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Abstract 

 The conformity result of ultrasonic  tests is one of the main quality criteria of large-size free 
forgings. 

 The ultrasonic test is specified for both quantity and size checking of internal defects in 
material where all defects of non-entirety nature  are not permissible.  In general, it  is necessary to 
complete this test with a complex metallographical analysis in order to specify them in  more details. 

 Presented contribution is specialized in more detailed describtion one of typical internal 
discontinuities in large-size  forgings  that was identified generally in the literature as "cracks in 
segregates". 

 The cracks in segregates are  very similar to flakes from the morphological point of view 
when macroscopically estimated so they can easily cause a confusion. 

 The doubtless differentiation /resolution/ is  possible only by means of the electron 
microscopy. 

 Based on long-term observation of two carbon steel types and medium alloyed steel it was 
found that major of discontinuities detected by the ultrasonic test is of non-entirety nature being  
located in interdendritic area.  Macroscopically  they looked like bright areas of various shapes. In any 
case no dominant fracture pattern qualifying them as "cracks" was observed on their surface. These 
defects were characterized by so-called free surfaces (i.e. never contacted) that are typical for primary 
metallurgical defects of a microshrinkage cavity type or other holes which were extended only but not 
connected in the time of shaping. 

 Because of this reason the name for their identification was proposed as "discontinuities in 
segregates". 

 

 

Abstrakt 

 Príspevok pojednáva o detekcii defektov výkovkov ultrazvukovou skúškou, so zameraním sa 
na tzv. trhliny vo vycedeninách. Z výsledkov materiálových expertíz uhlíkových a strednelegovaných 
ocelí vyplynulo, že uvedené trhliny boli vlastne pretvárnené, ale nezvarené pôvodné metalurgické 
defekty, a preto bol pre ich označenie doporučený nový názov "necelistvosti vo vycedeninách". 

 



 

Úvod 

 V posledných rokoch vzrástli nároky zahraničných odberateľov na vnútornú akosť oceľových 
polotovarov, predovšetkým voľných výkovkov. Tieto výkovky sú tvarovo nenáročné, vo väčšine 
prípadov predstavujú neosadené hladké tyče o rozmeroch: priemer nad 250 mm a dĺžke až 7000 mm. 

 Hlavným technickým problémom je zabezpečenie vnútornej kvality materiálu podľa 
dohodnutých preberacích podmienok, v rámci ktorých sa ultrazvukovou skúškou / UZS / kontroluje 
množstvo a veľkosť defektov. Výsledkom UZS je zaradenie výkovku do určitého stupňa kvality podľa 
veľkosti indikácií, iniciovaných rozdielnosťou v mikro alebo makročistote kontrolovaného materiálu. 
Defekty iného charakteru, najmä necelistvosti sa v žiadnom prípade nepripúšťajú. Pri ich výskyte musí 
dôjsť k vyradeniu výkovkov z ďalšej výroby. 

 V rámci tohto príspevku sa chceme bližšie zaoberať defektami, označovanými v literatúre 
bežne ako " trhliny vo vycedeninách ". 

 

 

VNÚTORNÉ defektY VÝKOVKOV 

Zisťovanie vnútorných defektov ultrazvukom

 U všetkých renomovaných výrobcov dielcov strojárskej metalurgie sa považuje UZS za 
takmer bežnú súčasť kontroly vnútornej kvality materiálu. Ťažkosti vznikajú však vtedy, ak je potrebné 
určiť veľkosť defektu, jeho druh a množstvo na určitú plochu. Nemenším problémom je určenie 
hranice prípustnosti vnútorných defektov, ktorá zabraňuje použitie kontrolovaného výrobku. 

 K posúdeniu veľkosti a množstva defektov sa v ultrazvukovej technike využíva veľkosť 
poruchového echa, prípadne ďalších poruchových signálov, ďalej je to metóda porovnávania s umelo 
pripravenými defektami na tzv. etalónových vzorkách. Prvý spôsob zisťovania veľkosti defektov bez 
možnosti korekcie je značne nepresný, pretože výška poruchových signálov je funkciou viacerých 
faktorov. Etalónová metóda dáva síce spoľahlivejšie výsledky, problémom je však zadovážiť si, alebo 
vyrobiť vhodné etalónové vzorky. V praxi sa kombinujú obidva uvedené systémy. 

Pretože stanovenie druhu defektov na základe vzhľadu oscilogramu je veľmi obtiažne, je často nutné 
doplniť UZS o metalografický rozbor. 

