel: fajhő) mindhárom csoportnál: 
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A sűrűség hőmérsékletfüggése szintén azonos mindhárom csoportra: 
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Rugalmassági modulusz erősen ötvözött saválló acélra [3.4]: 
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A lineáris hőtágulási együttható is függ a hőmérséklettől. Ennek leírása érdekében 
megkerestem az erősen ötvözött acél-anyagokra vonatkozó lineáris hőtágulási együttha-
tókat [3.12]. A kapott adatokból közelítő egyenletet készítettem és ezzel számoltam:  

⎥⎦
⎤

⎢⎣
⎡ ×+⋅= −6101,10,181  ln(T)1,261

Co
α  

 R2 = 0,918 
 
Valamennyi közelítő egyenlet regressziós tényezője jónak mondható; a fizikai 

(hőtechnikai) alapparaméterek hőmérséklet-függvényében számított értékek az irodalom-
ban található (grafikus vagy táblázatos) értékektől való eltérése az ábrák szerint is igen 
jó, a lineáris hőtágulási együtthatón kívül minden esetben a 20 ≤ T ≤ 1300 °C intervallu-
mon belül: 

985,02 ≥R . 
 

 Véges differenciákon alapuló közelítő megoldások esetén mindig meg kell vizs-
gálni, hogy az általunk választott véges differenciák  (Δx; Δt)  esetén a differenciaegyen-
let megoldása konvergál-e a differenciálegyenlet megoldásához. A választható differen-
ciákhoz tartozó stabilitási kritérium [2.35]: 

 ][,
2

1 2 sx
a

t Δ⋅
⋅

<Δ . 

 Az ajánlott érték: ennél kisebb „időléptetés”. A későbbiekben bemutatott 
számítógépes program futtatásával vizsgáltam a megengedhető lépés-idő nagyságát, és 
határoztam meg azt az értéket, amely jól modellezi a mért átmelegedést. 
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 Az iterációs összefüggésekben n-nel jelölt rétegszámot szintén az elvégzett nagy-
számú számítógépi futtatási tapasztalataim alapján választottam meg. Acél-bugák és ipa-
rilag szokásos méretek (100…300 mm vastagság) esetén elegendő, ha egy-egy számítási 
réteg vastagsága 10≅Δx  mm; ezzel kiszámítható az átmelegedési vizsgálatoknál felve-
endő minimális, de reális eredményeket szolgáltató rétegszám: 

 ][, −
Δ

=
x

h
n buga . 

 Az egyoldali hevítésre kialakított átmelegedési modell feltételezi, hogy például 
felső hevítés esetén a betét alsó rétege (i = n) és a kemencefenék között már nem jön létre 
hőcsere. Egyidejű alsó és felső fűtés esetén (kétoldali hevítés) a megoldást, vagyis az 
egyes rétegek hőmérsékletét az alábbi fizikai törvényből kiindulva kell keresni: ahhoz, 
hogy két hely között egyáltalán hőmennyiség átadására sor kerüljön, vagyis hőáramlás 
legyen, hőmérséklet-különbségnek, azaz hőfeszültségnek is kell lenni. Az egyes bugake-
resztmetszetek tényleges hőmérsékletének a meghatározása tehát a következőképpen 
történik: külön meghatározom minden egyes (számszerint: n) réteg hőmérsékletét először 
annak a feltételezésével, hogy csak felülről, és utána úgy, hogy csak alulról kapnak fűtést. 
A nagyobb érték a helyes. 

 
A bugaátmelegedés számítása a választott véges differenciák módszere miatt érte-

lemszerűen  időben és térben történő „léptetéssel” történik: a darab a számítógépi mo-
dellben képzeletben mindig a stabilitási kritériumból számított Δt s-os idő-lépcsőknek  
megfelelő távolságnyit (métert) halad előre a kemencekiadó oldal felé. Ezt a lépéstávol-
ságot a számításhoz alapul felvett (tervezett) Q [t/h] órateljesítményből lehet meghatá-
rozni azon az alapon, hogy a kemencében tartózkodás összes időtartama: tö, a kemence 
teljes hossza: L. Minden geometriai helyzetben az ott érvényes felső- és alsó térhőmér-
sékletnek megfelelő hőátadási viszonyok mellett (a fizikai paramétereket a mindenkori 
réteghőmérsékletek függvényében számításba véve) kerül megállapításra az egyes réte-
gek hőmérséklete. 

 
 A réteghőmérsékletek ismeretében végül célszerű kiszámítani a buga átlagos hő-
mérsékletét (hisz ez a technológiai cél): 
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a bugában kialakuló legnagyobb hőmérsékletkülönbséget: 
 [ ]CTTT o,minmaxmax −=Δ  
valamint ennek az eredeti bugaméretre vonatkoztatott értékét: 
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ahol Δhbuga  a Tmax és Tmin , azaz a legnagyobb és a legkisebb hőmérsékletű rétegek 
középvonala közötti távolság . 

A fenti módszer alkalmazása tehát alsó és felső fűtés esetén az alábbi: fel kell 
venni egy alsó, és egy felső kemence „tér”hőmérsékletet, pontosabban: térhőmérséklet-
megoszlást. A térhőmérséklet tüzeléstani „előállításával”, vagy helyesebben: beállításával 
nem foglalkozom, csak azt vizsgálom, hogy a képlékenyalakítás feltételeinek optimali-
zálása milyen buga-hőmérsékleteket, ennek függvényében pedig kemence-hőmérséklete-
ket kíván meg. 
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A melegítési technológia során az elsődleges cél az, hogy az anyag legyen átlago-
san elég meleg. Azonban izzítás közben az anyagban, annak egyes pontjai (rétegei) kö-
zött hőmérsékletkülönbség jön létre, ami értelemszerűen hőfeszültséget jelent. Ez a 
hőfeszültség hasonló a mechanikai feszültséghez többek között abban is, hogy van egy, 
az anyagminőséggel összhangban lévő megengedhető felső határa. Ezt az értéket 
túllépve, különösen, ha erre még az egyenlőtlen alakításból származó feszültség rászuper-
ponálódik, belső repedést okozhat. A hőfeszültség időbeli változása a később bemutatásra 
kerülő ábrákon (egy későbbi, például a 3.9. ábrán) megtalálható, és figyelemmel 
kísérhető. Látható, hogy bár az izzítás végére a hőfeszültség erőteljesen lecsökken a 
hőkiegyenlítés miatt (a kemence térhőmérséklete „ellaposodik”), azonban a felmelegedés 
közben egy maximum érték jelentkezik. A feszültség megengedhető értékére vonatkozó 
adatot a szakirodalomban nem találtam, ezért bevezettem egy új paramétert. Ez a 
paraméter a hőfeszültség és egy „megengedhető” feszültség hányadosát fejezi ki 
százalékos megoszlásban:  
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Δ
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Ezt az újonnan alkalmazandó paramétert hőfeszültség terhelés-nek neveztem el, és 
nagysága értelemszerűen legfeljebb 100 % lehet. Javaslatom szerint tehát a hőfeszültség 
terhelés a bugamelegítés egy új paramétere, amely az átmelegedési sebességet korlátozza. 
Erre a korlátra azért van szükség, hogy ne legyen túl nagy a melegítés közben kialakuló 
hőfeszültség, azaz a mechanikai feszültségek eredőjeként ne keletkezzenek repedések az 
anyagban. Erre különösen a rosszabb hővezető-képességű ötvözött acéloknál kell fi-
gyelni, különösen azért, mert ezen acéloknál az alakítási szilárdság 700…800 oC alatt 
esetleg kisebb, mint az ötvözetlen szénacéloknál (3.2. ábra). 

 

A melegítendő bugával közölhető hőáramsűrűség felső határát tehát az alábbiak 
szerint lehet kiszámítani: 

Hooke törvénye szerint a hőfeszültségből eredő mechanikai feszültség: 
]/[)( 2mmNTE rughöfesz εσ ⋅= ; 

ahol a hőtágulásból származó fajlagos nyúlás: 
][)( max −Δ⋅= TTrug αε .  

A megengedhető feszültséget az izzítandó anyag mindenkori alakítási szilárdságá-
hoz kell hasonlítani (az alakítási szilárdság is hőmérséklet-függő) melynek pontos 
meghatározás a hőmérséklet függvényében szórhat, ezért a minimális 2-es biztonsági 
tényezőt választottam: 

]/[2/)( 2mmNTk fmeg =σ . 
Az egyenletben szereplő kf(T) az alakítási szilárdságot  jelenti, a hőmérséklet 

függvényében. Az alakítási szilárdságot (a folyáshatárt) a mindenkori aktuális hőmér-
séklet függvényében kell kiszámítani, vagyis a kemencében előrehaladó (és közben fel-
melegedő) buga helyének a függvényében (ez az izzítás idejével arányos), és itt is a 
keresztmetszeten belül a felvett rétegszám mindegyikében. Nehézséget ebben az esetben 
az jelent, hogy az egész 20…1300 oC-os vizsgált hőmérséklet-tartományra érvényes 
folytonos függvényre van szükség, de a szakirodalom vagy csak a hidegalakítás, vagy 
csak a melegalakítás hőmérsékletére érvényes függvényeket „kínál fel”. További prob-
léma: az alakítási szilárdság értékeit a kemencében melegített bugára vonatkozóan zérus 
alakváltozás (nincs képlékeny alakítás), és ebből következően: zérus alakváltozási sebes-
ség mellett kell kiszámítani. Megoldásként úgy jártam el, hogy a melegalakítási szilárd-
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ságot a 800…1300 oC tartományban a [2.26] szerinti legkisebb Kφ és Kφ-pont tényezőkkel 
számítottam ki, és ehhez a magyar szabványban [3.12] esetenként mintegy 500 oC 
hőmérsékletig megtalálható 2,0Pf Rk ≅  értékekre „ültettem” közelítő egyenleteket, külön 
az üzemi kísérletekben szereplő WNr 1.0037 / S235JR / (MSZ A38) minőségű ötvözetlen 
szénacélra (összetétele: C≤0,17; Mn≤1,4; P≤0,045; S≤0,045 Ni≤0,009 % )is és az érteke-
zésemben alapvető anyagminőségnek választott X6CrNiTi18.10 (KO36) jelű saválló 
acélra vonatkozóan is. Az egyes hőmérsékletekhez tartozó irodalmi adatokat a 3.2. ábra 
mutatja be. Ezek alapján a teljes hőmérséklet-tartományt átfogó (leíró) és folytonos 
közelítő függvények, és a hozzájuk tartozó regressziós tényezők: 

 

S235JR (A38) minőségű ötvözetlen szénacélra: 

⎥⎦
⎤

⎢⎣
⎡⋅⋅⋅⋅⋅= −−

2
3925

mm
N   ,108,960-107,125 +0,242 -238,919 TTTk f    R2 = 0,998; 

 

X6CrNiTi18.10 (KO36)  jelű saválló acélra: 

⎥⎦
⎤

⎢⎣
⎡⋅⋅⋅⋅⋅= −

2
37-24

mm
N   ,101,848-103,948 +0,336- 209,656 TTTk f    R2 = 0,996. 
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3.2. ábra. Az alakítási szilárdság változása melegítés közben 

 

3.3. A melegítési modell ellenőrzése 
A kialakított melegítési modell ellenőrzése tapasztalati úton történhet. A fenti el-

méleti összefüggések „érvényességét”, és a kialakított számítóprogramom helyességét 
egy konkrét kemence és egy konkrét izzítási technológia mért adatainak a segítségével 
mutatom be. Amennyiben a számított eredmények egyeznek a mért értékekkel, az lehető-
séget ad az izzítási technológia matematikai leírására, általánosítására,  javítására, azaz 
végső fokon az optimalizálására. 

A bugamelegítés modelljének ellenőrzése érdekében tehát szükség van tényleges 
mért melegedési adatokra. Ezekhez egy meglévő ipari lemezbuga-izzító tolókemence 
hőmérsékleti viszonyaira vonatkozóan tudtam hozzájutni. Ebben a kemencében egy kí-
sérleti jellegű ipari mérés során több helyen regisztrálták mind a kemence térhőmérsék-
letét, mind pedig a buga hőmérsékletét beépített termoelemekkel és mérés-adatgyűjtő 
segítségével [3.8]. A kemencén „áttolt” buga hőmérsékletének mérése a buga 
középvonalában és keresztmetszetében különböző mélységekben elhelyezett termoele-
mek segítségével történt. Mind a térhőmérséklet-mérő, mind a bugában elhelyezett ter-
moelemek által mért értékek öt másodpercenként kerültek rögzítésre. Ezt a hatalmas 
adatmennyiséget kellett kiértékelnem. Meg kellett keresnem, mikor „találkoznak” az 
úgynevezett mérőbugában elhelyezett termoelemek a térhőmérséklet mérővel, vagyis 
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mikor van az az időpillanat, amikor a kemencetér hőmérsékletét mérő hőmérő és a buga-
hőmérők egy síkban (egymás alatt) vannak. Ez nagyon fontos, mivel csak így lehet kö-
vetkeztetni a kemencetérben és a bugában lejátszódó hőmérséklet-változásokra. A kinyert 
adatokból fizikai és matematikai modellt készítettem, és ellenőriztem a modell helyessé-
gét (közelítik-e a számított értékek a mért adatokat), hogy ez alapján optimalizálnom le-
hessen más anyagminőségre, keresztmetszetre, anyagkihozatalra stb. vonatkozóan is a 
melegítési technológiát.  

Az ellenőrzéskor figyelembe vett tolókemence, illetve az izzítási körülmények 
alapadatai:  

A szóban forgó üzem folyamatos öntőművében leöntött lapos bugák hengerlési 
hőmérsékletre történő felhevítésére a példaként választott meleghengerműben 170 t/ó 
névleges teljesítményű tolókemence üzemel. A betét az L = 28,3 m hosszú belső munka-
terű kemencehossz 80 %-án vízzel hűtött csúszósíneken, a hőkiegyenlítő térben pedig 
korvisit anyagminőségű blokkokból kiképzett fenékrészen halad. Az összehasonlítás 
alapjául szolgáló, üzemi körülményeknek megfelelő feltételekkel elvégzett mérés adatai a 
következők voltak: 

Anyagminőség: S235JR (melegen hengerelt ötvözetlen szerkezeti acél) 
 Bugaméret:  230 x 8000 x 1550 mm 
 Az egy sorban tolt bugák  száma:  1 
 A betétbuga átlagos hőmérséklete: 20 °C (hideg betét) 
 A kemencében tartózkodás időtartama:  tö  = 12277 sec.  

A buga átlagos haladási (tolási) sebessége: ⎥⎦
⎤

⎢⎣
⎡===

s
mm

t
L

v
ö

buga 305,2
12277
28300max ; 

A kemencében a térhőmérsékleteket több hőelem mérte és folyamatosan regiszt-
rálta. Az általuk mért térhőmérséklet értéke abban az időpillanatban, amikor a bugában 
lévő hőelem éppen a térhőmérséklet-mérő hőelem vonalában tartózkodott: 

Térhőmérséklet-mérők: 1. hely 2. hely 3. hely 4. hely 5. hely 6. hely 
Idő [s]: 0  2388 4635 7691 12062 12277 
Hőmérséklet [°C]: 900 1120 1244 1296 1150 1150 

A fenti mérések alapján a térhőmérséklet változásának jellegét a 3.3. ábra szemlél-
teti. A mért pontokra illeszkedő görbe egyenlete: 

[ ] 999,0;10955,1
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Megjegyzem, hogy azért választottam a polinommal való közelítést az általam ko-
rábban általánosnak javasolt exponenciális függvény (amellyel egyterű tolókemence 
esetén, egyenletes tüzelés és 30-50 °C-os hőmérsékleteltérés feltételezése mellett két 
adattal könnyen leírható) helyett, hogy a tényleges üzemi viszonyokat minél pontosabban 
tudjam követni. 

Kemence térhőmérséklet vátozása
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3.3. ábra. A kemence mért térhőmérsékletének megoszlása (változásának jellege) 
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 A bugahőmérsékleteket a kemencében áthaladó bugában különböző helyeken 
(mélységekben) elhelyezett és a bugával együtt haladó hőelemek folyamatosan mérték és 
regisztrálták. A hőelemek közül három jellemzőnek a mért értékeit dolgoztam fel; ezek: 

 a felülettől 28 mm mélyen elhelyezett, X1 jelű termoelem, amely az úgyneve-
zett 3. réteg hőmérsékletét mérte, mivel a számításokban a felosztás 10 mm-es 
rétegekre történt;  

 a felülettől 57 mm mélyen elhelyezett, X2 jelű termoelem, amely az úgyneve-
zett 6. réteg hőmérsékletét mérte;  

 a felülettől 115 mm mélyen elhelyezett, X3 jelű termoelem, amely az úgyne-
vezett 12. réteg (ez van a 230 mm vastag buga közepén) hőmérsékletét mérte. 

 
A mért és az áttolási idő függvényében három különböző „bugamélységben” re-

gisztrált értékeket a 3.4. ábra mutatja be. Az ábrákba a számítással nyert értékeket is 
berajzoltam. 

Kemence térhőmérséklet,  számított és mért 
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3.4. ábra A párosított mért- és számított hőmérséklet-értékek 

A 3.4. ábrán látható, hogy az idő függvényében a mért-számított értékek a 
melegítés ideje alatt némileg eltérnek, de a kiegyenlítési szakasz végére ez a különbség  
elenyésző lesz, tehát az üzemi adatok és a kiszámított értékek jól közelítik egymást, azaz 
a számítási módszeremmel jól modellezhetők az üzemi mérések. Az üzemi körülmények 
között megvalósított melegítési modell alapjául szolgáló mérési adatok létrehozásában 
nagyon nagy segítségemre voltak a DUNAFERR Zrt. munkatársai. A 3.5. ábrán a 
szemléltetés kedvéért valamennyi mért és számított görbét egyberajzoltam. A kapott 
eredmények arra engednek következtetni, hogy a számítási módszeremmel jól 
modellezhetők az üzemi mérések. 
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Kemence térhőmérséklet, számított és mért bugahőmérsékletek
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3.5. ábra. Az egyes réteghőmérsékletek változása 

 

3.4. A számítógépes modell működése 
 A fenti elméleti összefüggések „érvényességét”, azaz helyességét egy konkrét ke-
mence és izzítási technológia adatainak a segítségével mutatom be. Amennyiben a szá-
mított eredmények egyeznek a mért értékekkel, az lehetőséget ad az izzítási technológia 
javítására, azaz optimalizálására. A számításokat Excel program és VBA (Visual Basic 
for Application) segítségével végeztem el. Ez a mindig változó és egyre „korszerűbbnek” 
tartott számítógépes program-nyelvekkel szemben kezdő számítástechnikai ismeretekkel 
bíró operátoroknak is lehetőséget ad a munkamenet átlátására, annak módosítására, 
„testreszabására” anélkül, hogy ismerné a program-nyelvek sokszor speciális jelrend-
szerét. Ennek megfelelően oktatási célokra is megfelelő. Hátrányt a nehézkesebb 
iterálások jelentenek. 
A számítógépes program alapvetően 3 fő részből áll: 

 az első rész az alapadatok rögzítése,  
 a második rész a megadott adatokkal való számolás, 
 és végül a harmadik rész a kapott eredmények megjelenítése. 

 

A számítógépes program képes tetszőleges acél anyagminőség, valamint kemen-
ceadatok megadása után (természetesen fémtani, gépészeti korlátok figyelembe vétele 
mellett) számolni és a kapott eredményeket megjeleníteni. A számolási folyamat úgy 
történik, hogy az alapadatok (3.6. ábra) megadása után (kemence adat, buga adat, ke-
mence hőmérséklete, kívánt órateljesítmény) a program rögzíti ezeket az adatokat. 
Ezután a rögzített adatokkal elvégzi a számításokat (3.7. ábra). Az általam kialakított 
szoftver beállítható; például 100 lépéses (időléptetés) iterációval, 10 mm-es rétegvastag-
ságonként számol. Ez annyit jelent, hogy például 230 mm kiinduló bugavastagság esetén 
összesen 100x23 = 2300 lépést számol ki és adja meg a keresett értékeket. A számítás 
befejezése után a kapott értékeket a számítógépi program táblázatosan is megjeleníti, és 
grafikonon is szemlélteti.  
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3.6. ábra. Alapadatok rögzítése 

 
3.7. ábra. A beadott paraméterekkel való számolás eredményei 

Az eredményeket a program minden esetben grafikonon is bemutatja. Az egyik 
ilyen szemléltető grafikonon (3.8. ábra) kirajzolásra kerül a kemence számított térhőmér-
séklete (Tkem), a felmelegített buga első rétegének hőmérséklete (T1. réteg), a buga közepé-
nek hőmérséklete (Tközép), és a buga átlagos hőmérséklete (Tátl.). 
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3.8. ábra. A hőmérsékletek alakulása ötvözetlen szénacél melegítésekor  

A kemence térhőmérséklete a kilépés helyén 1280 °C 

A szintén minden esetben megrajzolásra kerülő másik grafikonon (3.9. 
ábra) az alakítási szilárdság [kf = f(T)] és a fellépő hőfeszültség [σhőfesz] mellett a 
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3.9. ábra. A hőfeszültség terhelés alakulása ötvözetlen szénacél melegítésekor 

A kemence térhőmérséklete a kilépés helyén 1280 °C 
 

A 3.6. … 3.8. ábrákon bemutatott számítás egy tényleges, hosszabb időszakig 
tartó, üzemszerű izzítás körülményeire vonatkozott, amelynek alapadatait a 3.6. ábra 
foglalja össze. Anyagminőség: ötvözetlen szénacél, kis széntartalommal (többféle 
hasonló minőség). A kemence átlagos teljesítménye a megfigyelés időszakaszára 
vonatkoztatva Q = 119 t/óra volt, a bugavastagság h = 230 mm, a térhőmérséklet a belé-
péskor: 900 oC a végén: 1280 oC. A térhőmérséklet változását exponenciális függvénnyel 
írtam le. Az izzítási modellem megbízhatóságát jelzi, hogy a kemencéből kilépő buga 
felületének (a felső rétegnek) a számított hőmérséklete: 1230 oC; míg a ténylegesen mért 
értékek 1225…1232 oC között szórtak. (Összsugárzású pirométerrel ezt a felületi „pon-
tot” lehet csak mérni.) A számított átlagos bugahőmérséklet: 1211 oC. Az értékek 
egyezése alapján úgy vélem, hogy a modell általánosítható azonos elrendezésű (típusú) 
kemence és más bugaméret, illetve más anyagminőség fel- és átmelegedésének az 
elemzésére is.  
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3.5. A melegítési technológia minősítése 
 A melegítési technológia „jóságát” többféle célfüggvény alapján lehet minősíteni. 

