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Abstract 

 Presented study characterizes causes of edge cracks formation in the electrotechnics dynamo 
steel on the base C-Mn-Si. By means of formability test was identified the temperature interval 950-
1200°C in which has the material low formability.  The lower formability is reached by : 

phase structural trasformation in the temperature interval 925-975 deg C and 750-800 deg C 

brittleness of Fe sulphides in temperature interval 1000-1200 deg C. 

On the essential of statistic analysis were derivated regression equations for the description of finish 
rolling temperature in roughing train as a function of Si/C proportion and edge cracks formation. The 
form of regression equation is following: 

  T5 = 1,49977.[660,3-994,3.C+73,4.Si-Z] 

where: C, Si - carbon, silicon content 

 Z - edge craks 

The rolling condition for edge cracks occurence are unfavorable during rough rolling and finish rolling 
is making without formability problems. 

 

 

Abstrakt 

 Práca sa zaoberá analýzou príčin vedúcich k výskytu zátrhov u elektrotechnickej ocele na báze 
C - Mn - Si. Pomocou skúšky tvárniteľnosti bol identifikovaný tepelný interval 950 - 1200°C, v ktorom 



materiál vykazuje zníženú tvárniteľnosť. Pomocou štatistickej analýzy boli odvodené regresné rovnice 
poukazujúce na fakt, že výskyt zátrhov vzrastá s klesajúcim obsahom uhlíka pod 0,04% ako aj 
klesajúcou teplotou meranou za poslednou stolicou prípravného poradia. 

 

 

1.  Úvod 

 Príčinnosť vzniku okrajových necelistvostí (ON) vyskytujúcich sa na pásoch valcovaných za 
tepla bola na rôznych akostiach ocelí skúmaná celým radom autorov, napr. [1 až 6]. Títo autori skúmali 
ich výskyt na pásoch pochádzajúcich z klasickej ingotovej výrobnej technológie. Vyskytovali sa 
názory, že s prechodom výroby bram na 100% cez ZPO, defekty typu ON zaniknú, čo sa nakoniec 
nepotvrdilo. V predchádzajúcich prácach autorov [4,5] boli na dynamo oceliach vykonané nasledujúce 
skúšky tvárniteľnosti pri podmienkach :  

skúšky pechovacie - pri Tdef  = 700 - 960°C a deformáciách ε = 30 - 60% 

skúšky valcovacie  - pri Tdef  = 600 - 900°C a deformáciách ε = 30 - 70%. 

  

Žiaľ, uvedené skúšky nepotvrdili pokles tvárniteľnosti materiálu aj napriek nepriaznivým podmienkam 
plastickej deformácie (nízka teplota, vysoký stupeň deformácie). 

S ohľadom na doterajšie poznatky vyplývajúce z našich predchádzajúcich vedecko-výskumných prác, 
ďalšie sledovania boli zamerané na štúdium tvárniteľnosti dynamo ocele v celom rozsahu tvárniacich 
teplôt pomocou skúšky materiálu namáhaného v krute. 

 

 

2. Experimentálne metodiky a použitý materiál 

 Za účelom posúdenia príčin výskytu ON boli použité tieto experimentálne metodiky : 

 

 

a)  plastometrická skúška na krutovom plastometri SETARAM pri podmienkach : 

 

 

Séria 1 : 

Tohrev      = 700 - 1300°C počas 10 min 

Tdeformácie = 763 - 1300°C  

Intenzita rýchlosti deformácie = 0,3 - 3,12s-1 

 

 

Séria 2 : 

Tohrev     = 1000 - 1250°C počas 10 min 

Tdeformácie = 750 - 1150°C  

Intenzita rýchlosti deformácie = 1,3s-1 

 

 

Hodnotené ukazovatele : 



n - počet otáčok do lomu [1/ot] 

Mk - krútiaci moment do lomu tyče [Nm] 

σ - napätie pri lome tyče [NPa] 

ε - relatívna deformácia vypočítaná z otáčok do lomu [%] 

t - čas do lomu [s] 

 

 

Štatistické metódy 

lineárna regresná analýza pre posúdenie závislosti výskytu zátrhov na chemickom zložení a 
teplote dovalcovania v prípravnom poradí. 