Pre hodnotenie UZS sa využíva klasifikácia podľa normy SEP 1921, na základe ktorej sú hodnotené 
výkovky produkcie ZTS Dubnica. Táto norma má 5 stupňov akosti (A,B, C,D a E), ktoré sa delia podľa 
hraničných hodnôt veľkosti defektu v mm a ich počtu na dĺžke 1 m. Najkvalitnejšiu akosť predstavuje 
trieda E, najnekvalitnejšiu trieda A. 

 

 

Rozdelenie vnútorných defektov

 Vnútorné defekty sú v hutných polotovaroch všeobecne označované ako necelistvosti, 
prípadne mikro a makročistota. Majú iný charakter ako defekty komunikujúce s povrchom. Sú 
výsledkom vnútorných reakcií, ktoré prebiehajú v materiáli ingotu pri jeho kryštalizácii, prípadne vo 
výkovku pri kovaní alebo jeho voľnom, prípadne riadenom vychladzovaní. 

 Vnútorné defekty výkovkov je možné klasifikovať aj pomocou iných kritérií do týchto 5-tich 
skupín: 

1) primárne liace defekty, 

2) svetlé plošky, 

3) vločky, 

4) trhliny vo vycedeninách, 

5) kováčske defekty 

 



 

Primárne liace defekty sú tie, ktoré vznikajú v ingotoch v procese tuhnutia, v procese kryštalizácie. Sú 
to sekundárne stredové sťaženiny, bubliny, riediny a vtrúseniny. 

Svetlé plošky sú defektné miesta, javiace sa na lomovej ploche kontrastne ako okrúhle plošky 
pripomínajúce vločky. Sú však podstatne menšie s priemerom cca 1 až 2 mm. Vznikajú za 
spolupôsobenia vodíka, prednostne v miestach výskytu vtrúsenín, ktoré sú ich adsorbéry. V okolí 
týchto vtrúsenín sa materiál porušuje krehkým mechanizmom. Podľa toho, či táto krehká časť sa tvorí v 
priebehu lámania vzorky, alebo už existovala pred touto operáciou, delíme svetlé plošky na I. alebo 
II.typ. 

Vločkami sú označované jemné nerozvetvené trhliny, nachádzajúce sa v jednej rovine a zasahujúce 
plochy okrúhleho tvaru. Ležia vždy v rovine rovnobežnej s osou polotovaru (v smere vlákien), v 
určitom pásme medzikružia - medzi povrchom a stredom výkovku. Majú rozmer spravidla 5 až 10 mm, 
vyskytujú sa vždy vo väčšom počte. 

 Makroštrukturálne na lomovej ploche sú lesklé vločky výrazne kontrastne oddelené od šedej 
základnej kovovej hmoty. Na výbruse pretínajú osi dendritov, sú identifikovateľné ultrazvukom, 
podobne i po naleptaní na priečnom reze kotúča alebo plátu. 

 Vznik vločiek je výslednicou pôsobenia vodíka a vysokého vnútorného pnutia, vznikajúceho v 
procese vychladzovania materiálu výkovku k relatívne nízkym teplotám. Superponovaním tohto pnutia 
s dilatačnými a prekryštalizačnými zmenami vedie k vločkovým trhlinám. Z tohto vyplýva, že 
nadkritické priemerné množstvá vodíku, (napr.nad 2 cm3/100 g ocele) je možné považovať za hlavnú 
príčinu vzniku vločiek. 

Trhliny vo vycedeninách tak na lome, ako i na výbruse sa vizuálne veľmi podobajú vločkovým 
trhlinám. Podobne ako vločky, sú veľmi jemné, vylúčené sú v stredných oblastiach výkovku v rovine 
rovnobežnej s pozdĺžnou osou výkovku. V najväčšej miere sa vyskytujú u veľkých výkovkov. 

 Odlišnosti, pre ktoré ich nemožno spájať s vločkovými trhlinami, sú nasledovné: 

- trhliny vo vycedeninách nie sú vždy kruhové, 

- majú obvykle členitejšie okraje aj priebeh, 

- sú menej kontrastné od základnej kovovej hmoty, 

- na lome nie je v niektorých prípadoch pozorovaný lomový mikroreliéf, 

- všeobecne majú väčší rozmer, dĺžka nad 60 mm nie je výnimkou, 

- ovplyvnenie materiálu i do hĺbky je rozsiahlejšie, čo sa prejavuje v mnohých prípadoch výskytom 
sekundárnych trhlín, vychádzajúcich z hlavnej roviny porušenia, 

- trhliny vo vycedeninách prebiehajú prevažne medzi dendritmi, 

- vyskytujú sa i u ocelí, u ktorých sa vločky nevyskytujú. 