Az egyik vizsgálandó kérdés, hogy ha az elérni kívánt kemencetér „végének” hőmérsék-
letét Tkem,v (például a fenti példa szerint 1280 oC-ra) rögzítjük, akkor különböző óratelje-
sítmény és különböző kiinduló kemence-térhőmérséklet értékpárok mellett az izzítás 
végére mekkora átlagos bugahőmérséklet érhető el. A számítás iterációval végezhető el; a 
„léptetés” például 20 t/ó kemence-teljesítmények változtatásával történhet. A vizsgálat 
során az induló kemenceteljesítményt 60 t/ó-ra vettem fel. A számítások eredményét a 
3.10. ábra szemlélteti. Az ábrán a kemence térhőmérséklete a kilépés helyén 1280 oC; 
paraméter: a kemence térhőmérséklete a belépés helyén. 
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3.10. ábra. Az átlagos bugahőmérsékletek alakulása ötvözetlen szénacél melegítésekor 

Paraméter: Belépő térhőmérséklet 
 

Az ilyen jellegű ábrák azt mutatják meg, hogy milyen átlagos hőmérsékletű (Tátl.) 
lesz a buga, különböző belépő térhőmérsékleteknél (Tkem,e , oC), és különböző óra-telje-
sítmény (Q, t/ó) estén, amikor a kemence térhőmérsékletének vége Tkem,v = 1280 oC (rög-
zített érték). Értelemszerűen a mérés körülményeihez (Q = 119 t/óra, Tkem,e = 900 oC, 
Tkem,v = 1280 oC) tartozó, és a korábbiakban számított Tátl. = 1211 oC átlagos bugahőmér-
séklet az ábra kék görbéjén rajta van.  

A 3.11. ábrán a hőfeszültség terhelés nagyságának alakulása látható. A 
megengedhető hőfeszültség maximuma értelemszerűen minden esetben csak akkora 
lehet, ami a javasolt 2-es biztonsági tényező esetén maximum %100=ψ -os hőfeszültség 
terhelést jelent. A mérés adataihoz (Q = 119 t/óra, Tkem,e = 900 oC, Tkem,v = 1280 oC) 
tartozó számított legnagyobb hőfeszültség terhelés 70 % (3.9. ábra), ami a névlegesnél 
kisebb kemenceteljesítmény, és ötvözetlen lágyacélok esetén elfogadható érték. Az 
izzítási körülmények, illetve az anyagminőség változása következtében ez az érték 
változhat, de – szerintem – nem lépheti túl a 100 %-ot. A rossz vezetőképességű, erősen 
ötvözött acélok izzítási paramétereinek tervezésekor vélhetően ezt a határértéket meg kell 
közelíteni (3.6. fejezet). 
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HŐFESZÜLTSÉG TERHELÉS 
Anyagminőség: S235JR (hbuga = 230  mm)
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3.11. ábra. A hőfeszültség terhelések alakulása ötvözetlen szénacél melegítése közben 

Paraméter: Belépő térhőmérséklet 
 

 

További izzítási lehetőségek kereshetők, ha a kemence „elejének” térhőmérsékle-
tét Tkem,e csökkentjük (léptetjük). Ennek az értéknek a megengedhető legkisebb nagysága 
tüzeléstani szempontból 600 oC-nak tűnik. Az így számított értékek a 3.10. és a 3.11. áb-
rán látszanak. Szükség esetén meg lehet vizsgálni a különböző kiinduló 
bugavastagsághoz tartozó paraméterek változását is. Minél vékonyabb bugavastagságból 
indulunk ki, annál nagyobb az esélye annak, hogy a tervezett melegítési technológiához 
(átlagos bugahőmérséklethez) több megfelelő [Q–Tkem,e]  paraméter-párt találjunk.  

 

3.6. Az X6CrNiTi18.10 (KO36)  jelű acél melegítési technológiája 
A térhőmérséklet elejének a csökkentésére, illetve a bugavastagság csökkentésére 

elsősorban az ötvözött acélok izzításának optimalizálásakor van/lehet szükség, annak ér-
dekében, hogy a rosszabb hővezető-képességű, és egyben a kritikus hőmérséklet-
tartományban (kb. 300…600 oC között)  némileg kisebb alakítási szilárdságú acélokban 
ne keletkezzenek káros belső feszültségek. Ezeket az optimalizációs vizsgálatokat a 
X6CrNiTi18.10 (KO36)  minőségű ausztenites acél izzítására vonatkozóan mutatom be. 
Első lépésben megvizsgálom, hogy a bázisul választott kemencében milyen feltételek 
mellett lehet ezt a h = 240 mm vastagságú ötvözött acélbugát felmelegíteni. Az elvileg 
elérhető átlaghőmérsékletek számított értékeit a 3.12. ábra szemlélteti a Q [t/óra] 
órateljesítmény, illetve a Tkem,e [oC] belépő kemence térhőmérséklet függvényében. Meg 
kell azonban vizsgálni, hogy az ezekhez tartozó izzítási körülmények egyáltalán meg-
engedhetők-e, nem korlátozza-e őket az anyagban kialakuló túlzottan nagy hőfeszültség?  

ÁTLAGOS BUGAHŐMÉRSÉKLET
 Anyagminőség: X6CrNiTi18.10 (hbuga = 240 mm)

1 050

1 100

1 150

1 200

1 250

1 300

50 70 90 110 130 150

Q,  [t/óra]

T á
tl, 

[°
C

]

1000

900

800

700

600

  
3.12. ábra. Az átlagos bugahőmérsékletek alakulása erősen ötvözött acél melegítésekor 

Paraméter: Belépő térhőmérséklet 
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HŐFESZÜLTSÉG TERHELÉS 
Anyagminőség: X6CrNiTi18.10 (hbuga = 240  mm)
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3.13. ábra. A hőfeszültség terhelések alakulása erősen ötvözött acél melegítése közben   

Paraméter: Belépő térhőmérséklet 
 

A javasolt korlátfeltétel szerint a hőfeszültség soha nem lépheti túl a folyáshatár 
felét (kétszeres biztonság), azaz a hőfeszültség terhelés 100 %-át. A hőfeszültség terhelés 
változását a 3.13. ábra mutatja be. Ebbe az ábrába a 100 %-os hőfeszültség terhelés 
vonalát is belerajzoltam, ezért az ábrából az alábbi következtetések vonhatók le: 

Amennyiben a kilépés helyén a kemence térhőmérséklete 1280 oC, a belépés he-
lyén a térhőmérséklet a 800 oC-ot nem lépheti túl. Ehhez a kezdő-hőmérséklethez azon-
ban kisebb, 85 t/óra melegítési teljesítmény tartozik; az elért átlagos bugahőmérséklet 
pedig a 3.12. ábrából leolvasva: 1238 oC.  

Az órateljesítmény növelhető a kezdő térhőmérséklet további csökkentésével, 
azonban ekkor az elért átlagos bugahőmérséklet is csökken.  

 
3.1. táblázat. Néhány konkrét adat X6CrNiTi18.10 (KO36)  minőségű acél izzításakor, 

 ha a bugavastagság: 240 mm (a 3.12. és a 3.13. ábra alapján) 
Térhőmérséklet a 

belépés helyén 
Tkem,e [oC] 

Elérhető izzítási 
órateljesítmény 

Q [t/óra] 

Elérhető átlagos 
bugahőmérséklet 

Tátl [oC] 
800 85 1238 
700 101 1205 
600 105 1178 

 
A 3.1 táblázatból természetesen az is kitűnik, hogy ha a kemence 

véghőmérsékletét csökkentjük (azonos kemence hossz mellett) nagyobb sebességgel 
lehet áttolnia a bugát, azaz a kemence órateljesítménye nő. A fenti vizsgálatok és 
eredmények a bázisüzemben járatos 240 mm-es bugavastagságra vonatkoztak. Felmerül 
annak a lehetősége is, hogy az erősen ötvözött acélbugák vastagságát ennél kisebbre 
válasszuk meg, azaz a vékonyabb bugák izzítási lehetőségeit is célszerű elemezni. 

Például: A jelenleg járatos bugavastagság „felénél”, azaz 120 mm bugavastagság 
esetén a 3.14., illetve a 3.15. ábrák szerint változnak a bugahőmérsékletek és a terhelési 
viszonyok. 
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ÁTLAGOS BUGAHŐMÉRSÉKLET
 Anyagminőség: X6CrNiTi18.10 (hbuga = 120 mm)
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3.14. ábra. Az átlagos bugahőmérsékletek alakulása erősen ötvözött acél melegítésekor, 

vékonyabb bugák esetén   Paraméter: Belépő térhőmérséklet 
 

HŐFESZÜLTSÉG TERHELÉS 
Anyagminőség: X6CrNiTi18.10 (hbuga = 120  mm)
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3.15. ábra. A hőfeszültség terhelések alakulása erősen ötvözött acél melegítése közben, 

vékonyabb bugák esetén   Paraméter: Belépő térhőmérséklet 
 

3.2. táblázat. Néhány konkrét adat X6CrNiTi18.10 (KO36)  minőségű acél izzításakor,  
ha a bugavastagság: 120 mm (a  3.14. és a 3.15. ábra alapján) 

Térhőmérséklet a 
belépés helyén 

Tkem,e [oC] 

Elérhető izzítási 
órateljesítmény 

Q [t/óra] 

Elérhető átlagos  
bugahőmérséklet 

Tátl [oC] 
800 102 1233 
700 115 1202 
600 117 1176 

 
Az általam kialakított fel- és átmelegedési modell – mivel az izzítandó anyag min-

denkori fizikai paraméterein nyugszik – felhasználható más azonos típusú tolókemence 
és más bugaméretek, illetve más anyagminőségek esetén is. 

 

3.7. A bugamelegítési technológia optimalizálási lehetőségeinek 
összefoglalása 

A kiinduló darab felmelegítésére vonatkozóan összefoglalásként az alábbiakat tu-
dom leírni: 

Az eddigiekben az izzítókemencéből kilépő buga hőmérsékletét a felületének mér-
hető hőmérsékletével tekintették azonosnak. Rámutattam arra, hogy ez a nézőpont két 
szempontból sem elegendő: 
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– A felületi hőmérséklet mellett ismerni kell a belső rétegek hőmérsékletét is, vagyis 
az egyenlőtlen átmelegítés nagyságát is. Ez az alakíthatóság és a fellépő terhelések 
(erő, nyomaték) szempontjából igen jelentős paraméter. Az izzítási paramétereket 
úgy kell megválasztani, hogy az alapanyag keresztmetszetének átlagos hőmér-
séklete legyen egyenlő a kívánt  hengerlési kezdőhőmérséklettel. 

– A tolókemencében előrehaladó buga keresztmetszetében soha és sehol sem szabad 
akkora hőfeszültségnek kialakulnia, ami repedésveszélyt jelentene. Ennek elkerü-
lésére újszerű mérőszámot vezettem be. Ez a paraméter a mindenkori hőfeszültség 
és a mindenkori megengedhető feszültség hányadosát fejezi ki százalékos meg-
oszlásban:  

[ ]%
)(

)(
T

T

meg

höfesz

σ

σ
ψ

Δ
= . 

Ennek az aránynak a felső határát 100%-ra javasolom felvenni, ha az elfogadott  
biztonság kétszeres, vagyis a megengedett feszültség a mindenkori alakítási szi-
lárdságnak legfeljebb a fele. Ez – javaslatom szerint – a bugamelegítés egyik pa-
ramétere, a hőfeszültség terhelés, az átmelegedési sebesség korlátja. 
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4. A MELEGEN HENGERELT ACÉL SZÉLESSZALAG 
ALAKHŰSÉGE 

Egy hengerelt szélesszalag alakját, másképpen profilját lényegében nehezebb elő-
állítani, mint például egy sínprofilt: utóbbi ugyanis tulajdonképpen zárt kaliberből fut ki, 
és méretei nagyjából a korábban forgácsoló művelettel kialakított hengerkaliber méretei-
től függenek (értelemszerűen akkor, ha a hengerlési erőt befolyásoló tényezők változá-
sától illetve az üreg kopásától el lehet tekinteni). Ezzel ellentétben egy lapos anyag 
hengerlésekor a hengereket állítani kell, azok egy szélesebb szalagméret esetén jelentősen 
kihajlanak, és a hengertestek hőállapota következtében a palást mentén hőtágulás-kü-
lönbség (hődomborodás) lép fel. Ezekhez járul még az a tény is, hogy a köszörült 
hengeralkotók lehetnek egyenesek (cilindrikus a henger), középen nagyobb átmérőjűek 
(pozitív alapdomborításúak), vagy középen kisebb átmérőjűek (negatív alapdomborítá-
súak). 

Fentiek kézbentartásával lehet, illetve kell a szalag alakját a kívánalmainknak 
megfelelően – minden egyes szúrásban külön-külön – befolyásolni. Az első közelítésben 
a felhasználók kívánsága szerint szabályos téglalap keresztmetszetű, úgynevezett 
plánparallel alak lehetne, ami azonban hengerlés közben a szélesség irányú biztonságos 
szalag-vezetést nem teszi lehetővé. A szalag „középen” futásának biztosítása érdekében a 
szabvány némi közép-vastagságot engedélyez. Ennek megfelelően a Magyar Szabvány 
megkülönböztet fokozottan síkfekvő, síkfekvő, valamint nem minősített középvastagságú 
terméket. A hengerészek célja a minél pontosabb alakú szalag előállítása, amit a henger-
lés-technológiai paraméterek összhangjának tervezésén, illetve optimalizálásán keresztül 
lehet elérni. 

Hengerlés közben a hengerek rugalmas alakváltozása miatt a hengerrésből kifutó 
szalag alakja többé-kevésbé eltér az elméletileg megkívánható téglalap szelvénytől. En-
nek az eltérésnek a nagysága mindenkori hengerlés-technológiai paraméterek függvénye. 
A kialakuló lencsésség a paraméterek megválasztásán keresztül befolyásolható, illetve 
annak megkívánt nagysága megtervezhető. Erre vonatkozóan egy olyan technológia-
optimalizáló fizikai és matematikai modellt ismertetek, amellyel ez az összhang előre 
megtervezhető, és a kívánt kilépő szalag-alak előállítható. 

A szélesség mentén egyenletes alakváltozás feltétele az, hogy a munkahengerekre 
köszörült alapdomborítás a hengerek rugalmas behajlását és a hőmérséklet hatására be-
következő hődomborulatot kompenzálja. A szakirodalom a hengerelt termék alakjának a 
szabályozását bőven tárgyalja, azonban ezen cikkekben rendszerint folyamatosan mérik a 
kifutó szalag alakját, és erre a mért jelre (eltérésre) szabályozzák a hengerrést 
[4.1],[4.2],[4.3]. Ha elméletet is közölnek, rendszerint megmaradnak annál a klasszikus 
alapfeltételnél, hogy a hengerlési erő állandóságára (e felfogás szerint: valamennyi szú-
rásban azonos kell, hogy legyen a hengerlési erő, mert így a hengerek rugalmas 
alakváltozása ugyanakkora lesz) szabályoznak, nem törődve a hődomborítás állandósá-
gával. A hengerlési technológia optimalizálása pedig a hengerek azonos rugalmas 
alakváltozásán és a maximális elméleti órateljesítmény betartásán kívül egyéb  – elsősor-
ban hőtani –  feltételek kielégítését is feltételezi. Ez elsősorban azt jelenti, hogy a 
hőenergia-áramok olyanok legyenek, hogy hatásukra a munka- és a támhenger hőmér-
séklete valamennyi szúrásban és a szúrások teljes tartama alatt a henger valamennyi 
térfogatelemében csak igen szűk tűrésmezőben változzon. A hengerek nagy tömege miatt 
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ugyanis azok időállandója is nagy, aminek következtében a változó hőmérsékletű szaka-
szok változó lencsésségű szalag hengerlését jelentenék. 
 A hideghengerlési technológia optimálásához kialakított fizikai és matematikai 
összefüggések helyességét sokan és több konkrét kísérlettel ellenőrizték [4.4],[4.5],[4.6]. 
Sokféle méretű, illetve minőségű termék gyártása közben mérték és regisztrálták a jel-
lemző hengerlés-technológiai adatokat. Ezek keretében - a szokásos hengerlés-
technológiai paramétereken túlmenően - sajátos méréstechnikával regisztrálták a henger-
palást hőmérsékletét is, egy alkotó mentén, három különböző helyen [4.7],[4.8]. A 
regisztrált jellemzőkből kitűnik, hogy miközben az egymás utáni szúrásokban a henger-
lési sebesség gyakorlatilag állandó, a hengertest szalagközépen és szalagszélen mért 
állandósult hőmérséklete az egyes szúrásokban erőteljesen változott.  

A szakirodalomban megtalálható, és a meleghengerlésre vonatkozó ilyen modell 
legfeljebb még csak úgynevezett „direkt” számításokra alkalmas, ami azt jelenti, hogy 
előre „felvett” hengerlés-technológiai paraméterek esetén meghatározható a hengerrésből 
kilépő szalag alakja, azaz lencséssége [2.34],[4.9].   

Lapos termékek hengerléskor tehát – ha nincs a hengerállványon hengerrés-sza-
bályozó automatika – mindenképpen a hengerek hőállapotának stabilizálására kell 
törekedni annak érdekében, hogy a nagy tömegű és így nagy hőtehetetlenségű (nagy idő-
állandójú) hengerek hődomborodás-változása ne befolyásolja a hengerrést, illetve a 
hengerelt szalag alakját. A hőállapot stabilizálásának feltétele a hengertestbe bejutó és az 
ebből elvezetett hőmennyiségek (hőáramok) azonossága. Az elvont hőmennyiség a hűtő-
kenő folyadék hűtőhatásának és a hengercsapok hűtőhatásának az eredője. A fentiekben 
vázolt alapelvek komplex betartásával kialakítható egy olyan hengerlési technológia, 
amelynél előre rögzítjük a maximális hengertest-hőmérsékletet, és előírjuk a kifutó ter-
mék megengedett maximális lencsésségét. 
 

4.1. A hengerlés-technológiai paraméterek meghatározása 
 A szükséges nagyszámú hengerlés-technológiai paraméter alapvetően két cso-
portra osztható: a mechanikai illetve hőtani jellegű paraméterekre. 

 

4.1.1.  A mechanikai jellegű paraméterek számítása 
 A mechanikai jellegű paraméterek közé azokat sorolhatjuk, amelyek elsősorban a 
hengerlési erő, nyomaték és teljesítmény nagyságát befolyásolják. 

A fémek képlékenyalakításának legalapvetőbb technológiai paramétere az alakí-
tási szilárdság. A feladatok számítógépes megoldásához az alakítási szilárdság görbéinek 
(függvényeinek) egyenletét kell ismerni. Ezt az egyenletet általánosan négyváltozós 
alakban kell felírni, ami egy adott (konkrét) anyagminőség esetén három-változóssá vá-
lik: 
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 Az alakítási szilárdság számítására napjainkban legelterjedtebben a megbízhatónak 
tartott Hajduk féle összefüggést alkalmazzák [2.27]. 

– Meleghengerléskor a henger és a szalag felülete közötti súrlódási tényező az 
anyagminőség, a fajlagos felületi nyomás, a hőmérséklet, a kenés módján kívül el-
sősorban a hengerlési sebesség függvénye. 

 



Tóth János: Saválló acélszalag meleghengerlési technológiájának optimalizálása 

 42

A súrlódási tényező acél meleghengerlésekor Ekelund ill. Geleji [2.32] szerint:  
  μ = K - 0,0005.T - 0,056.v ,  

 
ahol: T  a hengerelt darab hőmérséklete, oC-ban,  

v  hengerlési sebesség, m/s-ban,   
K        tényező értéke a henger-felület érdességétől függ és nagysága: 

K  =  0,82, ha a henger felülete köszörült,  
K  =  0,94, ha a henger felülete esztergályozott, és 
K  =  1,05, ha a reve már eldurvította a henger felületét. 

  

 Létezik azonban egy µmin, amelynek nagysága rendre a következő:  
  µmin = 0,20, ha K = 0,82   
  µmin = 0,25, ha K = 0,94   
  µmin = 0,30,  ha K = 1,05   

 
 A fellépő hengerlési erő nagyságát a nagyszámú hengerlési elméletből kiválasztott 
E. Amman [2.32] módszerével lehet legpontosabban számolni, amelynek érvényességi 
tartományát a szerző széles körben igazolta: 
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 A hengerlési erő meghatározása feltételezi a tényleges nyomott ívhossz (l'd) isme-
retét, amit hideghengerléskor a belapulás figyelembevételével kell kiszámítani. Az F és 
l'd egyenleteiből álló két-ismeretlenes egyenletrendszer megoldása grafikusan vagy ite-
rálással lehetséges. Az iteráció első lépéséhez felvett nyomott ívhossz például a belapulás 
nélküli  ld  lehet (ez az elképzelhető legkisebb érték). 
 A hengerlési erő képletében szereplő tényleges közepes alakítási szilárdság: 
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ahol befk ,  a belépő, míg kifk ,  a kilépő keresztmetszetre számítható alakítási szilárdság,  
míg a húzóerők által létrehozott húzófeszültségek: 

⎥⎦
⎤

⎢⎣
⎡= 2, /
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NAF befékbefékσ  , 

⎥⎦
⎤

⎢⎣
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NAF kihúzókifékσ  . 

