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Abstract 
 Surface cracks are occasionally present on the  continually cast slabs of low carbon 
steels. Two basic mechanisms of their origination were found. The first one is an exceeding of 
relaxation ability of the material to eliminate thermal and technological stresses by plastic 
deformation. High plasticity of the material restricts formation of crack like defects which, 
during further treatment of slabs, could propagate and negatively influence surface quality of the 
products. The second types of defects selectively arise on primary grain boundaries which are 
weakened from various reasons. Relatively common is the strength degradation of these 
boundaries by small particles of exogenous as well as endogenous character.  
 High temperature properties of the material of slabs, as reduction of area and strength, 
were tested in a temperature interval from 850 °C up to the melting temperature on a measuring 
equipment provided with high frequency heating. Testing conditions were in all cases identical.  
 Typical courses of reduction of area and strength values on the temperature measured 
on material of slabs from 24 various low carbon steel types are described and characteristic 
fracture morphologies arising at high temperature tests are documented in the contribution.  
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Abstrakt 
                Na povrchu kontinuálne odlievaných bram nízkouhlíkových ocelí sa niekedy 
vyskytujú trhliny. Boli zistené dva základné mechanizmy ich vzniku. Prvým je prekročenie 
relaxačných schopností materiálu eliminovať plastickou deformáciou termické a technologické 
napätia. Vysoká plasticita materiálu obmedzuje  tvorbu trhlinových defektov, ktoré sa pri 
ďalšom spracovaní brám môžu ďalej rozvíjať a negatívne ovplyvňovať povrchovú kvalitu 
výrobkov. Druhý typ defektov vzniká selektívne na hraniciach primárnych liacich zŕn, ktoré sú 
z rôznych príčin oslabené. Relatívne častá je degradácia pevnosti týchto hraníc drobnými 
časticami exogénnej aj endogénnej povahy.  
 Vysokoteplotné mechanické vlastnosti materiálu brám, zúženie a pevnosť v ťahu, boli 
skúšané v teplotnom intervale od 850 oC do teploty tavenia na zariadení s vysokofrekvenčným 
ohrevom. Skúšky boli realizované pri rovnakých experimentálnych podmienkach.  
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 V práci sú popísané typické priebehy  zúženia a pevnosti v ťahu materiálu brám  24 
rôznych nízkouhlíkových ocelí s teplotou a  sú dokumentované charakteristické  morfológie 
lomových plôch, ktoré vznikajú pri vysokoteplotných skúškach. 
 
 
Úvod 
 Na povrchu kontinuálne odlievaných brám nízkouhlíkových ocelí sa sporadicky 
vyskytujú defekty. Pre ich popis sa používajú rôzne klasifikácie [1 – 3]. Popri  klasifikácii 
defektov podľa ich lokalizácie na bramách a podľa ich morfológie je z praktických dôvodov 
účelná aj informácia o možnostiach ich vizuálnej identifikácie. Relatívne časté sú pozdĺžne 
a priečne trhliny. Za defekty sa niekedy považujú aj výrazné oscilačné vrásky.  Nezriedka sa ale 
pri ďalších technologických operáciách  objavujú povrchové defekty aj na polotovaroch, 
vyrobených z brám, ktoré mali vizuálne bezdefektný povrch.   
 Na vadných bramách sa často objavuje viacero defektov spolu. Charakter defektov a 
početnosť výskytu ich  jednotlivých typov  závisí aj na  konkrétnom výrobnom zariadení, na 
chemickom zložení ocelí a na viacerých technologických faktoroch.   
 Oceľ prechádza pri kontinuálnom odlievaní niekoľkými  fázovými transformáciami 
a na bramu v liacom stroji pôsobia rôzne sily technologického pôvodu. Významným 
parametrom, ktorý ovplyvňuje kvalitu povrchu brám je plasticita ocele.  Vysoká plasticita 
umožňuje relaxáciu napätí, čím sa iba minimálne mení reliéf povrchu a nedochádza ku  tvorbe 
defektov typu trhlín, ktoré sa pri ďalšom spracovaní brám môžu ďalej rozvíjať  [4] . 
 Teplotný priebeh plasticity v oblasti od cca 900 oC  až do maximálnych teplôt 
existencie solidu je schematicky znázornený na Fig.1. Pre vznik defektov sú kritické oblasti 
poklesu plasticity, hodnotenej zúžením Z, pod teplotou tx, resp.  nad teplotou th, Fig.1. V 
teplotnej oblasti pri nižších skúšobných teplotách je pokles plasticity najčastejšie spojovaný 
s výskytom sieťoviny proeutektoidného feritu na hraniciach austenitických zŕn [5 - 10]. 
            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig.1 Reduction of area and strength courses with temperature 
 