 

 

 Vyššie uvedené rozdielnosti medzi oboma typmi defektov ukazujú na odlišné mechanizmy ich 
vzniku. Pri trhlinách vo vycedeninách nezohráva podstatnú úlohu množstvo vodíka, ale vysoké ťahové 
napätie vo vnútorných oblastiach výkovku. Teoretickým rozborom vzniku makropnutia na výkovku 
valcového tvaru pri rôznych etapách anizotermálneho vychladzovania z kovacej teploty sa zaoberal 
autor prác [1,2]. Výsledky jeho výskumu možno zhrnúť do týchto 4 hlavných bodov: 

 a) najväčšie vnútorné ťahové napätie možno očakávať pri poklese teploty povrchovej vrstvy 
výkovku pod hodnotu Ar3, čiže pri počiatku prekryštalizačnej zmeny materiálu z γ Fe na α Fe, v 

prípade feriticko-perlitickej premeny túto teplotu je možné odhadnúť na 750 až 700oC, 

 b) z praktického pozorovania je možné dôvodiť, že ak vnútorné trhliny nevzniknú pri prvom 
vychladzovaní, materiál výkovku zostáva voči ním rezistentný, 

 c) z mikroštrukturálneho posudzovania morfológie defektov a veľkosti zŕn vyplýva, že ak 
vnútorné trhliny majú vzniknúť, tak je zákonité, že vzniknú len pri prvom ochladzovaní výkovku z 



teploty kovania, čo znamená, že rozhodujúcim činiteľom pre ich vznik je ohrev materiálu na vysoké 
teploty a výdrž na nich. Autor to teoreticky odôvodňuje rozpúšťaním tzv. ťažkorozpustných fáz 
(sulfidy, oxidy, karbidy a ich kombinácie) a tvorby obohateného tuhého roztoku o určité prvky. Pri 
vychladzovaní sa z presýteného tuhého roztoku tvoria nové zlúčeniny, pravdepodobne ako jemné 
submikroskopické častice, ktoré zvyšujú citlivosť materiálu k vrubom. Stačí menšie zvýšené pnutie, 
aby vo veľkom množstve vrubov boli iniciované trhliny, 

 d) predmetné, vnútorné trhliny vznikli väčšinou vo vycedeninách, pretože sú to oblasti, ktoré 
obsahujú vtrúseniny, riediny a iné defekty, a tým majú znížené mechanické vlastnosti. 

 Rovnakou problematikou sa zaoberal i autor [4], a to z dôvodov výskytu trhlín vo 
vycedeninách u ocelí vyrobených novými modernými technológiami - vákuovaním, a taktiež rafinačne 
spracovaných na zariadení ASEA-SKF. Podľa jeho teórie trhliny vo vycedeninách vznikajú v plochách 
slabosti účinkom vnútorných ťahových pnutí. 

 Za plochy slabosti považuje rovinné zóny nahromadených sulfidov, prípadne karbosulfidov 
doskovej morfológie a ďalej tvárnením nedostatočne spojené kovové povrchy riedin, plynových bublín 
alebo iných dutín lokalizovaných v oblasti vycedenín. 

 Na základe uvedených definícií ako i názvu " trhlina " je všeobecne prijímaný názor, že 
trhliny vo vycedeninách vo všetkých prípadoch vznikajú lomovým mechanizmom. Podľa našich zistení 
však tomu v mnohých prípadoch tak nie je. 

 

 

Medzi typické kováčske vnútorné defekty patrí tzv. kováčsky kríž. Je to defekt, vyskytujúci sa v 
oceľových tyčiach, hriadeľoch, ktoré boli kované pri nesprávnej technológii ohrevu a kovania. 
Väčšinou ide o nízku teplotu vnútornej oblasti výkovku. 

 

 

 Všetky opísané vnútorné defekty sú závažným materiálovým nedostatkom, znižujú jeho 
kvalitatívne úžitkové vlastnosti, a ak sa nachádzajú v konečnom výrobku, sú väčšinou veľkou 
prekážkou pre jeho ďalšie použitie. Je potrebné zdôrazniť, že okrem riadkovite vylúčených vtrúsenín a 
ich zhlukov sú horeuvedené defekty neprípustné. 

 

 

NECELISTVOSTI VO VYCEDENINÁCH 

 V rámci dlhodobého sledovania defektov indikovaných UZS, zahrňujúceho aj komplexné 
materiálové rozbory, boli hlbšie analyzované dva typy ocelí, a to ocele uhlíkové a strednelegované. 
Konkrétne sa jednalo o ocele : 

- OSL 2, A1N, St. 52.3 

- 42CrMo4, W.Nr. 1.2311 

 

 

Vo všetkých prípadoch bolo skonštatované, že ani v jednom prípade zásadné porušenie technológie pri 
výrobe ocele, kovaní a ochladzovaní výkovkov nebolo zistené. Najfrekventovanejšou chybou zistenou 
pri UZS boli trhliny /necelistvosti/ vo vycedeninách, ďalej sme zistili sekundárne sťaženiny spojené so 
stredovými bublinami a vločkové trhliny. Riadkovite vylúčené oxidické vtrúseniny, ako tolerovateľný 
defekt z primárnych metalurgických činiteľov sa ani v jednom prípade nevyskytol. 