 

 

Pre experimentálne sledovania bola použitá elektrotechnická oceľ typu dynamo o smernom zložení 
uvedenom v tabuľke č.1. 

 

 
              Tab.1 Chemical composition of dynamo steel 

 

 

3. Dosiahnuté výsledky a ich analýza 

 Základným kritériom pre hodnotenie tvárniteľnosti materiálu pomocou krutovej skúšky je 
počet otáčok do lomu v závislosti na deformačnej teplote, priebeh ktorých je vyjadrený na obr.1. Táto 
závislosť vykazuje niekoľko lokálnych miním a to pri teplotách deformácie Tdef = 763°C, 995°C, 
1098°C, 1196°C a 1301°C. 

 

 
Fig.1 Dependence n - lom = f ( Tdef ) 

 

 

Ak sa prepočítajú otáčky „n-lom“ na relatívne deformácie, tak priebeh obidvoch závislostí je vyjadrený 
na obr.2. 

Fig.2 Dependence n - lom, EPS - lom = f ( Tdef - lom ) 

 

 

 Vyjadrenie závislosti napätia v lome na teplote deformácii sa nachádza na obr.3, v ktorom k 
prudkému zlomu dochádza v intervale teplôt 995 - 1000°C. S ďalším zvyšovaním teploty deformácie 
napätie klesá. Vzhľadom k tomu, že napätie značne ovplyvňuje zvyšujúca sa teplota, tak ako to 
vyjadruje priebeh závislostí napätie na medzi sklzu - σo, peakového napätia σp a napätia v steady - 
state - σss uvedených na obr.4, nie je možné túto veličinu považovať za signifikantnú pre hodnotenie 
tvárniteľnosti. 

 

 

 



 
Fig.3 Dependence SIG-lom = f ( Tdef  ) 

 

 

Sumárny prehľad otáčok, relatívnej deformácie, napätia a krútiaceho momentu do lomu v závislosti na 
teplote deformácii je uvedený na obr.5. 

 

 

 

 
Fig.4 Dependence SIGO, SIGp, SIGss = f ( Td ) 

  Ak k analýze zmien počtu otáčok do lomu sa použijú rezy ternárnym diagramom Fe-
Si-C zostrojené autormi [6] pre obsahy 0,02% C, 0,04%C a 0,1%C a obsahy kremíka Si = 1,4 - 1,7%, 
tak sa dospeje k týmto záverom : 

a) minimum n-lom pri Tdef = 763°C je spojené s fázovou premenou (α + γ) ⇒ (α + Fe3C), ktorá 
prebieha pre definované rozsahy C a Si v intervale teplôt 750 - 800°C, 

b) pre C = 0,02 - 0,04% a Si = 1,4 - 1,7% dochádza k fázovej premene  (γ) ⇒ (α + γ)  v tepelnom 
intervale 925 - 975°C, pričom globálneho minima tvárniteľnosti materiálu sa dosahuje pri teplote 
995 - 1000°C, 

c) minimum tvárniteľnosti pri teplotách Tdef = 1098°C a 1196 °C nie je doprevádzané žiadnou fázovou 
transformáciou a podľa práce [8] súvisí s prítomnosťou nízkotaviteľných sírnikov FeS.  

 

 
Fig.5 Dependence n, EPS, SIG, MK - lom = f ( Tdef - lom ) 

 

 

Z hodnotenia vyplýva, že kritickou oblasťou, ktorá vykazuje zníženú tvárniteľnosť materiálu je interval 
teplôt Tdef = 950 - 1200°C ako aj fakt, že zvýšenie obsahu uhlíka rozširuje (α + γ) oblasť, čím sa 
posúvajú teploty premeny pre Si = 1,4 - 1,7% smerom k nižšim teplotám. Za výhodnejší obsah uhlíka 
je možné považovať jeho hornú prípustnú hranicu, t.j. 0,04% C. 