 A közepes alakítási szilárdság képlete úgy veszi figyelembe azt a tényt, hogy egyes 
esetekben, amikor arra nincs elegendő idő, nem megy végbe a teljes térfogatban a kilá-
gyulás, hogy egy ϑ  tényezőt alkalmaz, amelynek számértéke ilyen esetben egynél na-
gyobb. A nagy hengerlési sebességekkel dolgozó folytatólagos sornál az utolsó közidők 
már olyan kicsik szoktak lenni, hogy számításaimnál ϑ  > 1,0-et kell behelyettesíteni. 
 Húzó- és fékezőerővel végzett hengerléskor a hengerlési nyomaték a munkahen-
gerek tengelyén az alakítási nyomaték, a csapsúrlódási nyomaték, az  Ffék  fékező- és  
Fhúzó  húzóerőből meghatározható úgynevezett külső nyomaték összege. Amennyiben a 
szúrás kisebb sebességgel kezdődik, mint a tervezett névleges érték, a fenti három nyo-
matékon kívül egyidejűleg még a forgó részek tehetetlenségét is le kell győzni.  
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 Az egyenáramú sorvonómotorok által kifejthető nyomaték a névleges fordulatszá-
mig állandó. A névleges fordulatszám illetve az ehhez tartozó névleges hengerlési sebes-
ség felett a sebességszabályozás már mezőgyöngítéssel történik: ekkor a nyomaték 
csökken. A csökkenést kifejező összefüggés: 

 ⎥⎦
⎤

⎢⎣
⎡⋅= 2mm

N
n

n
MM névl

névl . 

 A motor túlmelegedésének elkerülése miatt hosszú szúrásidők (folytatólagos sor) 
nem célszerűek, ha a számított hengerlési nyomatékszükséglet meghaladja a 
jelleggörbével megadott határértéket, míg rövid szúrásidők esetén (előnyújtó állvány) a 
motorra jellemző villamos túlterhelési tényező mértékéig túlléphető a „névleges” 
nyomaték. A túllépés megengedett mértékét a motor effektív terhelésén keresztül 
ellenőrizni szükséges! 

 

4.1.2. A hőtani jellegű paraméterek számítása 
Meleghengerléskor – már csak a nevéből következtethetően is – igen nagy szerepet 

játszik a hőmérséklet, mégpedig nem csak a hengerelt darab, hanem a szerszám, azaz a 
hengerek hőmérséklete is. 

A hőmérsékleti viszonyok elemzéséhez elsősorban a hengerrésből kifutó anyag 
hőmérsékletét kell meghatározni, másodsorban pedig a hengertestek hőmérsék-
leti/hőtágulási viszonyait kell ismerni. A hengerelt szalag hőmérsékletének alakulása az 
alakíthatósági tulajdonságok és a mechanikai tulajdonságok szempontjából lényeges, míg 
a szerszámok (azaz a hengerek) hőállapota a szalag alakját – annak szélesség menti ala-
kulását, vagyis a lencsésséget – határozza meg. 

A bemutatott számítások alapjai a [4.10]-ben, illetve a [4.11]-ben ismertetett mate-
matikai apparátuson nyugszanak. Ez a gondolatmenet azonban hideghengerlésre 
vonatkozik, ezért át kell azokat dolgozni egyrészt a meleghengerlés viszonyaira (a hen-
ger-résbe belépő szalagnak jelentős hőmérséklete van), másrészt az ott megtalálható 
állandók csak hideghengerlésre, sőt azok egy része csak alumíniumötvözetek hideghen-
gerlésére vonatkoznak. Továbbá ezek a számítások egyetlen állványon végzett reverzáló 
hengerlésre érvényesek; az általam tervezett technológiákat pedig folytatólagos henger-
sorokon valósítják meg. A kidolgozott, és az acél szélesszalag meleghengerlésére 
alkalmazható új interaktív technológia-tervező számítógépi algoritmus és program he-
lyességét kísérleti mérés-sorozatokkal [2.31],[3.1],[3.2],[3.5],[3.6],[3.8],[3.9],[4.1],[4.4] 
kell/kellett ellenőrizni. A kialakított program, a benne szereplő összefüggések, állandók 
acél szélesszalag-meleghengerlési körülményekre vonatkoznak. Tehát arra az esetre, 
amikor a hengerrésből kifutó szalag hossza igen nagy, szinte nincs is közidő. Ebben az 
esetben a hengerek is, és az alkalmazott hűtő-kenőfolyadék is lényegesen felmelegszik, 
és a keletkező hőmennyiségek három hely között oszlanak meg. Ezek (4.1. ábra):  

 a hengerrésből kifutó hengerelt anyag, 
 a munka- és támhengerek, valamint 
 a környezet, elsősorban a hűtővíz. 
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4.1. ábra. A keletkező hőmennyiségek megoszlása 
  

A hengerelt szalag hőmérsékletének a változásai elvileg az alábbi szakaszokra 
oszthatók:  

 melegedés a henger-résben, 
 hűlés két-két állvány vagy két-két szúrás között. 

 
Ezt a változást szemlélteti a 4.2. ábra, és egy technológia paramétereinek 

tervezésekor ezt a változást tudni kell. Az irodalomból ismert számítási módszerek zöme 
csak a hengerelt szalag mindenkori hőmérsékletének a meghatározására alkalmas. Nem 
teszik lehetővé azt, hogy segítségükkel a szerszámok, azaz jelen esetben a henger-testek 
hőállapotát is meg lehessen állapítani. A hengerek hőállapotára, és a kész szalag alakjára 
vonatkozó kísérleti mérések is szükségesek voltak annak bizonyítására, hogy a számító-
gépi program megbízható eredményeket szolgáltat, azaz a tényleges üzemi viszonyokat 
helyesen reprodukálja. Ennek, és csak ennek igazolása után szabad megkísérelni a me-
leghengerlési technológiák tervezési alapelveire javaslatokat kidolgozni. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.2. ábra. A hengerelt szalag hőmérsékletváltozása folytatólagos hengerléskor 
 
A hengerelt szalag hőmérséklete. Egy hengersor valamely hengerállványában egy 

adott időpillanatban fellépő hengerlési erő, illetve minden, az erőtől is függő paraméter, a 
benne futó szalag-rész hőmérsékletétől jelentős mértékben függ. A henger-résben futó 
szalag-rész hőmérséklete azonban maga is függvénye az arra a szalag-részre és időpilla-
natra jellemző alakítástechnológiai jellemzőknek.  

Hengerlés közben a szalag hőmérséklete kétféleképpen változik: a henger-rések-
ben melegszik, míg két egymás utáni szúrás, illetve folytatólagos sori hengerléskor a két-
két állvány között szabadon futó szalaghossz hűl. 

1. 

T, [oC] 

állv. 2. 3. 4. 5. …

To 

A környezetbe 
jutó hő 

A környezetbe 
jutó hő 

Súrlódási hő 

A hengertestbe 
jutó hő 

A darabban 
maradó hő

Alakváltozási hő 
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A hőmérséklet-változást a jellemző szakaszokban [2.27] szerint számolhatjuk. A hőát-
adási tényező, a fajlagos hőkapacitás és a sűrűség is függvénye a mindenkori szalag-
hőmérsékletnek. 

A szalag a hengerrésben részben a hővé alakuló alakváltozási munka, részben a 
nyomott felületeken keletkező súrlódási munka hatására melegszik. Mivel a keletkező 
hőmennyiség a szalag, a hengerek és a hűtővíz között oszlik meg (4.1. ábra), a keletkező 
hőmennyiségeknek csak egy része fordítódik a szalag hőtartalmának a növelésére. Ezeket 
a megoszlásokat üzemi mérések statisztikai feldolgozása útján lehet nyomon követni, 
illetve pontosítani. A továbbiakban alkalmazott úgynevezett megoszlási tényezők egy 
hatállványos folytatólagos széles-szalag meleghengersoron, illetve az ehhez tartozó 
reverzáló előnyújtó hengersoron mért adatokból eredeztethetők [2.3],[3.8],[4.1]. A 
megoszlási tényezők helyes megválasztása nemcsak a szalag-hőmérsékletek 
számításához elengedhetetlen, hanem a hengertestek hőmérsékletét, illetve a hőmérsék-
let-szinteket sem lehetne a megoszlási tényezők nélkül számítani. 

A szalagba áramló hőmennyiségek meghatározása után, az ezek hatására a szalag 
hőmérsékletének növekedése a hengerrésen való áthaladás közben kiszámítható. 
 A hengerrésből kifutó szalag lehűlése értelemszerűen a fentieknek megfelelően 
kiszámítható és ezáltal megkapható a következő henger-résbe (hengerállványba) belépő 
szalag hőmérséklete. 
 Több egymás utáni szúrás végzésekor a szalag mindenkori tényleges hőmér-
sékletének alakulását – a fenti modell alapján – a szúrásterv véglegesítése után lehet 
meghatározni. Ekkor ugyanis már ismert minden szúrásban az, hogy a szalag a henger-
résben mennyit melegszik, és így a lehűlést a tényleges hengerlési viszonyoknak 
megfelelően lehet meghatározni. 

A fenti elméleti számítás alkalmazhatóságát egy hatállványos folytatólagos széles-
szalag meleghengersoron mért adatokon keresztül ellenőriztem.  

A hengertest hőmérséklete.  A hőáramsűrűségek ismeretében mód nyílik arra is, 
hogy a hengertestek hőmérsékletét meghatározzam. A henger hőmérsékletét a henger-
testbe beáramló hőmennyiség, valamint a hűtéssel elvont hőmennyiség egyensúlyából 
lehet meghatározni. A hengertestben várható hőmérséklet-eloszlást a 4.3. ábra mutatja 
be. 

 
4.3. ábra. Hőmérséklet-eloszlás a hengertestben [2.34] 

 
 A hengerpalást közepe és a hengerelt szalag szélével érintkező helyen elhelyez-

kedő keresztmetszetek között hőmérséklet-különbség mutatkozik, mert a szalagszéleken 
túlnyúló hengertest-részek illetve a hengercsapok fokozott hűtőhatása miatt axiális hő-
áramlás is kialakul a hengertestben. A munkahengeren a szalag közepe és a szalag széle 
(ezt nevezzük b/2 helynek) közötti hőmérséklet-különbség jelölésére kis kerek deltát 
használok: )2/(b

mhTδ . Ennek nagysága a munkahengerek hűtési viszonyaitól (hűtőfúvókák 
helyzete, víznyomás, áramlás, hengergeometria stb.) is függ, és a vizsgált hengersorra 
jellemző és kísérletek eredményeivel pontosítható. 
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4.2. A hengerek alakváltozása 
A hengerrésből kilépő szalag alakját a munka- és támhengerekből álló rendszer 

együttes rugalmas és hőtágulási alakváltozása határozza meg. 
A munka- és támhengerből álló rendszer eredő rugalmas alakváltozását a szuper-

pozíció elve alapján az egyes hengerekre külön-külön lehet meghatározni, de természete-
sen úgy, hogy a két henger érintkezési vonala (helyesebben a közös belapult felülete) a 
teljes alkotó (a teljes palástszélesség) mentén érintkezésben kell, hogy maradjon. Ezt a 
bonyolult mechanikai feladatot Oláh [4.5] és Simon [4.6] oldották meg.  

A hengerrés kialakulásában meleghengerléskor a hengerek hőokozta alakváltozása 
(a hődomborítás) nagy szerepet kap. Ez a hőtágulás a munka- és a támhengerek 
hőtágulásának eredőjeként alakul ki. A hengertestben a hőmérséklet-eloszlás nem 
egyenletes. A hőtágulás az egyes henger-keresztmetszetek átlagos hőmérsékletétől függ, 
ami a palást- és a maghőmérséklettel van összefüggésben. A hőmérsékletek a henger-
testbe beáramló és abból hűtéssel elvitt hőáramok eredőjének segítségével számíthatók ki  
([2.27],[3.5],[3.6],[4.1] és [4.2]). Az így számított értékek jól egyeznek a vonatkozó mért 
adatokkal (4.4. fejezet). 
 

4.3. A hengerelt szalag alakja 
A hengerrésből kifutó szalag „átlagos” vastagsága a beállított terheletlen hengerrés 

(s0, [mm]) nagyságától, a hengerállvány eredő rugóállandójától (C, [mm/kN]), valamint 
az aktuális hengerlési erőtől (F, [kN]) függ: 

[ ]mmFCsh oki ⋅+=  . 
Ennek a szalaghossz mentén állandónak kell lennie (viszonylag szűk szórásme-

zőbe kell esnie). Ezt a feltételt vagy folyamatosan működő vastagság-szabályozó 
automatikával lehet biztosítani, vagy a fellépő hengerlési erő lehető legszorosabb állan-
dóságáról kell gondoskodni. Ennek alapvető feltétele a magasságcsökkenés állandósága 
mellett a hőmérséklet állandóságának a biztosítása [4.1],[4.10],[4.11],[4.12]. 

A hossz-menti méretpontosság mellett igen fontos tulajdonsága a hengerelt ter-
méknek a szélesség menti méret-különbség, az úgynevezett lencsésség: 

[ ] [ ]mestlegmmhhh bközép μδ ;2/−= . 
A lencsésség kialakulásában a henger-rendszer (munka- és támhengerek) alakvál-

tozása játszik szerepet, mégpedig két, egymással ellentétes hatással együtt: 
 a hengerlési erő hatására a (közel) kéttámaszú tartónak tekinthető hengerek 

kihajlanak, vagyis a hengerrés közepe megnövekszik (a szalagközép vastagsága 
nagyobb lesz, mint a szalagszélé), 

 a hengertest melegedésének hatására a henger-rés csökken (értelemszerűen csak 
akkor, ha közben nem történik hengerrés-állítás), mégpedig úgy, hogy a henger-
átmérők növekedése a középső keresztmetszetükben a legnagyobb (a ten-
gelyirányú hőáramlás miatt), ezért ennek a hatásnak a következtében a hengerrés 
közepe lecsökken (a szalagközép vastagsága kisebb lesz, mint a szalagszélé). 

 

A fenti két hatást befolyásolja a hengerekre ráköszörült alapdomborítás, amelyik 
lehet vagy negatív, vagy pozitív, esetleg zérus. Ennek nagyságát – állandónak tartott 
hődomborodás és rugalmas kihajlás mellett – úgy lehet (kell) megválasztani, hogy a sza-
lag kívánt lencsésségét biztonságosan el lehessen érni. 
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4.4. ábra A henger-rés kialakulása [2.34] 

 
A munka- és támhenger a hengerrés kialakításában különböző szerepet játszik 

(4.4. ábra): A munkahenger teljes átmérője részt vesz az alak-képzésben, azonban a 
támhengernek csak a szalag felé eső sugara számít ebbe bele. Ezen túlmenően a két hen-
ger egymás felé eső mindenkori sugara sem teljes egészében „képződik le” a hengerelt 
szalagon, mivel azok a hengerlési erőből származó jelentős nagyságú terhelés hatására 
egymásba nyomódnak (beágyazódnak). A beágyazódás, illetve az ezzel járó rugalmas 
henger-deformáció a munkahengernek a szalag felé eső sugaránál, illetve a támhenger 
felé eső sugaránál egymástól eltérő, mivel melegalakításkor a hengerelt darab képlékeny-
sége nagy, míg a támhenger felülete kemény (4.5. ábra). Ez az eltérő alakváltozási 
mechanizmus késztet arra, hogy a rés kialakulásában szerepet játszó három henger-suga-
rat külön-külön kell kezelni. 

A fentiek szerint tehát a henger-rés szalagszélességre eső teljes alakváltozásának a 
fele (az alsó és a felső hengerek azonosan alakváltoznak), és egy-egy sugárra [ 2Dy = ]  
vonatkozóan a nagysága: 

[ ] [ ]milletvemmyyyy oldalmhb
th

oldalthb
mh

oldalszalagb
mh

b
rés μ,2/,2/,2/2/ ++=  . 

Itt valamennyi összetevő az alábbi részekből áll: 
 Köszörült alapdomborítás (sugárra vonatkozóan: y0). Amennyiben ez akár a 

munkahengeren, akár a támhengeren pozitív, a hengerrés közepét csökkenti (ne-
gatív alapdomborítás értelemszerűen növeli). Más megfogalmazás szerint a pozitív 
alapdomborítás a hengerelt szalag középvastagságát csökkenti a szélen mért érték-
hez képest. Megjegyzem, hogy célszerűségi okokból a támhengereket nem 
domborítják, vagyis azok alkotója egyenes (azaz a támhengerek rendszerint 
cilindrikusak, mivel ritkán cserélik azokat). 

 Hődomborítás, vagy pontosabban hődomborodás (sugárra vonatkozóan: yhő) ha-
tása a szalagalakra hasonló előjelű, mint a köszörült alapdomborításé. A 
hődomborodás csak pozitív lehet. 

 Rugalmas kihajlás (sugárra vonatkozóan: yrug) szalagalakra gyakorolt hatása az 
előző kettőhöz képest éppen ellenkező előjelű: mindig a szalag közepének a vas-
tagságát növeli (negatív nem lehet). 
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4.5. ábra. A  hengerlési erő hatása a henger-rés kialakulására [4.1] 

 
Táblázatosan is összefoglalva a 4.6. ábrán vázolt szalagalakot, a hengerrésből ki-

futó szalag alakja (a munka- és a támhengernél azonos a hatás): 

 
A szalag vastagságeltérése a szélesség mentén 

Ha a szalag-kö-
zépre (A) 

vonatkoztatunk 

Ha a szalag-
szélre (B) vonat-

koztatunk 
Ha a köszörült alapdomborítás (y0) előjele pozitív (+): vékonyabb vastagabb 
Ha a köszörült alapdomborítás (y0) előjele negatív (-): vastagabb vékonyabb 
Ha nincs köszörült alapdomborítás 
       (cilindrikus a henger, azaz y0=0): 

megegyezik a 
szalagszéllel 

megegyezik a 
szalagközéppel 

A rugalmas kihajlásból származó (yrug) eltérés: vastagabb vékonyabb 
A hőtágulásból származó (yhő) eltérés: vékonyabb vastagabb 

BA

 

4.6. ábra. A hengerrésből kifutó szalag alakja 
 

Az eddigiek alapján egyetlen szúrásra vonatkozólag meg lehet határozni az opti-
mális hengerdomborítást. Ez azt jelenti, hogy adott alapdomborítású hengerekkel, kívánt  
lencsésségű szalagot csak egymással összetartozó sebességgel és magasságcsökkenéssel 
lehet hengerelni. A magasságcsökkenés növelésével ugyanis elsősorban a hengerlési erő 
növekszik, ami a hengerek rugalmas behajlását és a hengerrés közepét növeli. A henger-
lési sebesség növelésével pedig elsősorban felmelegszenek a hengerek, ami a hengerek 
hőtágulását növeli, illetve a hengerrés közepét szűkíti. Az előzőek alapján például a kí-
vánt geometriai feltételeknek megfelelő hengerrés kialakításához szükséges hengerlési 
erő meghatározható. 

Egy konkrét hengerlési technológia tervezésekor tehát meg kell választani a mele-
gen hengerelt szélesszalag kívánt lencsésségét. Célszerű, ha a melegen hengerelt szalag 
lencséssége minimális. Zérus lencsésség nem tervezhető, mert ekkor a hengerrésben futó 
szalag szélesség menti „központosítása” (középen tartása) nem biztosított. A magyar 
szabvány lencsésség szempontjából három kategóriát különböztet meg: 
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 Fokozott síkfekvésű az a szalag, amelynek a közepe kevesebb, mint 0,5 %-kal 
vastagabb, mint a széle (a %-os érték átlagos!) 

 Síkfekvésű az a szalag, amelynek a közepe kevesebb, mint 1,0 %-kal vasta-
gabb, mint a széle.  

 Nincs minősítve az ennél nagyobb lencsésségű termék. 
 

Célszerű tehát a melegen hengerelt termék közép-vastagságát eleve 0,5 %-nál ki-
sebbre tervezni. A tűrésmezők miatt ez az érték tervezéskor például 0,35…0,45 % között 
vehető fel. Ennek értelmében a készállvány hengerlés-technológiai paramétereit úgy kell 
megtervezni, azaz a paraméterek összhangját úgy kell megválasztani, hogy a kész szalag 
lencséssége + 0,40 % legyen, ± 0,05 % eltéréssel.  

Egyetlen termék hengerlésekor ez az összhang viszonylag könnyen megteremt-
hető, ugyanis a hengerpárok szükséges köszörült alapdomborítása kiszámítható, illetve 
előírható. Folytatólagos sori hengerléskor minden hengerpárban ez az optimális köszörült 
alapdomborítás külön-külön kiszámítható, és ez mindaddig „optimálisnak” tekinthető, 
amíg a technológia nem változik meg.  
 

4.4. A számítógépi modell működése 
A hengerlés-technológiai paramétereket csak olyan fizikai és matematikai számí-

tógépes modellel lehet/szabad optimalizálni, amelyik megbízhatóan működik, vagyis a 
számított (rész)eredmények megegyeznek, vagy jól közelítenek a tényleges (üzemi kö-
rülmények között fellépő és ilyen viszonyok között mért ) eredményekhez. Az általam 
kidolgozott program több főrészből áll, amelyek tartalmi vonatkozásban az alábbiak sze-
rint tagolhatók: 

 
– Alapadatok 
– Mért értékek 
– Számító/iteráló összefüggések és függvénykapcsolatok 
– Úgynevezett „direkt” számítások végzése (ezek a beadott paraméterekkel vég-

zett reproduktív vizsgálatok, annak érdekében, hogy a kialakított fizikai, 
matematikai és számítógépi modell megfelelően írja-e le a valóságot, vagyis 
erő, nyomaték, szalag- és hengerhőmérsékletek, rugalmas alakváltozások és 
hőtágulások stb. nagyságának kiszámítása helyes eredményeket ad-e) 

– A mért és a számított eredmények összevetése 
– Optimalizációs lehetőségek vizsgálata 
 

A számítások kezdetén az úgynevezett alapadatok között meg kell adni az összes 
olyan paramétert, ami egy adott hengersorra jellemző lehet. Ilyen gépészeti jellegű adat 
pl.: munkahenger átmérő, támhenger átmérő, hengerek palástszélessége, két-két henger-
állvány közötti távolság, hűtővíz hőmérséklete, a hengerállványokban megengedhető 
maximális erő, sorvonó motorok névleges teljesítménye, motorok fordulatszáma, a fo-
gaskerék-hajtómű áttétele stb. Értelemszerűen egyes technológiai alapadatokat is fel kell 
venni. Ilyenek például: anyagminőség, a darab szélessége, a hengerlés sebessége, a 
befutó vagy kifutó darab hőmérséklete stb. 
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4.4.1.  A reverzáló (előnyújtó) hengerlési technológia számított 
paramétereinek ellenőrzése 

 A darab szabad kifutása, és reverzáló üzemmód mellett végzett, általában elő-
nyújtó hengerlés hengerlés-technológiai paramétereinek a számítására vonatkozóan két 
példát mutatok be.  