Rýdzo vločkové trhliny boli zastúpené najmenej početne, a to len v prípade materiálu W.Nr. 1.2311. 

Pri skúškach vplyvu pretvárnenia bolo uskutočnené pretvárnenie chybných výkovkov zo 147 na 80 
mm. Výsledok bol negatívny, kontrola ultrazvukom zistila, že koncové echo na osciloskope sa vo 
viacerých miestach strácalo až na nulovú hodnotu, t.zn., že defekty charakteru sekundárnych sťaženín a 



bublín nie je možné "zvariť" vysokým stupňom prekovania. Defekty sa kovaním len pretiahli v 
pozdĺžnom smere, ale neodstránili. 

 Trhliny vo vycedeninách boli nájdené v spojitosti so všetkými uvedenými materiálmi, okrem 
A1N. Ich tvar bol rôzny, menil sa od takmer dokonale kruhových svetlých plošiek až po pretiahnuté 
nepravidelné útvary, obr. 1, 2, 3. Rovnako okraje týchto defektov sa líšili - v niektorých prípadoch boli 
ostro ohraničené, iné zas prechádzali postupne do lomu základnej kovovej hmoty. 

 

 
    Obr.1                    Obr.2               Obr.3 

 

 

Jednoznačná klasifikácia takýchto ostro ohraničených okrúhlych svetlých plošiek je podľa našich 
skúseností možná len pomocou elektrónovej mikroskopie, najlepšie pomocou REM, a to na základe 
posúdenia mikromorfológie povrchu týchto defektov. 

Pre vločky je typický interkryštalický štiepny, resp. transkryštalický kvázištiepny mikromechanizmus 
porušenia. V našom prípade sme však pozorovali prevažne voľné povrchy s rôznou členitosťou. Na 
týchto voľných povrchoch sme v niektorých prípadoch zistili vtrúseniny ( prevažne na báze sulfidov ), 
väčšinou však nevykazovali prítomnosť zvýšeného znečistenia, obr.4, 5. 

 

 
  Obr.4                    Obr.5 

 

 

 Prítomnosť voľných povrchov je dôkazom, že tieto miesta neboli nikdy spojené, a preto 
nemohlo dôjsť k ich porušeniu lomovým mechanizmom účinkom vnútorných pnutí v materiáli. Z 
uvedeného dôvodu nepovažujeme označenie " trhliny vo vycedeninách " v zmysle zaužívaného 
názvoslovia za vhodné a doporučujeme používať výstižnejšie označenie " necelistvosti vo 
vycedeninách ". Tieto plochy nespojitosti vznikli už pri primárnej kryštalizácii ako mikrosťaženiny a s 
najväčšou pravdepodobnosťou do nich " natekajú " plyny, brániace ich neskoršiemu spojeniu. Pri 
tvárnení sa obe plochy defektov len pretiahnu, avšak nespoja. Preto sa z technologického hľadiska 
znižuje význam dlhodobého kontrolovaného, tzv. primárneho ochladzovania výkovku a takmer celý 
problém sa prenáša na riešenie podmienok výroby ocele a liatia ingotov. 

Ďalším poznatkom, ku ktorému sme dospeli je, že okraje necelistvostí vo vycedeninách môžu byť 
kolorované transkryštalickým kvázištiepnym porušením, typickým pre vodíkom indukované porušenie, 
t.j. pre vločky. Takýto prejav sme pozorovali prednostne pri okrúhlych defektoch, čo môže viesť k ich 
zámene s typickými vločkami pri obmedzení hodnotenia len makroskopickú obhliadku. 

Predpokladáme, že do takejto necelistvosti a jej okolia nadifundoval i vodík, ktorého prítomnosť 
vyvolala následne rozšírenie necelistvosti klasickým vločkovým mechanizmom. Ide teda vlastne o 
kombinovaný defekt, ktorého počiatkom je necelistvosť vo vycedenine. 

Záver 

 Z výsledkov dlhodobého sledovania najčastejšie sa vyskytujúcich defektov zisťovaných 
ultrazvukovou skúškou u veľkorozmerných výkovkov vyplynulo, že ide o defekty, ktoré boli v 
minulosti označované ako " trhliny vo vycedeninách ". 

Na základe výsledkov štúdia mikromorfológie týchto defektov doporučujeme používať v budúcnosti 
vhodnejšie označenie " necelistvosti vo vycedeninách ". 
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