Pozitívny vplyv zvýšenia obsahu uhlíka na C = 0,04% bol zistený aj pri vyjadrení závislosti podielu 
výskytu zátrhov na obsahu uhlíka, ktorý demonštruje obr.6, kým pri obsahu C = 0,02% bol podiel 
zátrhov v sledovanom súbore 37,5%, pri C = 0,03% poklesol výskyt na 27,3%, aby pri C = 0,04% 
dosiahol výskyt zátrhov 14,7%. 

Fig.6 Dependence of edge craks on carbon contents 

Predchádzajúce závery, ktoré vyplynuli z analýzy tvárniteľnosti boli základom pre štatistickú analýzu 
vplyvov pôsobiacich na vznik zátrhov. Na jej základe bol pomocou viacrozmernej regresnej analýzy 
spracovaný sledovaný súbor. Zo spracovania súboru vyplynula potreba hľadať závislosť v tvare 
„výskyt zátrhov“ = f (%C, %Si, T5). Následne boli odvodené tieto regresné rovnice : 

 

 

 Z = 660,3 - 994,3 . C + 73,4 . Si - 0,6677 . T5 (Iyx = 0,86) (1) 

 Z = 731,3 + 0,4637 . (Si/C)  - 0,679 . T5  (Iyx = 0,86) (2), 

kde : 

Z - výskyt zátrhov [%] 



C, Si - obsah uhlíka, resp. kremíka [%] 

T5 - teplota predvalku za poslednou stolicou prípravného poradia P5 [%] 

 

 

Ak v rov. (1) a (2) použijeme vo forme nezávisle premennej T5 ako technologický ukazovateľ procesu 
valcovania, ktorý je možné meniť v závislosti od obsahu C a Si a podľa očakávaného výskytu zátrhov, 
tak dostávame rovnice v tvare : 

                         

 T5 =   . [660,3 - 994,3 . C + 73,4 . Si - Z]   (3) 

 

 

                        

 T5 =   . [731,3 - 0,4637 . (Si/C) - Z]    (4) 

 

 

Keď použijeme rov. (4), potom je možné vyjadriť jej grafickú interpretáciu tak, ako je uvedené na 
obr.7. 

 

 

 

 
Fig.7 Dependence T5 = f ( Si/C,Z ) 

 

 

Z analýzy grafickej závislosti a samotných rovníc vyplýva : 

najpriaznivejší je pomer Si/C = 35 (t.j. C = 0,04%, Si = 1,4%), kedy pri požiadavke na Z = 0% je 
potrebné, aby T5 = 1100 °C, resp. pre Z = 10% je požiadavka na T5 = 1185°C. 

 

 

4. Záver 

 Na základe doterajších poznatkov, experimentálnych prác, dosiahnutých výsledkov, ako aj 
štatistickej analýzy, je možné urobiť tieto závery : 

minimum tvárniteľnosti sa dosahuje pri fázových transformáciách z (α + γ) ⇒ (α + Fe3C) pre 
rozsah teplôt 750 - 800°C a  (γ) ⇒ (α + γ) v tepelnom 925 - 975°C (minimum tvárniteľnosti je pri 
teplotách 995 - 1000°C), 

ďalšie minimá tvárniteľnosti pri teplotách 1098°C a 1196°C nemajú súvis s fázovou 
transformáciou, 

boli odvodené regresné rovnice umožňujúce výpočet dovalcovacej teploty pre predvalok z obsahu 
C a Si a výskytu zátrhov, 

príčinou  vzniku zátrhov je klesanie tvárniteľnosti v okolí teplôt 763°C, 995°C, 1098°C, 1196°C, 
1301°C, z čoho vyplýva koncentrovanie vzniku zátrhov do prípravnej fázy valcovania, 

skúškami tvárniteľnosti ako aj štatistickou analýzou bol potvrdený klesajúci výskyt zátrhov so 
zvýšením obsahu uhlíka na hornú hranicu 0,04%, znížením obsahu kremíka na dolnú hranicu 
1,4% a zvýšením teploty T5 nad kritickú hodnotu 1085°C, t.j. na cca 1100°C, 



podmienky valcovania v hotovnej fáze neležia v kritickej oblasti vedúcej k možnému vzniku 
zátrhov. 
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