 
 

4.7. ábra Számított paraméterek ellenőrzése lágyacél előnyújtó hengerlésekor 
 

A 4.7. ábra egy WNr 1.0035 / S185 / (MSZ ST33) anyagminőségű lágyacél buga 7 
szúrásban történő előnyújtó-hengerlésére vonatkozó mért és számított adatait 
összesítettem. [A mért adatok most is, és a továbbiakban is részben üzemi adatok, de 
nagyobb részben a Miskolci Egyetem Kohógéptani és Képlékenyalakítástani 
Tanszékének archívumából származnak.] 
A kiinduló buga adatai: 
 Mérete: bbuga x  hbuga  x  l buga = 1270 x 230 x 3150 mm 
 Hőmérséklete: Tbuga = 1250 oC 
Az előlemez adatai: 
 Keresztmetszete: belőlemez  x  helőlemez   = 1291 x 24,7 mm 
 Hőmérséklet-mérés több helyen történt. Egy pár konkrét helyen az értékek:  
  Az első szúrás elején (a hengerrésbe belépéskor): T1 be = 1246 oC 
  A negyedik szúrás elején (a hengerrésbe belépéskor): T4 be = 1214 oC 
  Az utolsó szúrás elején (a hengerrésbe belépéskor): T7 be = 1161 oC 
  Az utolsó szúrás után, kb. 8 s múlva: Telőlemez,  = 1110 oC 

 
 A tényleges üzemi szúrásterv, tehát a mindenkori darabvastagság és sebesség a 
4.7. ábrán bemutatott Excel- táblázatban rögzítésre került. A részletes számításokat tar-
talmazó, de itt nem közölt munkalapokat már úgy készítettem, hogy alkalmasak legyenek 
a technológia optimalizálására is. Ennek érdekében elengedhetetlen különböző korlátfel-
tételek folyamatos vizsgálata is. Ezt színkódok jelzik: Ha a vizsgált paraméter „megen-
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gedhető”, a kiszámított értéket tartalmazó cella színe zöld lesz, a megengedettnél kisebb 
érték esetén (ilyen lehet például a gépészetileg megengedett legkisebb hengerlési sebes-
ség) a szín kék, míg túllépés esetén: piros. Az ábrán a megcsúszási veszélyt az első két 
szúrásban látszólag túllépték az üzemi hengerlés közben, azért piros a mező, azonban a 
valóságban a hengerlés az ilyen vastag daraboknál nem a tervezett (jelen esetben indo-
kolatlanul nagynak látszó) sebességgel kezdődik, hanem a „befogási” sebesség mindig 
kisebb. Ezáltal a súrlódási tényező megnő, és így lehetővé válik/vált a nagyobb magas-
ságcsökkenések megvalósítása. 
 A 4.7. ábra adataiból szerkeszthető meg a 4.8. ábra bemutatott három diagram is. 
Ezeken a mért és a számított hőmérsékleteket, hengerlési erőket és hengerlési nyomaté-
kokat hasonlítom össze. Megállapítható, hogy a két-két görbe mind a hét szúrásban mind 
jellegében, mind azonos értékeivel jól közelíti egymást, vagyis a számítógépi modell 
megbízhatónak minősíthető.   
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4.8. ábra S185 (St33)-as anyagminőségű lágyacél mért és számított paramétereinek 

összehasonlítása  előnyújtó hengerlésekor 
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Tekintettel arra, hogy értekezésemben nem csak lágyacélok, hanem erősen ötvö-

zött acélféleségek meleghengerlési technológiájával is foglalkozni kívánok, bemutatom 
azt, hogy a számítógépi programom ebben az esetben hogy viselkedik. A 4.9. ábra egy 
WNr 1.4541 / X6CrNiTi18.10 / (MSZ KO37) anyagminőségű darab 9 szúrásos előnyújtó 
hengerlésére vonatkozik, illetve ebből származik a 4.10. ábra három diagramja is. 
Ezekben a mért [2.31],[4.1] és az általam számított hengerlés-technológiai paramétereket 
hasonlítottam össze. Az ábrák „önmagukért” beszélnek, azaz megerősítik a program 
használhatóságát: a kilenc szúrás mindegyikében a számított értékek jól egyeznek a mért 
értékekkel. 

 

 
4.9. ábra Számított paraméterek ellenőrzése  X6CrNiTi18.10 (KO37) acél előnyújtó 

hengerlésekor. 
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4.10. ábra X6CrNiTi18.10 (KO37)-es anyagminőségű acél mért és számított paramétereinek 

összehasonlítása előnyújtó hengerlésekor 
 

4.4.2.  A folytatólagos hengerlési technológia számított 
paramétereinek ellenőrzése 

A készrehengerlés az előnyújtó hengersorból kikerülő úgynevezett előlemez foly-
tatólagos hengersoron történő továbbalakítását jelenti, azaz ez az előlemez „hozza” ma-
gával valamennyi ismérvét (geometria, hőmérséklet). A folytatólagos hengerlés 
viszonyainak modellezésére kialakított számítógépi programmal kiszámított hengerlés-
technológiai adatok összehasonlítását a mért adatokkal a 4.11. ábra összesíti. A számított 
és a mért hengerlési erőket a 4.12. ábra hasonlítja össze. Az egyezés a hat folytatólagos 
szúrás mindegyikében megfelelő. 
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4.11. ábra Mért és számított paraméterek folytatólagos hengerléskor 

HENGERLÉSI ERŐ, Anyagminőség: ASTM A36
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4.12. ábra Mért és a számított hengerlési erők összehasonlítása 

 
A számított és mért hőmérsékleteket a 4.11. ábrában lehet összehasonlítani egy-

mással; ez az összehasonlítás is azt mutatja, hogy a számítóprogram a hőmérsékletek 
alakulásában is helyesen modellezi a valóságos viszonyokat. E szerint például a kész áll-
ványból kifutó szalag számított hőmérséklete: 844,4 oC, míg a mért érték: 835 oC. A 
kismértékűnek mondható eltérés oka az, hogy a számított érték a hengerrésből történő 
kilépés helyére vonatkozik, míg a mérés helye ettől kb. 2 méterrel távolabb volt (csak ott 
lehetett mérni), így ez alatt a szalag mintegy 10 oC lehűlés reális. 

 

Külön kiemelem a hődomborodás számításánál lényeges hengertest-hőmérsékletek 
meghatározását. Erre vonatkozóan a mért- és a számított értékeket is össze kell hasonlí-
tani. A munkahenger felületének hőmérséklet-mérése stabilizálódott állapotban, kb. 9 
kilométer 2,0 x 1230 mm-es szalag folyamatos kihengerlése után történt [4.1].  A henger-
lési sebesség a hőmérséklet-méréseket megelőzően, az üzemszerű körülmények között 
végzett hengerlések során átlagosan kb. 6,0…6,6 m/s között volt. A hőmérsékletek mé-
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rése a palást közepén és a hengerelt szalag "széle" helyén történt. A folyamatos mérés a 
hengerlés befejezése után mintegy 20 perccel kezdődhetett meg. A hét órán át végzett 
mérési adatokból szerkesztett lehűlési görbe lehetővé teszi az extrapolálást az üzemi vi-
szonyok alatti (azaz a 0 időpontban meglévő) hőmérsékletekre. Ezek:  

 

 Mért 
palásthőmérséklet 

oC 

Számított 
palásthőmérséklet 

oC 
Munkahenger test-közép,  Tmh 

köz = 55,0 57,0 
Munkahenger szalag-szél,  Tmh

b/2 = 45,0 46,7 
 

A fenti táblázatban a program segítségével kiszámított hőmérséklet is szerepel. A 
mért és számított értékek egyezése jó. A hengertest-hőmérsékletekre vonatkozóan is 
megállapítható az, hogy a folytatólagos sori hengerlésre kidolgozott számítási módsze-
rem helyesen követi a valóságot: a mért és a számított értékek igen jól közelítik egymást. 

 

4.4.3. A hengerelt szalag alakjának vizsgálata 
Az alakhűség számításának az ellenőrzése érdekében is szükség van tényleges 

mért adatokra. Mért értékek csak a készállványból kifutó szalagalakra vonatkozóan lehet-
nek (a folytatólagos hengerlés jellegéből következően), és csak a készállvány henger-
testjének a hőmérsékletét mérték [4.1]; a hengerpalást közepén és a szalag-szél helyén. 
Ez utóbbit b/2 helynek nevezhetjük el.  

A szalagalak alakulására vonatkozó méréseket a szalaghossz mentén sok helyen a 
4.14. ábra mutatja be egy szalagtekercsre vonatkozóan. Az üzemben minden ilyen 
„helyen” egy, az előző ábrán szemléltetetthez hasonló diagramot vettek fel. A mérések 
általában minden 50 méter kifutó hossznál ismétlődtek meg. A szalag elején és végén ez 
5, 10 és 15 m-nél történt. A mért értékeket a 4.13. ábra összesíti. 

A 4.14. ábrán látható, hogy a szalagszél közelében hirtelen csökken a vastagság, 
ezért a kiértékelést a szalagvastagság szempontjából már viszonylag „stabilizálódott” (b/2 
– 40) mm-es két-két szélső helyeken érdemes elfogadni. A vastagság mérése további 100 
mm-es lépésekben történt. Érdemes tudni, hogy a technológiai előírások szerint (éppen a 
vékonyodás miatt) amúgyis levágnak a kihengerlés után a szalag mindkét széléből kb. 
20…20 millimétert. 

Hasonlóképpen el kell hagyni a többszáz méter hosszú szalagtekercs elején és vé-
gén mért értékeket is, mivel ezek kihengerlése közben az állványok közötti feszítőerő 
még nem alakult ki, ezért a vastagság lépcsőzetesen „ugrál”. Ezt a figyelembe nem ve-
endő szalag-hosszúság a szalag elején is és a végén is kb. 15 méterre választható. 

A mért vastagsági értékek feldolgozása az alábbi szempontok szerint történt: 
Egy-egy mért szalagprofil átlagos lencséssége: 

  δhmért
b/2-40=hköz-hátl  [mm] esetleg [μm]. 

Itt:  hköz a szélesség szempontjából középen mért tényleges szalagvastagság, 
hátl = (hjobb

b/2-40 + hbal
b/2-40) / 2; a két szélen mért vastagság átlaga. 

 

Ezzel a kiértékelési módszerrel ki lehet kerülni a szalag ékességének a lencsés-
ségre gyakorolt hatását. 
 

Az ékesség definíciója: 
hék=hjobb

b/2-40 - hbal
b/2-40 . 
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A kiértékelés eredményét a 4.15. ábra mutatja be: A méretkülönbség a szalag kö-
zepe és a szélétől 40 mm-rel beljebb, vagyis a (b/2-40) mm-es helyen : 

Mért érték:    δhmért
b/2-40=hköz-hátl = 35,9  [μm], 

Számított érték:   δhszám
b/2-40=hköz-hátl = 35,0  [μm], 

vagyis az eltérés mindössze -2,5 %. 
Megállapítható ezért, hogy a számítógépi program jól írja le a valóságos lencsés-

séget. Más kérdés az, hogy ez a lencsésség nem optimális, de a dolgozatomnak éppen az 
a célkitűzése, hogy a kifutó lencsésségek optimális nagyságát a hengerlés-technológiai 
paraméterek összhangján (megválasztásán) keresztül minden esetben biztosítsa. 

A 4.15. ábra tehát az is kiolvasható, hogy bár a számított szalag-alak (a lencsésség) 
jól kiadja a ténylegesen mért értéket, azonban ez a + 40 μm körüli érték a 2 mm névleges 
szalagvastagság esetén „túl sok”, mert mintegy 2 %, pedig a feldolgozóipar és a jó érté-
kesíthetőség + 0,5 %-nál kisebb lencsésséget igényel. Javítani a hengerlés-technológiai 
paraméterek változtatásával lehet. A magasságcsökkenéseket változatlanul tartva – bár 
annak korrekciója is szóba kerülhet – módosítani legkönnyebben a folytatólagos henger-
sorba belépő előlemez hőmérsékletének a változtatásával, vagy a hengerlési sebesség-
szint változtatásával lehet. A továbbiakban ennek a két, viszonylag könnyen beállítható 
paraméternek a hatását elemzem. 

 

 
4.13. ábra  Mért lencsésségek a szalag adott szelvényeinél 
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4.14. ábra Üzemi mért eredmények a szalag 600 m-es szelvényénél [4.1]  

 

 
4.15. ábra Mért és számított eredmények összehasonlítása  

 
 

4.5. A szúrástervek optimalizálása 
A munkahengereknek a fenti szalag-alakmérés során az üzemben alkalmazott pro-

filját változatlannak tekintve (ez zérus köszörült alapdomborítást, azaz cilindrikus hen-
ger-alkotókat jelent), és az üzemben járatos technológia szerinti hengerlés viszonyait 
elfogadva, a végzett számítások végeredményeit a 4.1. táblázat foglalja össze és a 4.16. 
ábra diagramja szemlélteti. 

 
4.1. táblázat.  Lencsésség (δhszám) %-ban, üzemi hengerdomborítás esetén 

 
 

A táblázatban azok a cellák, amelyekhez tartozó Telő előlemez-hőmérséklet és vkész 
kifutó (kész)sebesség esetén a szalagalak optimális, vagyis a lencséssége a kívánt δh = 
(0,4 ± 0,05) %-os tartományba esik, világos hátterűek. Az optimálisnál nagyobb pozitív 
lencsésséget (nagyobb középvastagságot) eredményező [Telő –  vkész] paraméter-párokhoz 
tartozó lencsésség cellái pontozott háttér-színűek; míg a kisebbeket eredményezőké 
szürke alapszínű. Minden színes cella között kell találni optimális lencsésséget jelentő 
„világos” cellát, azonban a számításokban alkalmazott viszonylag nagy léptetések  miatt 
ezek a „találatok” a táblázatból esetleg kimaradhatnak. A 4.1. táblázat adataihoz a 
program a felvett hengerlési sebességet rendre 1,0 m/s-mal, az előlemez hőmérsékletét 
pedig 100 oC-al léptette.  



Tóth János: Saválló acélszalag meleghengerlési technológiájának optimalizálása 

 58

LENCSÉSSÉG 
cilindrikus munkahengerek esetén
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4.16. ábra. A lencsésség változása cilindrikus munkahengerek esetén 

Az üzemi munkapontot kék háromszög jelöli 
 

A 4.16. ábra megmutatja, hogy mit lehet tenni az optimális szalag-alak elérése ér-
dekében: Az üzemben a vizsgált hengerlési technológiához alkalmazott egyenes alkotójú 
(cilindrikus) munkahengerekkel (ezeknél a köszörült alapdomborítás zérus) a lencsésség 
kívánt tűrés-mezejét csak igen nagy hengerlési sebességek, és szintén igen nagy 
előlemez-hőmérsékletek alkalmazásával lehetne elérni. Az alapul vett hengersoron mind-
kettő irreális követelményeket jelent: A sebességszint ugyanis meghaladja a gépészetileg 
megvalósítható felső határt, és több szúrásban végzett előnyújtó hengerlés után a folyta-
tólagos hengersorba belépő előlemez hőmérséklete sem lehet 1150 oC, vagy még 
nagyobb.  

A 4.16. ábrán háromszöggel jelöltem meg a „munkapontot”: A  4.4.3. fejezetben 
ismertetett szalagalak-mérés során alkalmazott technológiában vkész = 6,26 m/s volt a 
kifutó (kész) sebesség és Telő = 1042 oC az előlemez-hőmérséklet; míg a kész szalag 
átlagos méretei a  4.13. ábrából: 

Átlagos vastagság középen: hkész
közép = 2,029 mm 

Átlagos vastagság szélektől 40 mm-rel beljebb: hkész
b/2-40 = 1,993 mm 

Mért lencsésség a szélektől 40 mm-rel beljebb:  
δhb/2-40 = hkész

közép - hkész
b/2-40 = 2,029 - 1,993 = 0,036 mm = + 36 μm 

A mért lencsésség a szélektől 40 mm-rel beljebb százalékosan:  
δhb/2-40 = + 1,81 % 

Átlagos vastagság szélen: hkész
b/2 = 1,989 mm 

Mért lencsésség a széleken (extrapolálva):  
δhb/2 = hkész

közép - hkész
b/2 = 2,029 - 1,989 = 0,040 mm = + 40,0 μm 

A mért lencsésség a széleken (extrapolálva) százalékosan:  
δhb/2 = + 2,01 % 

Ez a lencsésség látszik a 4.1. táblázatban a piros színű üzemi paraméterek (vki,6 = 
6,26 m/sec és Telő = 1042 oC) „metszéspontjában”, piros betűszínnel kiemelve, és értéke: 
+ 2,0 %, vagyis a mért és a számított értékek jól egyeznek. 
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4.2. táblázat.  Lencsésség (δhszám) %-ban, +40 μm pozitív hengerdomborítás esetén 

 
 

A pozitív lencsésség – a felhasználók oldaláról nézve – kedvezőtlenül nagy. Meg-
oldást a köszörült alapdomborítás optimalizálása hozhat: A számítógépi program 
alkalmas arra is, hogy segítségével ezt az optimális szalag-alakot eredményező köszörült 
alapdomborítás nagyságát tetszőleges hengerlés-technológiai paraméterekhez meghatá-
rozzuk. Például a fent vizsgált üzemi technológiában, az ott alkalmazott [Telő –  vkész] 
paraméter-párokhoz (Telő =1042 oC  és   vkész= 6,26 m/sec volt)  a 6. számú kész henger-
állványban a munkahengereket 2y0 = + 40 μm (átmérőre vonatkozó) köszörült 
alapdomborítással kellene beépíteni. Az alapdomborítás megkívánt nagyságát több elő-
zetes program-futtatás után lehet megkapni; ezt a számítás-menetet nem részletezem. 
Erre az eredményül kapott köszörült munkahenger-alapdomborításra vonatkozó konkrét 
számításokat a 4.2. táblázat tartalmazza és a 4.17. ábra diagramban szemlélteti.  

LENCSÉSSÉG 
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4.17. ábra. A lencsésség változása +40 μm pozitív domborítású munkahengerek esetén 

 
Az előző táblázat a 4.1. táblázatnál ismertetett iterációs lépésekkel készült, és az 

alkalmazott színkódok is megegyeznek az ott ismertetekkel. A nagy „lépések” miatt 
látszólag csak egyetlen találat (egy fehér alapszínű mező) van a táblázatban. Annak 
érdekében, hogy a „találatok” látható számát növeljem, azaz számszerűsítsem 
mindazokat a technológiai paraméter-párokat, amelyekhez tartozó Telő előlemez-
hőmérséklet és vkész kifutó (kész)sebesség esetén a szalagalak optimális, vagyis a 
lencséssége a kívánt δh = (0,4 ± 0,05) %-os pozitív tartományba esik, a programban a 
felvett hengerlési sebességet rendre 0,25 m/s-mal, az előlemez hőmérsékletét pedig 50 
oC-al léptettem. A kapott eredményeket a 4.3. táblázat foglalja össze (a színkód 
változatlan). 
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4.3. táblázat.  Lencsésség (δhszám) %-ban, +40 μm pozitív hengerdomborítás esetén 
finomabb sebesség-léptetés esetén 

 
 

A 4.16. és a 4.17. ábrákon a „MAX. lencsésség” (0,45 %), illetve a „MIN. 
lencsésség” (0,35 %) vonala is szerepel. Ezek a vonalak mintegy kimetszik azokat az 
összetartozó technológiai paramétereket [Telő – vkész], amelyeket egy-egy köszörült alap-
domborítás esetén be kell tartani annak érdekében, hogy a kész szalag alakja optimális 
legyen, vagyis a középvastagsága  δh = (0,4 ± 0,05) %-kal legyen nagyobb, mint a sza-
lagszél vastagsága. Ezt a feltételt úgy is belehet tartani, hogy egy választott (tényleges) 
előlemez hőmérséklethez állítják be a hengerlési sebességet, vagyis a mindenkor meg-
mérhető befutó előlemez hőmérsékletének az ismeretében (ez üzem közben mérhető, de 
már nem változtatható) a megválasztható és gyorsan beállítható sebesség-szintet kell is-
merni és értelemszerűen betartani.  

Az eredmények könnyebb kezelhetősége érdekében az előlemez hőmérsékletének 
a függvényében megadja azt a kifutó sebességet, amelyet ha a hengerész beállít, a kilépő 
szalag várható lencséssége optimális lesz: δhopt = (0,4 ± 0,05) %. Az ábrán a + 50 μm 
köszörült alapdomborításhoz tartozó számított értékek is szerepelnek. Ez az a 
„határérték”, ameddig a vizsgált gépészeti berendezéssel és a vizsgált technológiával „el 
lehet menni”: A készsebességet az ábrán látható 5,25…6,5 m/s közé választva ugyanis az 
első állványban olyan kicsire adódna a hengerlési sebesség (folytonossági feltétel), amely 
egyrészt a gépészetileg „beépített” minimum alá esne,  másrészt viszont a rendkívül kis 
sebesség a hengertest erőteljes felmelegedése és gyors lehűtése miatt annak tönkremene-
telét jelentené.  
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4.18. ábra. Az optimális + 0,4 %-os lencsésséget eredményező technológia paraméterei 
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A kidolgozott szoftverrel készített, és a 4.18. ábrában összefoglalt eredményekhez 
hasonló módon egy egyszerű számítógép is képes  azonnali tanácsadó szerepet betölteni, 
ezzel a szalagalak optimális alakját – nagy találati valószínűséggel – biztosítani. 

 
 
 

4.6. Az alakhűség összefoglalása 
Az általam kidolgozott, az előzőekben „letesztelt” és a mért adatokat jól reprodu-

káló, vagyis megbízhatóan működő számítógépi program lehetőséget ad a 
meleghengerlési technológia komplexnek nevezhető optimalizálására. Ez a következőket 
jelenti: 
 A kiszámított és összetartozó technológiai paraméterek beállítása azt eredményezi, 
hogy az alakhűség valamennyi esetben megfelelő lesz, vagyis a hengerek közül kifutó 
darab tetszőleges mértékben közép-vastag lehet: lencséssége kisebb lehet, mint + 0,5 %. 
Ezeknek a paramétereknek a kiszámítását egyszerű számítógépi program teszi lehetővé. 
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5. A SZALAGHŰTÉS OPTIMALIZÁLÁSA 
Meleghengerléskor az utolsó alakváltozás is az anyagminőségre jellemző újra-

kristályosodási hőmérsékletnél nagyobb kell, hogy legyen. A rendkívül hosszú (több száz 
méteres) készterméket azonban csak felcsévélve lehet tárolni és szállítani. Ha a csévélés a 
hengerlési véghőmérsékleten történne, a nagy átmérőjű és így nagy tömegű tekercsben az 
egyes menetek igen lassan, sőt – elhelyezésükből következően – nem is egyforma sebes-
séggel hűlnének, aminek az lenne az eredménye, hogy a szemnagyság megnőne, még-
hozzá a különböző hűlési körülmények miatt: egyenlőtlenül. A szemnagyság „kéz-
bentartása”, vagyis a mechanikai paraméterek szabályozása érdekében az utolsó henger-
résből kifutó szalagot egy igen szűk, úgynevezett csévélési hőmérséklet-közbe le kell 
hűteni. A megfelelő nagyságú és sebességű hőelvonást szabályozható hűtőegységekből 
álló hűtősorok végzik. Az ezeken keresztülhaladó szalag-keresztmetszetek hőmérséklet-
változása a kifolyó víz mennyiségén és eloszlásán kívül nagymértékben függ a kifutó 
szalag sebességétől (ez a sebesség megegyezik a hengerlési végsebességgel), valamint a 
szalagrész hőmérsékletétől (az utolsó hengerállványhoz közel található első hűtősza-
kaszba gyakorlatilag olyan sebességgel lép be a szalag, mint amekkora volt a hengerlési 
végsebesség). Egy létező elrendezést az 5.1. ábrán mutatok be. A számításokat erre a 
geometriára vonatkozóan fogom bemutatni. 

 
5.1. ábra Egy szalaghűtősor általános elrendezése 

 

5.1. A szalag lehűlésének számítása 
A szalaghűtés során áramlási és hőátviteli (sugárzás és hőátadás) folyamatokat kell 

kezelni. A szalag felülete és a környezete (víz vagy levegő) közötti hőátadás mellett a 
szalag belsejében lejátszódó, és a hővezetésen alapuló folyamatokat első közelítésben el 
lehet hanyagolni, mivel a szalag viszonylag „vékony”. Feltételezhető, hogy az a hőmeny-
nyiség, amit a felületen keresztül el tudunk „vonni”, az a szalag belsejéből hővezetéssel 
igen rövid idő alatt „pótlódik”. Ez azt is jelenti, hogy a szalag keresztmetszetének a hő-
mérséklete egy-egy bizonyos időpontban gyakorlatilag azonosnak tekinthető. 

A fenti közelítést azért is meg lehet tenni, mert a teljes (kívánt) hőelvonást csak 
vízhűtéssel nem célszerű tervezni, ugyanis ez nagy lehűlési sebességet, azaz nagy belső 
mechanikai feszültséget okozhatna, ezért a vízhűtő szakaszok között csak levegővel hűtő 
szakaszokat is be kell iktatni. Ez lehetőséget ad egyrészt a keresztmetszeten belüli 
hőkiegyenlítődésre (hővezetéssel), másrészt elkerülhető a felület esetleges beedződése 
(ha ezt a karbontartalom már lehetővé tenné). A számításokhoz tehát a vízhűtő szakaszo-
kat és azokat a szakaszokat, amelyeknél a szalagot levegő veszi körül, külön-külön kell 
kezelni. 
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5.1.1.  Hűtés vízzel 
A meleg szalag és a rá jutó nagymennyiségű hideg hűtővíz között hőátadás alakul 

ki. Acél szélesszalagok felcsévélés előtti vízhűtését ma már általánosan lamináris jellegű 
hűtőrendszerben végzik [5.1],[5.2],[5.3]. A lamináris hűtésnek az a lényege, hogy a sza-
lag felületére a hűtővizet kis nyomással és párhuzamos sugarakban juttatják ki, és így a 
szalag felületére jutó víz egyenletes rétegben terül szét. A vízréteg olyan vastag kell, 
hogy legyen, amely megakadályozza az összefüggő gőzréteg képződését. A lamináris 
áramlásnak az a feltétele, hogy a kifolyó vízsugárban a Reynolds-szám egy jellemző ér-
téknél kisebb kell, hogy legyen. 
 A részletes számításhoz szükséges matematikai összefüggéseket (pl. Reynolds-
szám, Prandtl-szám, az acélszalag és a vízréteg közötti hőátadási tényező, a víz hőveze-
tési tényezője stb., illetőleg az azokat leíró függvénykapcsolatokat) irodalmi adatokból 
vettem át [5.1],[5.2],[5.3],[5.4],[5.5]. Ahol csak táblázatos adatokat találtam, – mivel a 
számítógépi modellbe a diszkrét adatok helyett azok folytonos függvényeit kell beírni – a 
táblázati értékekre jól illeszkedő közelítő függvényeket állítottam elő. A függvények 
matematikai alakja olyan, ami mellett a regresszió minden esetben megfelelően jó volt. 
Feladatomnak tekintettem viszont azt, hogy ezen hőtani összefüggések felhasználásával 
készített fizikai és számítógépi modellem, illetve a számítógépi programom megbízha-
tóan működjön, vagyis a számított és mért értékek konvergáljanak. Ezt a későbbiekben 
mutatom be. 

A számítógépi modell segítségével kiszámítható egy-egy hűtőegységben a szalag 
átlagos lehűlése, amennyiben a hűtővíz be van kapcsolva. Ellenkező esetben (tehát ha 
nincs víz-kibocsátás) a léghűtésre vonatkozó módon kell ebben a szakaszban is a hőmér-
séklet-csökkenést számolni.  
 

5.1.2.  Hűlés levegőn 
Ha a szalag környezetében levegő van, a hőátadás lényegében sugárzással történik, 

vagyis a lehűlés mértékét a Stefan-Boltzman összefüggéssel lehet meghatározni. A kör-
nyezetnek sugárzással átadott hőáramsűrűség a szalagfelület emissziós tényezője, a felü-
leti sugárzási szám, valamint egy adott hosszúságú léghűtő-szakaszon történő áthaladás 
időtartama ismeretében a szalag-térfogat hőmérsékletcsökkenése meghatározható. 

A kialakított lehűlési modellt, illetve az abban megfogalmazott matematikai és fi-
zikai összefüggések helyességét egy létező hazai hengersort és az ahhoz kapcsolódó 
hűtőszakaszt alapul véve mutatom be [5.6]. Az 5.1. ábrán látható hűtőberendezés 
leglényegesebb alapadatai:  

A hűtősor saját hossza: 60,92 m. 
Az utolsó vízhűtőegységtől a csévélőig terjedő szakasz hossza: 150,3 m. 
Az utolsó hengerállványtól az első csévélőegységig terjedő távolság: 228,37 m. 
A hűtőszakaszok hossza rendre: 

– Az utolsó hengerállványtól az első vízhűtő-egységig terjedő szakasz hossza 
(levegő hűtés): 17,15 m. 

– Az I+II. jelű vízhűtő-szakaszok hossza: 42,36 m. 
– Az ezt követő levegő-szakasz hossza: 5 m. 
– A III. jelű vízhűtő-szakasz hossza: 13,56 m. 

Az első két szakaszban 6 - 6, az utolsóban 4 önállóan szabályozható hűtőegység 
van. Egy-egy külön szabályozható vízhűtő-”kollektor” hossza kb. 3,5 m. Egy hűtőegység 
2 kollektorból (vízelosztóból) áll. Minden kollektorból n = 2 párhuzamos csősoron folyik 
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ki a víz, és soronként 14 db kifolyócső van. Összefüggés a vízmennyiség és a víz kifo-
lyási sebessége között: egy hűtőegységen (16 van, és mindegyikben 2 kollektor!) kifolyó 
max. vízmennyiség: Q1 = 350 m3/óra. Max. összes vízmennyiség ΣQvíz = 16⋅350 = 5600 
m3/óra. Egy kollektor-egységen kifolyó maximális felső vízmennyiség: Q1,felső = 
0,4⋅(Q1/2) = 70 m3/óra. (A felső szalag-felületre az összes vízmennyiség 40 %-a jut ki.) 
Ez összesen 28 csövön folyik ki (egy kollektorban 28 cső van.) Egy csövön kifolyó víz-
mennyiség: V1 = Q1,felső/28 = 2,5 m3/óra. Egy-egy cső átmérője: Dcső = 24,8 mm = 0,0248 
m. Egy cső keresztmetszete: Acső = 0,000483 m2. A víz kifolyási sebessége: vvíz =V1/Acső/ 
3600 =1,44 m/s (értelemszerűen, ha be van kapcsolva!). 

 

5.2. A szalag hűtésekor számított adatok ellenőrzése 
A modell megbízhatóságának ellenőrzése érdekében ténylegesen mért hűtési 

eredmények ismeretére is szükség van. Néhány ilyen eredményt az [5.6] alapján, az 5.1. 
ábrán ismertetett hűtősorra vonatkozóan az 5.1. táblázatban  közlök.  

 
5.1. táblázat A hűtőszakaszra vonatkozó üzemi mérési adatok 

  
Anyag- 

minőség /  
WNr 

Előírt 
csévélési 

hőmérséklet 
Tcsév,max 

[oC] 

Vastag-
ság 

 
hkész 

[mm] 

Sebes-
ség 

 
vkész 

[m/s] 

Hengerlési
véghőm. 

 
Tkész 
[oC] 

Hűtővíz 
mennyisége 

 
ΣQvíz 

[m3/óra] 

Hűtő 
víz 

hőm. 
Tvíz 
[oC] 

Mért 
csévélési

hőm. 
Tcsév,mért 

[oC] 
1 St52 /1.0580 660 2,0 6,53 845 672 36 645 
2 M /1.0330 730 3,0 5,68 885 974 35 705 
3 SS41 /1.0040 680 5,7 4,97 905 3699 40 660 
4 St37 /1.0120 680 7,9 3,80 845 5028 36 645 
5 DX52C /1.0582 660 8,0 3,28 940 5410 37 670 
6 SS41 /1.0040 680 8,7 3,48 980 5486 40 740 
7 St37 /1.0120 660 9,9 3,46 980 5400 36 750 
8 SS41 /1.0040 680 11,4 3,04 980 5550 39 670 
 

A lehűlés ellenőrző számításaihoz Excel programot készítettem. Ez három mun-
kalapból áll: Alapadatok, Rész-számítások, Tervezőoldal (5.2. ábra). Az ábrán 
megfigyelhető, hogy a hűtőszakasz különböző hosszúságú vízhűtő (1-12 és 14-17 jelű) és 
levegőhűtő (2xA/2, B, 5xC/5 jelű) szakaszokból áll. Az acélszalag a hűtőszakasz hossza 
mentén vagy levegőhűtő szakaszon vagy vízhűtő szakaszon keresztül haladva (hűlve) éri 
el a kívánt csévélési hőmérsékletet. A csévélési hőmérsékletet szűk tartományon belül 
kell megválasztani, hogy el lehessen érni az optimális hőmérsékletet. Ha túl magas a 
szalag hőmérséklete, akkor az anyag kívánt szövetszerkezete nem lesz megfelelő. Ha túl 
alacsony a szalag hőmérséklete, akkor megnő a felcsévélő villamos motor 
nyomatékigénye. Ezeket figyelembe véve egy szűk ±10 °C-os tartományt választva kell 
„beletalálni” az optimális csévélési hőmérsékletbe. 
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5.2. ábra. A „Hűtés” számításának „Tervező oldala” 

Az Alapadatok nevű munkalap azokat az értékeket foglalja össze, amelyeket egy 
tényleges hűtősor esetében már tovább nem kell változtatni. A világoszöld alapszínű 
mezőket mindenképpen ki kell tölteni (ezek az úgynevezett „szabadon megválasztható” 
alap-paraméterek), míg a kék alapszínű adatok már számított értékek. 

A Tervező oldal nevű munkalapot egy-egy konkrét lehűlési technológia paraméte-
reinek a számszerűsítéséhez kell használni: a táblázat tartalmazza az éppen aktuális le-
hűlés kiinduló, vagyis szabadon felvehető paramétereit (világoszöld alapszínű mezők). 
Az egyes szakaszok hosszát és a környező levegő hőmérsékletét rögzített, változatlan 
értéknek tekintettem. Minden más betű vagy jel esetén a szakaszban a léghűtési 
viszonyoknak megfelelő összefüggésekkel kerül kiszámításra a hűlés nagysága.  

A táblázat tartalmazza a részletes számítások eredményeit is. Ezek a számítások 
ugyan részletesen a Rész-számítások nevű munkalapon találhatók, de erre a munkalapra 
nincs aktív szükség a folyamatos munkához, vagyis a számítások eredményei bekerülnek 
a Tervező oldal nevű táblázatba annak érdekében, hogy azonnal (egy képernyőről) meg 
lehessen azt ítélni, hogy megfelelő-e a lehűlés mértéke. Ezért a Tervező oldal nevű táblá-
zat az egyes hűtőzónákba be- és kilépő hőmérsékleteket is tartalmazza, értelemszerűen az 
egyes hűtőszakaszokon belüli hőmérséklet-csökkenésekkel együtt. Vízhűtő szakaszban 
csak ΔTvíz, míg levegő-hűtéskor csak ΔTlev értékek kerülnek/kerülhetnek kiszámításra.  

 

Az egyes hűtőszakaszokból kilépő hőmérséklet értékeit tartalmazó mezők színin-
formációkat is hordoznak:  

 a mező alapszíne piros, ha a kilépő hőmérséklet még nem érte el a kívánt csévélési 
hőmérséklet-határ felső értékét (tehát túl nagy); 

 a mező alapszíne kék, ha a kilépő hőmérséklet már kisebb, mint a kívánt csévélési 
hőmérséklet-határ alsó értéke (tehát túl kicsi); 

 a mező alapszíne zöld, ha a kilépő hőmérséklet már a kívánt csévélési hőmérsék-
let-közbe esik (tehát megfelelő). 
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A megfelelő csévélési hőmérséklet elérése érdekében az operátornak a hengerlési 
véghőmérséklet (a számítások elkezdésekor ezt célszerű az újrakristályosodási hőmér-
séklet közelében tartani) és a hengerlési végsebesség (a számítások elkezdésekor ezt cél-
szerű a gépészetileg megengedett lehetséges legnagyobb értéken tartani) megváltoz-
tatásán kívül módjában áll a vízhűtő-szakaszok tetszés szerinti ki-bekapcsolására is. Cél-
szerűnek látszik minél kevesebb (a lehetséges legkevesebb) vízhűtő-szakaszt működtetni 
annak érdekében, hogy az összes víz-felhasználás minimális legyen. Ha mindenképpen 
szükség van vízhűtésre is, azt a vízhűtő-szakaszt érdemesebb működtetni, amelyik a hen-
gersorhoz van közelebb, ugyanis a nagyobb belépő szalag-hőmérséklet nagyobb 
hőfeszültséget és így több elvont hőmennyiséget eredményez. Ez azt jelenti, hogy ha egy 
számítás eredményeként a csévélők helyén már túl hideg a szalag (kék az alapmező 
színe), az utolsó bekapcsolt vízhűtő-szakaszt, majd így visszafelé haladva a hengersor 
felé, célszerű fokozatosan kikapcsolni mindaddig, amíg a szalaghőmérséklet eléri a kí-
vánt csévélési hőmérséklet-közt. 
 

5.3. A hűtési technológia paramétereinek optimalizálása 
A lehűlés, illetve lehűtés optimálását is több szempont szerint, azaz több célfügg-

vény szerint lehet elvégezni; ezek a feladatok tehát a többváltozós szélsőérték-keresés 
témakörébe tartoznak. Jelen feladat megoldását az alábbiak szerint keresem: 

A szükséges hőmérséklet-csökkenést minimálisra kell tervezni. Ha hengerlés-
technológiai korlátok nem „követelnek” meg mást (például a hengersor túlterhelésének 
elkerülése miatt), célszerű a hengerlési véghőmérsékletet a minimálisra, és a csévélési 
hőmérsékletet a lehetséges (megengedett) maximális nagyságúra tervezni:  

ΔThűtés,MIN = Theng,vég,MIN – Tcsév,MAX      [oC]; 
ahol: Theng,vég,MIN  ≥  Trekr      [oC]; 

A fenti hőmérsékletek egy-egy kiválasztott anyagminőség mellett állandóak, va-
gyis csak az anyagminőségtől függenek. Ezt a ΔThűtés,MIN   hőmérsékletet alapvetően két-
féle paraméter beállításával lehet szabályozni: a hengerlési sebességgel (azaz a hűtés 
időtartamával) és a hűtővíz mennyiségével. 

A hengerlési sebesség értékét célszerű a gépészetileg megengedhető legnagyobb 
értékhez a lehető „legközelebbire” választani, ugyanis ekkor a legnagyobb a hengersor 
teljesítőképessége. Ennek esetenként (általában a vastagabb méretek felé haladva) hen-
gerlés-technológiai korlátjai is lehetnek, azonban jelen szempontból (hűthetőség!) ezt 
most nem vizsgáltam, vagyis a sebesség felső korlátjának azt az értéket tekintem, amely 
előírása esetén a tervezett hűtővízmennyiség mellett biztonsággal lehűl a szalag a kívánt 
csévélési hőmérsékletre. A vizsgált hengerlési sebesség-intervallum e mellett nem léphet 
át a gépészetileg megvalósítható alsó és felső korláton, azaz például az ellenőrzés céljára 
választott hengersoron 3,0...10 m/s közé kell esnie. 

A vízfelhasználás mennyiségét a hűtőkollektorok fokozatos ki-bekapcsolásán ke-
resztül lehet változtatni. Egy-egy felvett (rögzített) szalag haladási sebesség esetén az 
optimumot a lehető legkisebb hűtővíz-kibocsátás jelenti. 

 
A kétváltozós szélsőérték-keresést három különböző szalag-vastagság hűtésénél 

mutatom be (5.2. táblázat). Az üzemi körülmények között mért, illetve a kiszámított op-
timális hűtés eredményeit az 5.3. táblázatban hasonlítottam össze. Ebben az esetben a 
megvalósítható legnagyobb szalagsebesség elérése volt az elsődleges célom; értelemsze-
rűen az ehhez szükséges vízfelhasználás a számítások eredményeként alakult. A kapott 
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eredmények alapján levonható az a következtetés, hogy – csak a hűtéstechnológiai felté-
teleket figyelembe véve – a hengerlési sebesség az üzemben jelenleg alkalmazottakhoz 
képest jelentősen növelhető, miközben a vízfelhasználás nem „egyirányban” változik 
(csökken is és nő is). 

 
5.2. táblázat. A kiinduló feltételek a hűtés optimalizálásához 

A 
csoport 

jele 

Anyag- 
minőség 

Szalag-
vastagság 

 
 

hkész 
[mm] 

Mininális  
hengerlési 
véghőm. 

 
Theng,vég MIN 

 [oC] 

Előírt  
max.  

csévélési. 
hőm. 

Tcsév,MAX  
[oC] 

Szükséges 
minimális 

hőm.  
csökkentés 
ΔThűtés,MIN 

 [oC] 
A St52 2,0 800 660 140 
B SAE100 4,0 850 730 120 
C St37 9,9 780 660 120 

  
5.3. táblázat. A hűtősoron elérhető legnagyobb szalagsebesség 

A  
cso-
port 
jele 

Mért 
átlagos 
henger-

lési 
véghőm. 

Theng  
[oC] 

Mért 
átlagos 
csévé-

lési  
hőm. 
Tcsév

 

[oC] 

Mért 
átlagos 
szalag-

sebesség
 

vüz 
[m/s] 

Mért 
átlagos 
vízfel-

használás 
 

Qvíz, üz 
[m3/h] 

Számított 
optimális 
szalag-

sebesség 
 

vopt 
[m/s] 

Elérhető  
változás 

 
 
 
        

[%] 

Számított 
vízfel-

használás 
 
 

Qvíz,szám 
[m3/h] 

Elérhető 
változás 

 
 
 
 

[%] 
A 800 646 6,53 672 8,0 +22,5 1050 +56,2 
B 850 729 5,71 2922 8,0 +40,1 2100 -28,1 
C 780 658 4,46 5400 4,9 +9,8 5600 +3,7 

 
5.4. táblázat. A hűtősoron elérhető legkisebb vízfelhasználás 

A  
cso-
port 
jele 

Mért 
átlagos 
henger-

lési 
véghőm. 

Theng  
[oC] 

Mért 
átlagos 
csévé-

lési  
hőm. 
Tcsév

 

[oC] 

Mért 
átlagos 
szalag-

sebesség
 

vüz 
[m/s] 

Mért 
átlagos 
vízfel-

használás 
 

Qvíz, üz 
[m3/h] 

Számított 
optimális 
szalag-

sebesség 
 

vopt 
[m/s] 

Elérhető  
változás 

 
 
 
 

[%] 

Számított 
minimális 

vízfel-
használás 

 
Qvíz, min 
[m3/h] 

Elérhető 
változás 

 
 
 
 

[%] 

A 800 646 6,53 672 5,7 -12,7 0 -100,0 
B 850 729 5,71 2922 4,7 -17,7 0 -100,0 
C 780 658 4,46 5400 3,0 -32,7 2800 -48,0 

 
Egy másik optimalizálási célfüggvény lehet az elérhető minimális hűtővíz-fel-

használás, vagyis ekkor a sebesség növelése nem követelmény, illetve a számítások 
eredményeként alakul ki. Ennek érdekében elvégzett számítások eredményeit az 5.4. 
táblázat összesíti. Ennél a változatnál erőteljesen csökken ugyan a hűtővíz-szükséglet, de 
ezzel egyidejűleg a sebesség-szintek is nagyon lecsökkennek. Emiatt további megoldási 
variációt is lehet keresni. Megállapítható, hogy még változatlan hengerlési sebességek 
feltételezése mellett is megtalálható a hengerlés-technológiai paraméterek olyan össz-
hangja, hogy alkalmazásuk esetén a hűtővíz-szükséglet jelentősen lecsökkenthető.  
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Az optimalizálási lépések tehát az alábbi lehetőségek/célfüggvények szerint 
csoportosíthatók: 

– cél: a hőmérséklet-csökkenést minimálisra kell tervezni. A hengerlési 
véghőmérsékletet a minimálisra, a csévélési hőmérsékletet a lehetséges maximális 
nagyságúra kell választani. 

– cél: egy olyan hengerlési kifutó sebesség megválasztása a gépészeti tartományon 
belül, hogy az adott hűtési viszonyok mellett a csévélési hőmérsékletet (hőmér-
séklet-közt) minimális hűtővíz felhasználása mellett lehessen elérni. 

– cél: az optimális vízfelhasználás, azaz a lehető legkisebb hűtővíz felhasználás. 

 
5.3. ábra. 850 °C-os, 4 mm vastag szalag hűlése a hűtőpadon 

Az 5.3. ábrán megfigyelhető, hogy a folytatólagos hengersorból kilépő 850 °C hő-
mérsékletű, 4 mm vastag acélszalag a hűtőpad végére hogyan hűl le különböző kifutási 
sebességek esetén. Az ábra jól szemlélteti, hogy kívánt lehűtési zónába (csévélési hőmér-
séklet-köz, világoszöld vonallal ábrázolva) való „betaláláshoz”: 

– 5 m/s-os kifutási sebesség esetén 3 db hűtőszakaszt (kék színű vonal); 
– 6 m/s-os kifutási sebesség esetén 5 db hűtőszakaszt (lila színű vonal); 
– 10 m/s-os kifutási sebesség esetén 11 db hűtőszakaszt (zöld színű vonal) kell 

bekapcsolni. 
Ezen túlmenően az is kiolvasható az ábrából, hogy ugyanez a szalag, ha 3 m/s sebesség-
gel fut ki a hengerek közül, akkor egyetlen hűtőszakasz bekapcsolása nélkül (csak 
levegőn hűl a szalag) is túlhűl (piros vonal). Tehát nagyon nem mindegy, hogy milyen 
hőmérsékletű, vastagságú és sebességű a készállványból kifutó melegen hengerelt szalag. 
Ezek összhangját minden esetben meg kell tervezni. 
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5.4. A hűtés-technológia alapelveinek összefoglalása 
Vizsgálataim keretében elemeztem az acél szélesszalag-hengerlés egyik lényeges 

elemét: az alakítás utáni hűtést/hűlést. Meghatároztam, illetve alkalmaztam azokat az 
alapvető fizikai (hőtani) és matematikai  összefüggéseket, amelyekkel biztonsággal ki-
számítható tetszőleges vastagságú és tetszőleges sebességgel haladó, választott kezdőhő-
mérsékletű acélszalag hőmérséklet-csökkenése, ha rá különböző mennyiségű és 
sebességű hűtővizet juttatunk, és/vagy áramló levegő hűti azt. 

A számítások elvégzésére számítógépes programot alakítottam ki. Ez a program 
alkalmas arra is, hogy egy hűtési technológiát – akár különböző célfüggvények szerint – 
optimalizáljon. Az optimalizálás eredményeként javaslatot tettem a hűtéstechnológiai 
paraméterek olyan összhangjára, amely mellett vagy a kapacitás (hengerlési sebesség) 
növelhető, vagy a vízfelhasználás csökkenthető, illetve ezek kombinációjaként együttes 
optimum határozható meg. A hűtési technológia tervezése tehát az alábbi meggondoláso-
kat igényli: 

A csévélési hőmérséklet (illetve rendszerint egy szűk hőmérséklet-köz) az anyag-
minőséggel adott. 

A hűtéssel elérhető hőmérséklet-csökkenés megtervezésekor figyelembe veendők 
a következők: 

– A hűtés sebessége (a lehűtési sebesség) elsősorban fémtani feltételek miatt 
adott. 

– A hűtés (a megvalósítandó hőmérséklet-csökkentés) nagysága a hengerlési 
véghőmérséklettől függ. Ezt a hőmérsékletet célszerű „minimalizálni”. Korlá-
tok: 

– Fémtani feltételek (melegalakításkor a hőmérséklet nagyobb kell, hogy le-
gyen az újrakristályosodási hőmérsékletnél), 

– Hengerlés-technológiai feltételek (kiinduló hőmérséklet és a hengerlési 
folyamat közben bekövetkező hőmérséklet-változások). 

   

A hűtési technológia optimalizálása – egy adott anyagminőség és adott szalag-
vastagság esetén – az alábbit jelenti: 

A hűtősor legnagyobb hűtési kapacitása egyrészt a kijuttatható összes vízmennyi-
ségtől (ezen belül a hűtőszakaszok hosszától és a víz áramlási tulajdonságaitól), másrészt 
a hűtősoron átvezetett szalag sebességétől függ. Ez utóbbi megegyezik az utolsó henger-
résből kilépő szalag sebességével.  

Definiáltam egy, a hűtőberendezésben elérendő ΔThűtés,MIN  szükséges minimális 
hőmérséklet-csökkentést. Ennek elérésére kétféle célfüggvény alakítottam ki: 

1. Amennyiben a legnagyobb gyártókapacitás (t/óra) megvalósítása a cél, kiszá-
mítottam azt a 

vn,MAX = f(anyagminőség; szalagvastagság; hűtővízmennyiség) 
értéket, amely az adott paraméterekkel rendelkező gyártó berendezéssel még elérhető. 
 2. Amennyiben a hűtővíz-felhasználás minimalizálása a cél, kiszámítottam azt a 

Qvíz,MIN = f(anyagminőség; szalagvastagság; szalagsebesség) 
értéket, amely vízmennyiség kijuttatásával elérhető a ΔThűtés,MIN  szükséges minimális 
hőmérséklet-csökkentés. 
 A számítás mindkét esetben iterációval történt, amelyhez számítógépi programot 
alakítottam ki. Módszerem alkalmas arra, hogy egy új hűtőberendezés fő paramétereit 
(kijuttatandó vízmennyiség, hűtőszakaszok együttes hossza stb.) meg lehessen segítségé-
vel határozni. 
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6.  A TELJES MELEGHENGERLÉSI TECHNOLÓGIA 
KOMPLEX OPTIMALIZÁLÁSA 

A hengerelt szalag alakjával szemben támasztott követelmények kielégítésére az 
első hatékony intézkedéseket a vastagságnak a szalaghossz menti állandó értéken tartá-
sára hozták. A meleg szélesszalag hengersorokon is jól beváltak az erre a célra kifejlesz-
tett, kedvező dinamikai tulajdonságokkal rendelkező, rövid reakcióidejű hidraulikus 
vastagságszabályozók. Az egyre növekvő piaci igények kielégítésére azonban ma már 
egyedül az nem elegendő, hogy a szalagvastagságot a hossz mentén szűk mérethatárok 
között tartsák. A felhasználók egyre növekvő követelményeket támasztanak a szalagke-
resztmetszet alakjával és a szalag jó síkfekvésével szemben is. 

Egy meleghengerművi technológia – optimalizálás szempontjából – négy, többé-
kevésbé önállónak tekinthető nagyobb egységből áll. Ezek a technológia sorrendjében: 
Bugamelegítés, előnyújtó hengerlés (legtöbbször reverzáló üzemmódban), készre-hen-
gerlés (legtöbbször folytatólagos üzemmódban), lehűtés a csévélési hőmérsékletre. A 
teljes technológiának egyetlen, optimálisnak nevezhető változata nem definiálható, mivel 
a fenti négy egységen belül is többféle, és a többi egységgel esetleg ellentétes szempont 
szerint kereshetők „optimálisnak” mondható technológiai variációk. Egy minden szem-
pontból optimálisnak tekinthető technológiának nem csak matematikailag nehéz a meg-
oldását megkeresni (több, sőt igen sokváltozós szélsőérték-számítással), hanem éppen az 
egymásnak ellentmondó feltételek – nevezhetők ezek célfüggvényeknek – nem teszik 
lehetővé az egységes optimum megfogalmazását. Erre néhány példa:  
 Az alapanyag felmelegítésének vizsgálatakor cél a minél kevesebb földgázfelhasz-
nálás mellet elérni a névleges bugahőmérsékletet, de úgy, hogy közben a buga belsejében 
a hőmérséklet-eloszlás lehetőleg egyenletes legyen, azaz ne alakuljon ki benne káros 
nagyságú hőfeszültség. Ez a viszonylag kis izzítási véghőmérséklet (ekkor a revésedés is 
kisebb, és ez igen lényeges gazdasági sőt kemence-üzemeltetési tényező is!) és a kemen-
cében való hosszú tartózkodási idő tervezését követelik meg. Ezzel szemben az előnyújtó 
hengerlés a viszonylag nagy kezdőhőmérsékletet kívánná meg, mivel ekkor kisebb az 
anyag alakítási szilárdsága, azaz kisebb a fellépő hengerlési erő és nyomaték (a sor ter-
helési szintje), vagy azonos terhelési szint mellett a szúrásszám esetleg csökkenthető. Ha 
csak az izzítást és az előnyújtó hengerlést kellene egy közös optimalizálási feladatként 
kezelni, találhatnánk egy olyan izzítási véghőmérsékletet és ehhez tartozó bugán belüli 
hőfeszültség-megoszlást, ami a két technológiai folyamat fajlagos energiafelhasználásá-
nak az optimalizálását tenné lehetővé.  

A folytatólagos készsor és a lehűtési/csévélési feltételek is befolyásolják a tech-
nológiát. Például a folytatólagos készsor utolsó dolgozó állványából kilépő termék hő-
mérséklete és sebessége (ezek részben egymástól is függenek) csak akkora lehet, amely 
mellett a hűtősor az anyagot a kívánt hőmérsékletre le tudja hűteni. Nem mindegy, hogy 
a hűtőszakaszban mennyi hűtővizet használunk a lehűtéshez (célszerű a vízfelhasználást 
minimalizálni). A minimális vízfelhasználás a hűtősorba befutó, adott geometriájú és 
anyagminőségű termék hőmérsékletének és sebességének egymással szigorú összhang-
ban történő megválasztását jelenti, ami matematikai szempontból egy kétváltozós 
szélsőérték keresés.  
 A folytatólagos készsorba befutó illetve a készsorból kilépő termék hőmérséklete 
és a hűtési viszonyok szempontjából a szabályozott hőmérsékletvezetésű hengerlési tech-
nológia alkalmazása újabb, az említett szempontokon túlmenő megkötöttségeket jelent. 
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Például a fémtani folyamatok lejátszódásához szükséges idő, hőmérséklet és alakváltozás 
betartása elsőrendű fontosságú. Egy komplex optimalizálási feladatból tehát a minőségi 
paraméterek tervezése sem hagyható ki: A mechanikai tulajdonságokat – adott kémiai 
összetétel esetén – elsősorban az utolsó alakítás (szúrás) hőmérséklete szabja meg, mivel 
az alakváltozás nagysága az utolsó (kész) szúrásban a kívánt alakhűségtől függ és alig 
variálható. Az alakváltozási sebesség változása sem jelent a mechanikai tulajdonságok-
ban számottevő változást (viszonylag kicsi a „mozgástér”), tehát a hengerlési végsebes-
séget nem a megkívánt mechanikai tulajdonságok elérése, hanem sokkal inkább a 
hengersor gépészeti adottságai és a hűtési optimalizálásának lehetőségei szabják meg. A 
folytatólagos sor készállványából kilépő termék hőmérséklete a folytatólagos sori, az 
előnyújtási, sőt még az izzítási technológiától is függ, azaz egyetlen célfüggvénnyel nem 
írható le az adott termék esetén betartandó véghőmérséklethez tartozó valamennyi tech-
nológiai paraméter. 
 

Az eddigiek alapján bebizonyosodott, hogy egy teljes meleghengerlési technológia 
készítése nem egyszerű feladat. Megalapozott kutatómunka kell, hogy megelőzze a terv 
készítését, amelyben gyártástechnológiai, fémtani, hőtani, tapasztalati és logikai korláto-
kat egyaránt figyelembe kell venni. Csak ezek együttes használatával lehet közelebb jutni 
a megoldáshoz, illetve az optimalizáláshoz. A bemutatott összefüggéseken látható, hogy 
a változtatható (megválasztható) paraméterek szoros kapcsolatban állnak egymással. 
Nem lehet külön vizsgálni egy-egy paraméter hatását, mert az hatással van – vagy lehet – 
a későbbi paraméterekre. Célom az, hogy ezen paraméterek megválasztása során a 
rendszer – összetettsége és bonyolultsága ellenére – mégis kezelhető legyen, és bizonyos 
szempont vagy szempontok (úgynevezett célfüggvények) szerint optimális megoldások 
adódjanak. A továbbiakban ezt komplex optimalizálásnak nevezem. Keresek a bugame-
legítés, előnyújtó- és készre-hengerlés, az alakhűség, valamint a csévélésig történő hűtés 
között olyan kapcsolat-rendszert, amely egy-egy adott késztermék gyártását nem csak 
lehetővé teszi (különleges anyagminőség vagy méret esetén ez sem kis követelmény), 
hanem bizonyos szempont vagy szempontok szerint a lehető legjobb megoldást jelenti. 
 
 A komplex optimalizálás lehetőségeire két konkrét példát kívánok bemutatni. 
Ezek mindegyike egy nehezen alakítható, de igen jó „árfekvésű” X6CrNiTi18.10 (KO36)  
jelű saválló acélszalagra vonatkozik. Ezek közül az egyik 4,0 mm, míg a második 3,0 
mm névleges vastagságú. 
 
A számítógépes programrendszer felépítése és működése. 
A programrendszer négy főrészből áll melyek a következők: 

– Bugaátmelegítés, 
– Előnyújtó hengerlés, 
– Folytatólagos hengerlés, 
– Szalaghűtés. 

 
Ezek a részek együttesen képeznek komplex rendszert, úgy, hogy az egyes prog-

ramoknál kapott eredmények a következő szakasz kiinduló adatai lesznek.  
Az általam készített rész-programok számítási elvei fizikai alapokon nyugszanak, 

és az eredményeket üzemi mérésekkel ellenőriztem, azaz ahol arra szükség volt, az üzemi 
mérések eredményeit modelleztem le és építettem be a számítógépes programba. 

Az egyes optimalizáló rész-számításokat az előző fejezeteknek megfelelően, a 
csévélési hőmérsékletből kiindulva kell elvégezni, és a tényleges technológiai időrendhez 
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képest „visszafelé haladva” lehet elvégezni annak érdekében, hogy a legkedvezőbb 
gyártástechnológiai paramétereket megkapjuk. Célom -az elméleti, tézis jellegű 
megállapításokon kívül az is-, hogy egyes nehezen alakítható termékek gyárthatósági 
feltételeit meg tudjuk állapítani, adottnak tekintett gépészeti és kemence-berendezéseken. 

 

6.1. A technológia-optimalizálás menete 
A technológia-optimalizálás, azaz a lehető „legjobb” technológia megtervezésének 

a menete – javaslataim szerint – az alábbi vezérfonalat kell, hogy kövesse: 
Egy tényleges hengerlési technológia tervezésének kiinduló pontja: a gyártandó 

(kész)termék anyagminősége (kémiai összetétel és szövetszerkezet) és geometriája (mé-
retek és méretpontosság). Az anyagminőség már meghatározza a csévélési hőmérsékletet 
(szűk hőmérséklet-közt).  

Ebből következik a készállványból kifutó szalag paramétereinek a megtervezése: 
Két paraméter választható meg: a kifutó szalag hőmérséklete és sebessége. A hőmérsék-
let az anyagminőségre jellemző újrakristályosodási hőmérséklettől függ: Ha nem 
kívánunk termomechanikus beavatkozással szövetszerkezetet és ezzel mechanikai tulaj-
donságokat befolyásolni/beállítani, hanem csak egyszerű „meleghengerlés” a célunk, 
akkor ezt a kifutó hőmérsékletet nem sokkal, de biztonsággal az újrakristályosodási hő-
mérséklet felett kell megválasztani. Ez a választás jelenti egyben a minimális hűtés 
igényét, azaz a legkisebb hűtővízfelhasználást is. 

A sebességet célszerű a gépészeti lehetőségek felső határán megválasztani, annak 
érdekében, hogy a termelés a lehető legnagyobb legyen. Ezt az előzetesen felvett legna-
gyobb sebességet csökkenthetik a hengerlés-technológiai korlátok (például: a 
folytonossági feltételből adódó sebesség-lépcsők, terhelhetőség az erő-, nyomaték- vagy 
teljesítmény vonalán stb.). A kifutó sebesség megválasztását befolyásolhatja a hűtősor 
kapacitása is: A kijuttatható maximális vízmennyiség sem biztos, hogy nagy sebesség 
esetén le képes hűteni a szalagot a csévélési hőmérsékletre.  

A folytatólagos hengersorból az utolsó állányában alkalmazandó paraméterek 
ismeretében meghatározható a kívánt lencsésséget biztosító köszörült alapdomborítás 
nagysága, majd az egyes hengerállványokon alkalmazható hengerlés-technológiai para-
méterek. Ebben a tervezési ciklusban a fő szempont a maximális „kiterhelés”, vagyis 
valamennyi hengerállványban az elérhető legnagyobb magasságcsökkenés megtervezése. 
A cél az elérhető legnagyobb előlemez-vastagság kikalkulálása, mivel ez teszi lehetővé a 
legnagyobb tekercstömeg gyárthatóságát.  

Az előlemez vastagsága – és a számítás során képződő hőmérséklete – mellett meg 
kell határozni annak hosszát is. Ez a telepítési, illetve az esetleges gépészeti lehetősé-
gektől (van-e melegtekercs-csévélő) függ. A méretek ismeretében kerülhet sor a 
bugaméretek kiszámítására. Erre a célra, mivel ez rendszerint reverzáló üzemmódú hen-
gerállványon szokott megtörténni, külön szoftvert készítettem. Ezen a szúrásszám addig 
változtatható, ameddig a kívánt bugavastagságot el nem érjük. 

Az előnyújtási technológia „mellékterméke” a kívánt kiinduló bugahőmérséklet 
számértéke. Ezt az izzítási technológia paramétereinek megtervezésével lehet beállítani. 
Ennek során megtervezhető az az izzítási körülmény (kemence térhőmérsékletek és átto-
lási sebesség), amely a kívánt átlaghőmérsékletet úgy éri el, hogy a kemencében sehol 
sem lépjük túl a buga anyagminőségére jellemző, megengedhető hőfeszültség nagyságát. 
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6.2. A komplex hengerlési technológia készítése 
A komplex hengerlési technológia konkrét megtervezésének a menetét, valamint  

az eredményeket az alábbiak szerint mutatom be két „vékony” – 3 mm és 4 mm szalag-
vastagságú – X6CrNiTi18.10 (KO36) minőségű acélszalag teljes technológiájára 
vonatkozóan. A hengerlés-technológiai vizsgálatokat mindkét esetben 1240 mm 
szalagszélesség mellett végeztem el. A programmal megállapítható a hengerelhető 
szélesség maximuma, vagy a minimális vastagság mérete is. Az ilyen irányú – már üzemi 
technológiai jellegű – vizsgálataim eredményeit a disszertációmban nem közlöm. 
Megjegyzem, hogy az 1240 mm szélességhez a 3 mm szalagvastagság minimálisnak 
tekinthető akkor, ha a buga tömegét az üzemben jelenleg járatos alá nem kívánják 
csökkenteni. 

A számításokat egy létező hengersor jellemzőinek elfogadásával végeztem el. Ez a 
szélesszalag meleghengersor az alábbi egységekből áll: Tolókemence, előnyújtó 
reverzáló hengerállvány, 6 állványos folytatólagos készrehengerlő sor, vízhűtő egység, 
illetve szalag-csévélő. Az egyes berendezések gépészeti paramétereit, illetve a terhelhető-
ségükre jellemző adatokat minden számításnál figyelembe kell venni, illetve más 
berendezés esetén át lehet írni. Technológia tervezésekor mindig szem előtt kell tartani az 
anyag fémtani tulajdonságait, azaz szűk hőmérséklet tartományon belül kell a komplex 
hengerlés-technológiát tervezni.  Ezért az újrakristályosodási hőmérséklet felett egy 
kicsivel kell, hogy kifusson a folytatólagos sorból a „kész” szélesszalag.  Mind a 4 mm és 
3 mm vastag szalagok esetén a folytatólagos sor hengerlési véghőmérsékletére a 850 °C-
ra választottam. 
 

6.2.1.  A 4 mm készvastagságú, X6CrNiTi18.10 (KO36)  minőségű 
szalag hengerlési technológiája 

 Az egyes technológiai lépések optimalizálása külön-külön részprogramokkal 
végezhető el. Úgy mint  

 
A: Hűtési technológia;  
B: Készrehengerlési technológia; 
C: Előnyújtó hengerlési technológia;  
D: Izzítási technológia.  
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A. Hűtési technológia: 
Alapadatok: 

Hengerlési véghőmérséklet = 850 °C;  
Szalag sebessége = 5 m/s;  
Szalag vastagsága = 4 mm. 

A kiszámított eredményeket a 6.1. ábra 
szemlélteti. 

 
 
A hűtési technológia feladata olyan 
hőmérsékletűre hűteni a darabot, hogy 
felcsévélhető legyen, azaz ne legyen túl 
hideg, és ne legyen már meleg. A fémtani 
szempontokat figyelembe véve elég szűk 
tartományba kell beletalálni 660-680 °C. 
 
Két hűtőszakasz bekapcsolása esetén tudjuk 
a darabot csévélési hőmérséklettartományba 
hűteni. 
 
 
 
 
 
 
 
 

6.1. ábra Hűtéstechnológia számított eredményei (4 mm) 
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B. Készrehengerlési technológia: 
Alapadatok: 

Előlemez hőmérséklete = 925 °C;  
Előlemez vastagsága = 14,5 mm;  
Kész szélesség = 1240 mm;  
Kész vastagság = 4 mm;  
Kész sebesség = 5 m/s. 

A kiszámított eredményeket a 6.2. ábra  
szemlélteti. 
 
 
A készrehengerlési technológia feladata 
az előlemez vastagságának és hőmérsék-
letének a kiszámítása úgy, hogy se a 
hengerlési erő, se a hengerlési nyomaték 
ne lépje túl a 100 %-os kiterhelést a sor-
vonó motorok által biztosított sebességi 
tartományokon belül.   
 
Nagyon fontos szempontot kell megha-
tározni: Milyenek legyenek a hengerek 
alapdomborításai, hogy síkfekvő 
lemezeket tudjunk hengerelni! 
 
 
 
 

 

6.2. ábra Folytatólagos hengerlés számított eredményei (4 mm) 
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C. Előnyújtó hengerlési technológia: 
A számítógépi program 13 szúrásos 
előnyújtást javasol. 
 
Alapadatok: 

Belépő vastagság = 221 mm;  
Belépő szélesség = 1222 mm;  
Belépő hőmérséklet = 1249 °C;  
Buga hossza = 3,59 m. 

A kiszámított eredményeket a 6.3. 
ábra szemlélteti. 

 
 

Az előnyújtó hengerlés feladata az 
előlemez adatai alapján meghatározni 
a buga adatait közel 100%-os meg-
engedett hőfeszültség terhelés mellet. 
Az erő és a nyomaték értékei nem 
léphetik túl a maximális értéket, a 
motor teljesítménye pedig nem 
haladhatja meg az effektív értéket.  

 
 
 
 
 
 
 
 

6.3. ábra Előnyújtó hengerlés számított eredményei (4mm) 
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D. Izzítási technológia: 
A kemencetér hőmérsékletét a kemence 
végén rendszerint a kiszámított átlagos 
buga hőmérsékletéhez képest +30 °C-ra 
választom. 
 
Alapadatok: 

Kemencetér hőmérséklet a kemence  
elején = 835 °C;  
Kemencetér hőmérséklet a kemence  
végén = 1279 °C;  
Kemence órateljesítmény = 67 t/h. 
Egy sorba tolt bugák száma = 2 db 
  

A kiszámított eredményeket a 6.4. ábra 
szemlélteti. 
 
Az izzítási technológia feladata 
meghatározni azt, hogy a 100 %-os 
hőfeszültség terheléshez mekkora 
legyen a kemence legnagyobb 
órateljesítménye! 
 

Minél nagyobb egy kemence 
órateljesítménye, annál rövidebb ideig 
tartózkodik bent buga a kemencetérben, 
azaz kevesebb ideje van a teljes 
átmelegedésre.  

 
6.4. ábra Bugamelegítési technológia számított eredményei (4mm)  
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A 4 mm vastagságú, 1240 mm szélességű, X6CrNiTi18.10 (KO36)  
anyagminőségű szalag fenti optimalizált technológia szerinti hengerlésekor tervezhető 
paraméterek összefoglalása: 

 
A késztermék adatai (számított): 

Készméret: 1240 x 4 mm 
Lencsésség: 0,23 % 
Csévélési hőmérséklet: 669 °C 
Kifutó sebesség: 5 m/sec 
Kifutó hőmérséklet: 850,5 °C 

Az előlemez adatai: 
 Vastagság: 14,5 mm 
 Hőmérséklet: 925 °C 
A buga adatai: 
 Vastagság: 221 mm 
 Szélesség: 1222 mm 
 Hosszúság: 3,59 m (2db) 
 Átlag hőmérséklete: 1249 °C  
 Tömege: 7,56 t  
Termelési kapacitás (órateljesítmény): 67 t/óra  

 
 

6.2.2.  A 3 mm készvastagságú, X6CrNiTi18.10 (KO36)  minőségű 
szalag hengerlési technológiája 

  

Az egyes technológiai lépések optimalizálása ebben az esetben is külön-külön 
részprogrammokkal végezhető el. Ezek: 
 
 
 

A: Hűtési technológia;  
B: Készrehengerlési technológia; 
C: Előnyújtó hengerlési technológia;  
D: Izzítási technológia. 
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A. Hűtési technológia: 
Alapadatok: 

Hengerlési véghőmérséklet = 850 °C;  
Szalag sebessége = 6 m/s;  
Szalag vastagsága = 3 mm.  

A kiszámított eredményeket a 6.5. ábra 
szemlélteti. 
 
 
A hűtési technológia feladata olyan 
hőmérsékletűre hűteni a darabot, hogy 
felcsévélhető legyen, azaz ne legyen túl 
hideg, és ne legyen már meleg. A fémtani 
szempontokat figyelembe véve elég szűk 
tartományba kell beletalálni 660-680 °C. 
 
Két hűtőszakasz bekapcsolása esetén tudjuk 
a darabot csévélési hőmérséklettar-
tományába hűteni. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

6.5. ábra Hűtéstechnológia számított eredményei (3 mm) 
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B. Készrehengerlési technológia: 
Alapadatok: 

Előlemez hőmérséklete = 929 °C;  
Előlemez vastagsága = 11,9 mm;  
Kész szélesség = 1140 mm;  
Kész vastagság = 3 mm;  
Kész sebesség = 6 m/s. 

A kiszámított eredményeket a 6.6. ábra 
szemlélteti. 
 
 
A készrehengerlési technológia feladata 
az előlemez vastagságának és hőmérsék-
letének a kiszámítása úgy, hogy se a 
hengerlési erő, se a hengerlési nyomaték 
ne lépje túl a 100 %-os kiterhelést a sor-
vonó motorok által biztosított sebességi 
tartományokon belül.   
 
Nagyon fontos szempontot kell 
meghatározni: Milyenek legyenek a 
hengerek alapdomborításai, hogy 
síkfekvő lemezeket tudjunk hengerelni! 
 
 
 
 

 
6.6. ábra Folytatólagos hengerlés számított eredményei (3 mm) 
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C. Előnyújtó hengerlési technológia: 
A számítógépi program 13 szúrásos 
előnyújtást javasol. 
 
Alapadatok: 

Belépő vastagság = 240,4 mm;  
Belépő szélesség = 1121 mm,  
Belépő hőmérséklet = 1240 °C,  
Buga hossza = 2,38 m. 

A kiszámított eredményeket a 6.7. ábra 
szemlélteti. 

 
 

Az előnyújtó hengerlés feladata az 
előlemez adatai alapján meghatározni a 
buga adatait közel 100%-os 
hőfeszültség terhelés mellet. Az erő és 
a nyomaték értékei nem léphetik túl a 
maximális értéket, a motor 
teljesítménye pedig nem haladhatja 
meg az effektív értéket.  
 

 
 
 
 
 
 
 

6.7. ábra Előnyújtó hengerlés számított eredményei (3mm) 
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D. Izzítási technológia: 
A kemencetér hőmérsékletét a kemence 
végén rendszerint a kiszámított átlagos 
buga hőmérsékletéhez képest +40 °C-ra 
választom. 
 
Alapadatok: 

Kemencetér hőmérséklet a kemence 
elején = 788 °C;  
Kemencetér hőmérséklet a kemence 
végén = 1280 °C;  
Kemence órateljesítmény = 45,5 t/h. 
Egy sorba tolt bugák száma = 2 db  

 
A kiszámított eredményeket a 6.8. ábra 
szemlélteti. 
 
Az izzítási technológia feladata 
meghatározni azt, hogy a 100 %-os 
hőfeszültség terheléshez mekkora 
legyen a kemence legnagyobb 
órateljesítménye! 
 
Minél nagyobb egy kemence 
órateljesítménye, annál rövidebb ideig 
tartózkodik bent buga a kemencetérben, 
azaz kevesebb ideje van a teljes 
átmelegedésre. 
 

6.8. ábra Bugamelegítési technológia számított eredményei  (3 mm) 
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A 3 mm vastagságú, 1140 mm szélességű, X6CrNiTi18.10 (KO36)  
anyagminőségű szalag fenti optimalizált technológia szerinti hengerlésekor tervezhető 
paraméterek összefoglalása: 

 
A késztermék adatai (számított): 

Készméret: 1140 x 3 mm 
Lencsésség: 0,23 % 
Csévélési hőmérséklet: 668 °C 
Kifutó sebesség: 6 m/sec 
Kifutó számított hőmérséklet: 849,8 °C 

Az előlemez adatai (számított): 
 Vastagság: 11,9 mm 
 Hőmérséklet: 929 °C 
A buga adatai (számított): 
 Vastagság: 240,4 mm 
 Szélesség: 1121 mm 
 Hosszúság: 2,38 m (2db) 
 Átlag hőmérséklete: 1240 °C  
 Tömege: 5,0 t  
Termelési kapacitás (órateljesítmény): 45,5 t/óra  

 
A számított eredmények összesítése: 

A késztermék adatai:   
Vastagság: 4 mm 3 mm 
Szélesség: 1240 mm 1140 mm 

Lencsésség: 0,23 % 0,23 % 
Csévélési hőmérséklet: 669 °C 668 °C 

Kifutó sebesség: 5 m/s 6 m/s 
Kifutó hőmérséklet: 850,5 °C 849,8 °C 

Előlemez adatai:   
Vastagság: 14,5 mm 11,9 mm 

Hőmérséklete: 925 °C 929 °C 
Buga adatai:   

Vastagság: 221 mm 240,4 mm 
Szélesség: 1222 mm 1121 mm 

Hosszúság: 3,59 m 2,38 m 
Átlag hőmérséklete: 1249 °C 1240 °C 

Tömege (1db): 7,56 t 5,0 t 
Termelési kapacitás: 67 t/h (2db) 45,5 t/h (2db) 

 
 
A számított adatok alapján megállapítható, hogy a választott hengersoron gyárt-

ható X6CrNiTi18.10 (KO36)  minőségű szalag, azonban a tekercs-tömeg lényegesen 
kisebb, mint az ötvözetlen acéloknál megszokott tömeg. Tekintettel azonban a nagy 
értékkülönbözetre, gazdasági döntés kérdése lehet az egyébként hengerelhető 
anyagminőség előállítása.   
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7. ÖSSZEFOGLALÁS, TÉZISEK 
Értekezésemben összefoglalt vizsgálataimat az acél szélesszalag meleghengerlési 

körülményeire alapozva végeztem. Minden esetben tényleges (mért üzemi, illetve publi-
kált irodalmi) adatokból indultam ki. Sajnos ezek a hozzáférhető adatok csak viszonylag 
kevésbé ötvözött acéltermékek hengerlésére vonatkoztak. Ellenőriztem az irodalomból 
átvett és saját magam által megfogalmazott matematikai függvénykapcsolatok érvényes-
ségét, esetenként – amikor arra szükség volt – korrigáltam is őket. Ezek az ellenőrző és 
pontosító elemzések alapot adtak arra, hogy az „interpolációk” helyett „extrapolációs” 
vizsgálatokat is végezzek: Megvizsgáltam az erősen ötvözött acéltermékek hengerelhető-
ségének korlát-feltételeit, és kidolgoztam egy olyan optimalizáló matematikai modellt, 
amelynek segítségével különböző célfüggvények szerinti technológia-optimalizációs 
vizsgálatok folytathatók.  

A hengerelt szalag méretével, illetve méretpontosságával szemben támasztott kö-
vetelmények kielégítésére az első hatékony intézkedéseket a vastagságnak a szalaghossz 
menti állandó értéken tartására hozták. A meleg szélesszalag hengersorokon is jól bevál-
tak az erre a célra kifejlesztett, kedvező dinamikai tulajdonságokkal rendelkező, rövid 
reakcióidejű hidraulikus vastagságszabályozó berendezések (automatikák). Az egyre nö-
vekvő piaci igények kielégítésére azonban ma már egyedül az nem elegendő, hogy a 
szalagvastagságot a hossz mentén szűk mérethatárok között tartsák. A felhasználók egyre 
növekvő követelményeket támasztanak a szalagkeresztmetszet alakjával és a szalag jó 
síkfekvésével szemben is. 

Hengerlés közben a hengerek rugalmas alakváltozása miatt a hengerrésből kifutó 
szalag alakja többé-kevésbé eltér az elméletileg megkívánható téglalap szelvénytől. En-
nek az eltérésnek a nagysága mindenkori hengerlés-technológiai paraméterek függvénye. 
A kialakuló lencsésség a paraméterek megválasztásán keresztül befolyásolható, illetve 
annak megkívánt nagysága megtervezhető. Erre vonatkozóan kidolgoztam egy olyan 
technológia-optimalizáló fizikai és matematikai modellt, amellyel ez az összhang előre 
megtervezhető, és az eredmény, vagyis a kilépő szalag-alak előállítható lesz. 

A szélesség mentén egyenletes alakváltozás alapfeltétele az, hogy a munkahenge-
rekre köszörült alapdomborítás a hengerek rugalmas behajlását és a hőmérséklet hatására 
bekövetkező hődomborulatot kompenzálja. Automatizált üzemekben a hengerelt termék 
alakját folyamatosan mérik, és erre a mért jelre (eltérésre) szabályozzák a hengerrést. 
Alapvetően azonban elsősorban arra kell törekedni, hogy a hőenergia-áramok olyanok 
legyenek, hogy hatásukra a munka- és a támhenger hőmérséklete valamennyi szúrásban 
és a szúrások teljes tartama alatt a henger valamennyi térfogatelemében csak igen szűk 
tűrésmezőben változzon. A hengerek nagy tömege miatt ugyanis azok időállandója nagy, 
aminek következtében a változó hőmérsékletű szakaszok változó lencsésségű szalag hen-
gerlését jelentenék. 

Lapos termékek hengerléskor tehát – ha nincs a hengerállványon hengerrés-sza-
bályozó automatika – mindenképpen a hengerek hőállapotának stabilizálására kell töre-
kedni annak érdekében, hogy a nagy tömegű és így nagy hőtehetetlenségű (nagy idő-
állandójú) hengerek hődomborodás-változása ne befolyásolja a hengerrést, illetve a hen-
gerelt szalag alakját. A hőállapot stabilizálásának feltétele a hengertestbe bejutó és az 
ebből elvezetett hőmennyiségek (hőáramok) azonossága. Az alakpontosság elérése 
érdekében kialakítottam egy olyan fizikai és matematikai modellt, amelynél előre rögzít-
hetjük a kifutó termék megengedett maximális lencsésségét.  
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A folytatólagos készsor és a lehűtési/csévélési feltételek is befolyásolják a tech-
nológiát. Például a folytatólagos készsor utolsó dolgozó állványából kilépő termék hő-
mérséklete és sebessége (ezek részben egymástól is függenek) csak akkora lehet, amely 
mellett a hűtősor az anyagot a kívánt hőmérsékletre le tudja hűteni. Nem mindegy, hogy 
a hűtőszakaszban mennyi hűtővizet használunk a lehűtéshez (célszerű a vízfelhasználást 
minimalizálni). A minimális vízfelhasználás a hűtősorba befutó, adott geometriájú és 
anyagminőségű termék hőmérsékletének és sebességének egymással szigorú összhang-
ban történő megválasztását jelenti, ami matematikai szempontból egy kétváltozós 
szélsőérték keresés.  

Az értekezésemben elért újszerű eredmények (a tézisek) röviden a következőkben 
fogalmazhatók meg: 

 
1. Kidolgoztam annak a „legkedvezőbb” izzítási technológiának a tervezési módszerét, 

amelyet adott anyagminőség, kemence-konstrukció, és bugavastagság mellett az 
anyagminőség (hőmérséklettől erősen függő!) fizikai paraméterei még biztonsággal 
„megengednek”. A megengedhető feszültséget az izzítandó anyag mindenkori alakítási 
szilárdságához kell hasonlítani. 

 
1.1. A feszültség megengedhető értékére vonatkozó adatot a szakirodalom nem közöl 

(sőt, ennek vizsgálatával nem is foglalkozik), ezért be kellett vezetnem egy új pa-
ramétert. Ez a paraméter a hőfeszültség és egy „megengedhető” feszültség 
hányadosát fejezi ki százalékos megoszlásban:  

[ ]%
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σ

σ
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Δ
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Ezt az általam javasolt és újonnan alkalmazandó ψ  paramétert hőfeszültség 
terhelés-nek neveztem el, és nagysága értelemszerűen legfeljebb 100 % lehet. Ez 
a korlát azért szükséges, hogy ne legyen túl nagy a melegítés közben kialakuló 
hőfeszültség, azaz a mechanikai feszültségek eredőjeként ne keletkezzenek 
maradó alakváltozások az anyagban. Erre különösen a rosszabb hővezető-
képességű ötvözött acéloknál kell figyelni, ugyanis ezen acéloknál az alakítási 
szilárdság 700…800 oC alatt esetleg kisebb, mint az ötvözetlen szénacéloknál. 
 

1.2. A megkívánt átlagos bugahőmérséklet (Tátl) és a bugában még megengedhető 
hőfeszültség (σhőfesz) megtervezhető a fűtés intenzitásával (kemence 
térhőmérséklet), illetve a maximális áttolási sebességgel (órateljesítmény).  

 
2. Kidolgoztam a kihengerelt kész szalag kívánt (minimális és állandó) lencsésségét 

(alakhűségét) eredményező technológia tervezésének elveit, tetszőleges anyagminőség 
és geometria (szélesség, vastagság) esetében: 

[ ] állandóDqFfh kösz ⇒= δδ ;; , 
 
ahol:  F: a hengerlési erő, 
  q: a hengertestbe belépő hőáramsűrűség, és 
  δDkösz: a hengertestekre köszörült alapdomborítás. 
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2.1. Megállapítottam, hogy a hengertestbe belépő hőáramsűrűség állandóságának az a 
számszerű feltétele (ez a hengertestek hőtágulásának állandósításához szükséges), 
hogy a hengertestbe belépő hőáramsűrűség folyamatosan azonos legyen az onnan 
(hűtéssel) elvonható hőáramsűrűséggel: 

   qbe = qhűtés  , [W/m2]. 
 

2.2. Bebizonyítottam, hogy az állandó hőáram-sűrűségek kialakítása a henger-
testekben az egymás után alakított termékek különbözősége miatt csak a könnyen 
beállítható hengerlési sebességek és hőmérsékletek optimális megválasztásán ke-
resztül lehetséges.  

 
3. Definiáltam egy, a hűtőberendezésben elérendő ΔThűtés,MIN  szükséges minimális hőmér-

séklet-csökkentést. Ennek elérésére kétféle célfüggvényt alakítottam ki: 
 

3.1. Amennyiben a legnagyobb gyártókapacitás (t/óra) megvalósítása a cél, kiszámí-
tottam azt a 

vn,MAX = f(anyagminőség; szalagvastagság; hűtővízmennyiség) 
értéket, amely az adott paraméterekkel rendelkező gyártó berendezéssel még elér-
hető. 

 
3.2. Amennyiben a hűtővíz-felhasználás minimalizálása a cél, kiszámítottam azt a 

Qvíz,MIN = f(anyagminőség; szalagvastagság; szalagsebesség) 
értéket, amely vízmennyiség kijuttatásával elérhető a ΔThűtés,MIN  szükséges mini-
mális hőmérséklet-csökkentés. 
 



Tóth János: Saválló acélszalag meleghengerlési technológiájának optimalizálása 

 87

8. FELHASZNÁLT IRODALOM 
2. fejezet: 
[2.1] Braun G.: Az acél szélesszalag meleghengerlési technológia tervezésének újszerű alapel-

vei. Ph.D. értekezés, Kerpely Antal Anyagtudományok és technológiák Doktori Iskola, 
Miskolc, 2003. 

[2.2] Sebő S.: A melegen hengerelt acélszalagok tulajdonságainak javítása a szalaghűtő-
rendszer optimalizálásával. Ph.D. értekezés, Kerpely Antal Anyagtudományok és 
technológiák Doktori Iskola, Miskolc, 2003. 

[2.3] Verő J., Káldor M.: Vasötvözetek fémtana, 4. kiadás. Műszaki Könyvkiadó, Budapest, 
1987. 

[2.4]  Eckstein, H. J.: Werkstoffkunde Stahl und Eisen. Teil. II. Leipzig, VEB. Deutscher 
Verlag für Grundstoffindustrie. 1972. 

[2.5]  Brandis. H., Kiesheyer, H., Lennartz, G.: Mechanischtechnologische Eigenschaften und 
Ausscheidungsverhalten hochreiner ferritischer Stähle. Archiv für das Eisenhüttenwesen. 
Nr 12. 1975. p. 799. 

[2.6]  Burghardt, K., Borchers, H.: Untersuchung der Bildung und Auflősung der    Phase in 
ferritischen Chromstahlen. Archiv für das Eisenhüttenwesen 1963. 34. p. 465...476. 

[2.7]  Schuster, Ch., Eckstein H. J.: Korrosionsbeständigkeit hochlegierter ferritisch – austeniti-
scher Stähle. Neue Hütte 1977. Nr.5. P.266...272. 

[2.8]  Kupcak, A., Zidek, A.: Das Walzen von Bändern aus nichtrostenden Chromstählen. Hut-
nicke Listy, 1967. H. 3. p. 184. … 190. 

[2.9]  Bändel, G., Tofaute, W.: Die Versprőnding von hochlegierten Chromstählen im Tempe-
raturgebiet um 500 °C. Archiv für das Eisenhüttenwesen, 1952. Nr 15. p. 307...320. 

[2.10]  Cina, B., Lavander, J.D.: The 475 °C hardening characteristics of some high-alloy steels 
and chromium irons. Journal of Steel Institute, 1953. p. 690...695. 

[2.11] Lena, A. J., Hawkes, M. F.: 885 °F Embrittlement in Stainless Steels. Journal of Metais,  
Nr 6. 1954. p. 607...615. 

[2.12] Schwartz, Ch., Framson, I.A.: .Inventing a new ferritic stainless steel. Chemical 
Engineering, 1970. Nr 4. p. 25...38. 

[2.13] Zidek, M.: Vztah mezi rustem zrna a tvaritelnosti oceli v oblasti horni teplot tvareni. 
Hatnicke Listy, 1968. Nr 6. p. 413...419. 

[2.14] Lennartz, G.: Einfluss von Legierungselementen auf das Ausscheidungsverhalten auste-
nitischer Chrom-Nickel-Stähle. Microchimica Acta, Wien, 1965. Heft 3. p. 405...428. 

[2.15] Braumann, F., Kracher, H.: Vorgang der Bildung von Phase im Stahl mit 18 Cr, 2 Mo 
und 10 Ni. Archiv für das Eisenhüttenwesen, 1954. Nr 25. p. 479…488. 

[2.16] Kunz, H. J.; Beitrag zur Primärumformung zur Gefügung Eigenschaftsbeeinflussung bei 
der Warmformgebung und Wärmebehandlung ferristischer Chromstähle. Freiberger 
Forschungshefte, B.188. Leipzig. 1975. 

[2.17] Weinhold, H.: Einfluss verschiedener Warmformgebungs und 
Wärmebehandlungsbedingungen auf Eigenschaften ferritischer Chromstähle. Freiberger 
Forschungshefte, B. 182. Leipzig, 1975. 

[2.18] Ezner, K., Papsdorf, P.: Untersuchungen zum Entfestigungsverhalten mikrolegierter 
Baustähle und dem Formänderungsvermögen hochlegierter Stähle. Freiberger For-
schungshefte, B 183. Leipzig, 1975. 

[2.19] Schiller, H.: Beitrag zum Einfluss der Art des Spannugszustandes auf das Um-
formverhalten metallischer Werkstoffe. Dissertation an der TH. Kaorl-Marx Stadt, 1971. 

[2.20] Pflaume, E.: Probleme des Warmformens von hochlegierten Stählen. Neue Hütte, 1965. 
Dez. p. 765…767. 

[2.21] Schumann, H. : Metallographie. VEB. DVG. 1969. Leipzig. 



Tóth János: Saválló acélszalag meleghengerlési technológiájának optimalizálása 

 88

[2.22] Hildebrand, M.: Ein Beitrag zum Verhalten des Ferrits in austenitischen Cr-Ni- Stählen 
bei Warmformung. Freiberger Forschungshefte, B.159. Leipzig, 1971. 

[2.23] Stiebellehner, J., Maldet, F.: Erfahrungen bei der Herstellung von nahtlosen Rohren aus 
hochlegierten Stählen. Neue Hütte, 1986. p. 291-297. 

[2.24] Tien, N.T., Knauschner, A.: Umformtechnische Kenngrőssen bei der Warmumformung 
hochlegierter Stähle unter Berücksichtigung von Pausenzeiten zwischen den 
Umformschritten. Freiberger Forschungshefte, B.188. Leipzig, 1976. 

[2.25] Hildebrand, M., Gőhler, H., Krauss, E.: Besonderheiten bei der Warmverformung auste-
nitischer Stähle zu nahtlosen Rohren. Neue Hütte, H.10. 1963. p.594...599. 

[2.26] Hensel, A., Spittel, Th.: Kraft- und Arbeitsbedarf bildsamer Formgebungsverfahren. VEB 
Deutscher Verlag für Grundstoffindustrie, Leipzig, 1978. 

[2.27] Kiss E. szerk.: Képlékeny alakítás. Egyetemi tankönyv. Tankönyvkiadó, Budapest, 1991. 
[2.28] Lorenz, K., Fabritias, H., Kranz, E.: Vollaustenitische Chrom-Nickel-Molybdän-Stähle 

mit rd. 0,03% Kohlenstoff und 0,1%  Stickstoff für den Einsatz im Tempereturbereich 
von -269 bis 700 °C. Stahl und Eisen, 1972. Nr 9. p. 393...400. 

[2.29] Rapatz, F.: Die Edelstähle. Springer Verlag, Berlin, 1962. 
[2.30] Tajc, N. Ju.: Az acél hevítésének technológiája.  Metallurgizdat, Moszkva, 1950. 
[2.31] Farkas K. and Voith M.: Model for hot-rolled wide strip taking the thermal effect into 

more precies consideration. 10th Process Technology Conference Proceedigs. Toronto, 
1992. p. 453-459. 

[2.32] Voith M.: A képlékenyalakítás elmélete, Nagy alakváltozások tana. Miskolci Egyetemi 
Kiadó, Miskolc, 1998. 

[2.33] Voith M.: A hidegszalaghengerlés technológiájának optimalizálása. BKL, Kohászat, 
1982. (115) p. 93-99. 

[2.34] Dernei L.: Alumínium meleghengerlési…. Doktori értekezés. Miskolci Egyetem, 1992. 
[2.35] Sulcz F., Juhász A., Vitézy A-né, Riba D.: Acéltuskók egyenletes átmelegítésének elmé-

leti vizsgálata. BKL, Kohászat, 1976 (109) p. 11-19. 
[2.36] LKM-NAC Hengermű Finomsori technológiájának intenzifikálása. Kutatási jelentés. 

NME Kohógéptani és Képlékenyalakítási Tanszék, Miskolc, 1982. 
 
3. fejezet 
[3.1] A DUNAFERR Acélművek Kft. Meleghengermű készsorának terhelhetőségi felülvizsgá-

lata. Kutatási jelentés. Miskolci Egyetem, Kohógéptani és Képlékenyalakítástani 
Tanszék. Miskolc, 1996. 

[3.2] A DUNAFERR Acélművek Kft. Meleghengerművében a folyamatosan öntött buga 
vastagságának változtatási lehetőségei. Kutatási zárójelentés. Miskolci Egyetem, 
Kohógéptani és Képlékenyalakítástani Tanszék. Miskolc, 1994. 

[3.3] Voith M.: A korszerű meleghengerlés technikája és technológiája. BKL, Kohászat 124 
(1991). 153-159. p. 

[3.4] Braun G., Grega O., Győri M. : A brammavastagság csökkentésének hengerlés-technoló-
giai alternatívái (MicroCad 1999. Metallurgia szekció kiadvány, pp. 35-40.) 

[3.5] Braun G.: Hengerlési paraméterek optimalizációja acél lapostermékek gyártásánál (Anya-
gok Világa – Független Elektronikus Szakmai Folyóirat, I. évf. 2. szám. 2000. április). 

[3.6] Beagles, A. E., Hewitt, E. C., Mizban, S. I.: Szélesabroncs-hengerművek termikus 
modellezése. BKL Kohászat, 126. évf. (1993), 4- 8. old. 

[3.7] Lontai A., Bánhegyesi A. Kokas T.: Az 1700 mm-es félfolytatólagos melegszalagsor fej-
lesztése. BKL Kohászat, 133. évf. (2000) 352 - 356. old. 

[3.8] Buga- és térhőmérséklet mérése a DUNAFERR Acélművekben. Kutatási jelentés. Mis-
kolci Egyetem, 2006. 

[3.9] Riba D.: A buga átizzításának … Kandidátusi értekezés. Budapest, 1977. 
[3.10] http://www.engineeringtoolbox.com/young-modulus-d_773.html 
[3.11] Szabványgyűjtemények, 20. Acélok I. MSZ 4360, Budapest, 1987. 
[3.12] Kazancev,E. I.: Promüslennyije pecsi. Metallurgija, Moszkva, 1975. 



Tóth János: Saválló acélszalag meleghengerlési technológiájának optimalizálása 

 89

4. fejezet 
[4.1] A DUNAFERR Acélművek Kft. Meleghengersorán hengerelt szalag optimális 

keresztmetszetprofiljának feltételei. Kutatási zárójelentés. ME Anyagtechnológiai intézet, 
Kohógéptani és Képlékenyalakítástani Tanszék, Miskolc, 1994. 

[4.2] Voith M., Dernei L., Kokas T., Horváth Á.: Hideghengerlési technológiák számítógéppel 
segített (CAD) tervezése. BKL Kohászat, 120. évf. (1987) 8-9. szám, 347-350. old. 

[4.3] Voith M.: Alumíniumötvözetek képlékenyalakítása. Tankönyvkiadó, Budapest, 1980. 
[4.4] A DV Meleghengersorán gyártott szélesszalag vastagságeltéréseinek meghatározása. 

Kutatási jelentés. NME Kohógéptani és Képlékenyalakítástani Tanszék, Miskolc, 1988. 
[4.5] Oláh Z.: A tám- és munkahenger egységes rendszer eredő rugalmas alakváltozásának 

elméleti és kísérleti vizsgálata. Egyetemi doktori értekezés. NME Miskolc, 1977. 
[4.6] Simon S.: Hideghengerállványoknál alkalmazott hengerhajlítási rendszer vizsgálata. 

Egyetemi doktori értekezés. NME Miskolc, 1976. 
[4.7] Mihejev, M. A.: A hőátadás gyakorlati számításának alapjai. Tankönyvkiadó, Budapest. 

1973. 
[4.8] Kőnig, B.: Zur Ermittlung des Temperaturverlaufs von Walzenoberfläche zum 

Walzenkern. Neue Hütte. 17 (1972) 7. 416-417. old. 
[4.9] Tóth J.: Széles acélszalag meleghengerlési paramétereinek optimalizálása. Doktorandusz 

Fórum, előadás. Miskolc, 2004. 
[4.10] Hidegen hengerelt termékek gyártásának optimalizálása. Kutatási jelentés. NME 

Kohógéptani és Képlékenyalakítástani Tanszék. Miskolc, 1986. 
[4.11] Wiedemer K., Dittmann H.: Kaltwalzen mit direkter Walzenzustellung und 

walzenanstandregelung. VI. Országos Kohászati Hidegalakító Konferencia, Székesfehér-
vár, 1980. 

[4.12] Molnár J., Illés P., Kovács Á.: Melegen hengerelt szalagok szelvényalakjainak javítása. 
Dunatáj Kiadói Kft. 2005. 23-33 o. 

 
5. fejezet 
[5.1] Osztatni M.: Melegen hengerelt szélesszalagok tekercselés előtti lamináris rendszerű hű-

tése. BKL Kohászat, 106 (1973). 158-163. old. 
[5.2] Paul, S. K. és társai: Control of Coiling Temperature trough Data Mining… Steel Times 

International, 2001. May. 33-34. old. 
[5.3] Timm, W. és társai: Modelling of Heat Transfer in Hot Strip Mill… Steel Research, 73 

(2002), 3. szám, 97-104. old. 
[5.4] Környei T. és társai: A szalaghűtéssel kapcsolatos tapasztalatok, szakirodalmi 

megállapítások összefoglalása. BME. Kutatási, fejlesztési jelentés, Budapest. 2001. 
[5.5] Holman, J. P.: Heat Transfer. McGraw-Hill. 1989. 
[5.6] Az új csévélő telepítése a Dunai Vasmű Meleghengerművében. Kutatási zárójelentés. 

Miskolci Egyetem, Kohógéptani és Képlékenyalakítástani Tanszék. Miskolc, 1993. 



Tóth János: Saválló acélszalag meleghengerlési technológiájának optimalizálása 

 90

9. JELMAGYARÁZAT 

:
2

⎥
⎦

⎤
⎢
⎣

⎡
s

ma   a hőmérsékletvezetési szám, 

:A    állandó, a kemence térhőmérsékletének a leírásához, 
[ ]:2mmAbe    a hengerrésbe belépő darabkeresztmetszet, 
[ ]:2mAcső    egy cső keresztmetszete a hűtőzónában, 

[ ]:2mmAki    a hengerrésből kilépő darabkeresztmetszet, 
:3,2,1A     termodinamikai tényező az alakítási szilárdság számításához, 

[ ]:mmb   a hengerelt szalag szélessége,   
[ ]:mmb buga   a buga szélessége, 

[ ]:mmb elölemez   az előlemez szélessége, 
:B    állandó a kemence térhőmérsékletének a leírásához,,  

:⎥
⎦

⎤
⎢
⎣

⎡
⋅ Ckg

kJc
o   a fajlagos hőkapacitás (régi megnevezéssel: fajhő),  

:⎥⎦
⎤

⎢⎣
⎡

kN
mmC   a hengerállvány eredő rugóállandója, 

[ ]:mDcső   a vízsugár átmérője (azonos a kifolyócső belső átmérőjével),  

:2 ⎥⎦
⎤

⎢⎣
⎡
mm

NE   a rugalmassági modulusz, 

[ ]:kNF   a hengerlési erő, 
[ ]:kNFfék   a fékező erő, 
[ ]:kNFhúzó   a húzó erő, 

:][mmhátl   az átlagos darabvastagság, 
:][mmhbal   a bal oldali darab-vastagság, 
:][mmhbuga   a buga vastagsága, 

[ ]:mmhék   a hengerelt termék ékessége, 
[ ]:. mmh lemezelő   az előlemez vastagsága, 

[ ]:mmhjobb   a jobb oldali darab-vastagság, 
[ ]:mmhkész   a kész  szalag vastagsága, 

[ ]:mmhki   a kifutó szalag „átlagos” vastagsága, 
[ ]:mmhköz   a szalag közepének a vastagság,  

[ ]:mmhδ    a szélesség menti méret-különbség, vagy úgynevezett lencsésség, 
[ ]:mmhmértδ    a mért szélesség menti méret-különbség, 
[ ]:mmhszámδ    a számított szélesség menti méret-különbség, 

:][−i     rétegek száma, 

:2 ⎥⎦
⎤

⎢⎣
⎡
mm

Nk f    az alakítási szilárdság, 

:20 ⎥⎦
⎤

⎢⎣
⎡
mm

Nk f    az alakítási szilárdság vonatkoztatási alapja, 



Tóth János: Saválló acélszalag meleghengerlési technológiájának optimalizálása 

 91

:2 ⎥⎦
⎤

⎢⎣
⎡
mm

Nk fbe    a belépő alakítási szilárdság, 

:2 ⎥⎦
⎤

⎢⎣
⎡
mm

Nk fki    a kilépő alakítási szilárdság, 

:2 ⎥⎦
⎤

⎢⎣
⎡
mm

Nk fköz   a belépő/kilépő keresztmetszetre számított közepes alakítási szilárdság, 

:][−K   állandó a súrlódási tényező számításához,  
:][−TK    a hőmérséklet hatását kifejező tényező, 
:][−ϕK   az alakváltozás hatását kifejező tényező, 
:][−⋅

ϕ
K   az alakváltozási sebesség hatását kifejező tényező, 

[ ]:' mmld   a módosult (belapult) nyomott ív hossza, 
[ ]:mml buga   a buga hossza, 

[ ]:mL    az a távolság, amelyet a buga a kemencében megtesz, 
[ ]:max mL   a kemencetér hasznos hossza, 

[ ]:tm    a buga tömege, 
:3,2,1m    a termodinamikai tényező az alakítási szilárdság számításához, 

[ ]:NmM   a nyomaték, 
[ ]:NmM névl   a névleges nyomaték, 

[ ]:−n     a bugára merőleges elemi rész (rétegszám), 

:1
⎥⎦
⎤

⎢⎣
⎡

s
nnévl    a névleges fordulatszám, 

:2 ⎥⎦
⎤

⎢⎣
⎡
m
Wqs    a hőáramsűrűség a hevített buga felületén, 

:2,1q    a hőáramsűrűség a hevített buga egyes rétegeiben, 

:⎥⎦
⎤

⎢⎣
⎡
h
tQ   a kemence kívánt órateljesítménye, 

:
3

⎥
⎦

⎤
⎢
⎣

⎡∑ h
mQ

víz
  a hűtővíz mennyisége, 

:
3

min, ⎥
⎦

⎤
⎢
⎣

⎡
h

mQvíz   a számított minimális vízfelhasználás, 

:
3

, ⎥
⎦

⎤
⎢
⎣

⎡
h

mQ számvíz   a számított hűtővíz mennyisége, 

:
3

, ⎥
⎦

⎤
⎢
⎣

⎡
h

mQ üzvíz   az üzemi méréskor a hűtővíz mennyisége 

:
3

1 ⎥
⎦

⎤
⎢
⎣

⎡
h

mQ   az egy hűtőegységen kifolyó maximális vízmennyiség, 

:
3

,1 ⎥
⎦

⎤
⎢
⎣

⎡
h

mQ felső   az egy hűtőegységen kifolyó maximális felső vízmennyiség, 

[ ]kWP :   egy-egy szúrás teljesítményszükséglete, 
[ ]kWPeff :   az effektív teljesítmény, 
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[ ]kWPmax :   a maximális teljesítmény, 
[ ]kWPnévl :   a névleges teljesítmény, 

:2R    a regresszió, 

:22,0 ⎥⎦
⎤

⎢⎣
⎡
mm

NRP   az egyezményes folyáshatár, 

[ ]:st    a kemencében eltöltött időtartam, 
[ ]:stö    az összes melegítési idő, 
[ ]:CT o    alakítás hőmérséklete, 

[ ]:CTátl
o    a buga átlagos hőmérséklete, 
[ ]:CTcsév
o   a csévélési hőmérséklet, 

[ ]:max, CTcsév
o   az előírt maximális csévélési hőmérséklet, 

[ ]:min, CTcsév
o   az előírt minimális csévélési hőmérséklet, 

[ ]:, CT végheng
o   a hengerlési véghőmérséklet, 

[ ]:CTi
o

   az i-ik szúrásban lévő darab hőmérséklete, 
[ ]:CTkem
o   a kemence hőmérséklete, 
[ ]:, CT ekem
o   a kemencetér elejének hőmérséklete, 

[ ]:, CT vkem
o   a kemencetér végének hőmérséklete, 

[ ]:CTközép
o   a buga közepének hőmérséklete, 
[ ]:CTlevegő
o

  a környezet hőmérséklete, 
[ ]:CT közép

mh
o   a munkahenger palást-közepének hőmérséklet-növekedése, 

[ ]:2/ CT b
mh

o   a munkahenger a szalag szélénél a hőmérséklet-növekedése, 
[ ]:CTrekr
o   újrakristályosodási hőmérséklet, 

[ ]:CTvíz
o   hűtővíz hőmérséklete, 

[ ]:0 CT o   a kiinduló betétbuga átlagos hőmérséklete,  

:.ő ⎥
⎦

⎤
⎢
⎣

⎡
m
CT

o

feszhδ  az eredeti bugaméretre vonatkoztatott hőfeszültség, 

[ ]:)2/( CT b
mh

oδ  a munkahengeren a szalag közepe és a szalag széle közötti 
hőmérsékletkülönbség, 

[ ]:CThütés
oΔ   a hűtéssel elérendő hőmérséklet-csökkentés, 

[ ]:min, CThütés
oΔ   a szükséges minimális hőmérséklet-csökkenés, 

[ ]:−x    az egymás mellett (az egy sorban) tolt bugák száma, 
[ ]:mmxΔ   a rétegek vastagsága, 
[ ]:mmyhő   hődomborítás, hődomborodás, 

[ ]:,2/ mmy oldalszalagb
mh  a munkahenger szalagoldali, a szalagszélességre vonatkozó sugár-

változása, 
[ ]:,2/ mmy oldalthb

mh   a munkahenger támhenger-oldali, a szalagszélességre vonatkozó sugár-
változása, 

[ ]:0 mmy   köszörült alapdomborítás (sugárra vonatkoztatva), 
[ ]:2/ mmyb

rés   hengerrést adó hengeralkotók alakja (sugárra vonatkoztatva), 
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[ ]:mmyrug   rugalmas kihajlás (sugárra vonatkoztatva), 
[ ]:,2/ mmy oldalmhb

th   a támhenger munkahenger-oldali, a szalagszélességre vonatkozó sugár-
változása, 

:⎥⎦
⎤

⎢⎣
⎡

s
mvbuga   a buga átlagos haladási (tolási) sebessége, 

:
2

⎥
⎦

⎤
⎢
⎣

⎡
N

mm
készν   a készsoron kifutó darab sebessége, 

:⎥⎦
⎤

⎢⎣
⎡

s
mvopt   az optimális szalag sebesség,  

:⎥⎦
⎤

⎢⎣
⎡

s
mvüz   az üzemi mérés sebessége, 

[ ]:3mV   a vízzel közvetlenül hűtött szalag-térfogat, 

:
3

1 ⎥
⎦

⎤
⎢
⎣

⎡
h

mV   egy csövön kifolyó vízmennyiség, 

[ ]:JWt    az anyag töréséig befektetett képlékeny munka, 
 
 

:1
⎥⎦
⎤

⎢⎣
⎡

Co
α    a lineáris hőtágulási együttható, 

[ ]:1 −ε    a láng és a fal összkisugárzó képessége, 
[ ]:2 −ε    a buga kisugárzó képessége, 
[ ]:−hőε   az emissziós tényező, 
[ ]:−rugε    a hőtágulásból származó fajlagos nyúlás, 

:][ −eϕ   az effektív alakváltozás, 
:][ −etϕ   a törési alakváltozás, 

:][3,2,1 −ϕ   a főirányokban mért effektív alakváltozás, 
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kgρ    a sűrűség, 
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kJλ  a hővezetési tényező, 

:][ −μ   a súrlódási tényező, 
[ ]:−ϑ    a kilágyulási tényező, 
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befékσ   a befutó keresztmetszetben ható fékező húzófeszültség, 
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kifékσ    a kifutó keresztmetszetben ható fékező húzófeszültség, 
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höfeszσ    a hőfeszültségből eredő mechanikai feszültség, 
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megσ    a megengedett mechanikai feszültség, 

:Φ    a helyzet- és felületarány tényező, 
[ ]:%ψ  a hőfeszültség és az alakítási szilárdság hányadosát fejezi ki százalékos 

megoszlásban. 