 
 Na teplotu degradácie plasticity  a intenzitu jej poklesu vplývajú rôzne faktory, ktoré 
určujú morfologické a kvalitatívne vlastnosti feritu [11, 12]. Popri týchto faktoroch na plasticitu 
negatívne pôsobí aj oslabovanie pevnosti hraníc austenitických zŕn selektívnou difúziou 
stopových prvkov [13 - 15]. K oslabeniu pevnosti hraníc dochádza u ocelí s relatívne vyššími 
obsahmi síry aj vylučovaním drobných precipitátov sulfidov na nich [16, 17]. 
 V práci je popísaný teplotný priebeh zúženia a medze pevnosti  materiálu bram 
nízkouhlíkových ocelí, vrátane možností ich predikcie na základe chemického zloženia 
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a veľkosti efektívneho zrna. Ďalej sú dokumentované niektoré typické povrchové defekty a sú 
diskutované pravdepodobné príčiny ich vzniku.  Je poukázané na charakteristické lomy, ktoré 
vznikajú pri skúškach vysokoteplotných vlastností  a je diskutovaný súvis vysokoteplotných 
vlastností s  náchylnosťou ocelí ku vzniku defektov.  
 
 
Experimentálny materiál a metodika skúšok 
 Štúdium povrchových oblastí brám bolo realizované štandardnými metodikami 
fyzikálnej metalurgie, svetelnou mikroskopiou na neleptaných a leptaných metalografických 
výbrusoch a REM, spojenou s EDX analýzami. 
 Použité zariadenie pre skúšanie vysokoteplotných vlastností pozostávalo 
z vysokofrekvenčného generátora, trhacieho stroja a zariadenia pre snímanie teploty a  reguláciu 
ohrevu vzoriek. Teplotne – časový režim ohrevu bol riadený  jednoúčelovým počítačovým 
programom, ktorý  umožňuje nastavenie rôznych cyklov ohrevu. Vzorky, ktoré  boli ohrievané 
vysokofrekvenčne mali priemer cca 6 mm a boli chránené argónovou atmosférou. Pre vzájomné 
porovnávanie výsledkov sú používané štandardné podmienky skúšky, časovo – teplotný cyklus 
a  rýchlosť zaťažovania  4,7.10-2.s-1. Časovo teplotný režim pozostáva z cca 3,5 minútového 
ohrevu na teplotu 1350 oC, 1 min. výdrže na tejto teplote, 1 minúty  pre ohrev, resp. 
ochladzovanie na teplotu skúšky a z 1 minútovej výdrže na teplote skúšky. Skúšky boli 
realizované na 22 bežných, komerčných nízkouhlíkových oceliach, vyrobených v kyslíkových 
konvertoroch a v elektrických peciach a na dvoch oceliach s atypickým chemickým zložením.  
Komerčne vyrobené ocele mali obsahy uhlíka v rozmedzí od 0,006 do 0,20 %, obsahy Mn od 
0,012 do 1,56 % a obsahy Si od 0,007 do 0,432 %. Spomedzi týchto ocelí bolo 5 ocelí 
mikrolegovaných rôznymi kombináciami V, Nb a Ti. 
 Po skúšaní boli vyhodnocované pevnosť v ťahu (Rht) a zúženie (Z).  Zúženie sa pri 
skúškach vysokoteplotných vlastností bežne používa ako kritérium plasticity ocele. Použitý 
vysokofrekvenčný spôsob ohrevu síce dovoľuje spoľahlivé určenie teploty degradácie plasticity 
pri teplotách transformácie γ - α, ale pre skúšky pri nižších teplotách, pod asi 850 oC,  je menej 
vhodný.  
 Pre stanovovanie vysokoteplotných vlastností  sa používa viacero skúšobných 
zariadení a rôzne teplotno – časové a deformačné cykly [18 – 20]. Zúženie a pevnosť v ťahu, 
ktoré sa pri skúškach obvykle stanovujú, majú konvenčnú povahu. Vzájomné porovnávanie 
výsledkov, dosiahnutých pri rôznych skúšobných podmienkach je preto nepresné. 
 
 
Povrchové defekty brám  
 Niekoľko príkladov typických rozmerných povrchových trhlín je dokumentovaných 
na Fig. 2 - 4. Vo všetkých prípadoch došlo pri tvorbe trhlín ku zúženiu povrchu, pričom nebola 
pozorovaná súvislosť medzi iniciačnými miestami trhlín a oscilačnými vráskami. Trhliny na 
Fig.2 vznikli v nauhličenej povrchovej oblasti. Trhlina, dokumentovaná na Fig.3 bola 
sprevádzaná výskytom podpovrchových  častíc, ktoré, ako preukázali EDX analýzy, mali 
exogénny charakter. 
 Predpokladáme, že trhliny tohoto typu vznikajú vplyvom   napätí, ktoré  sú 
dôsledkom heterogenity  teplotného poľa po výške, obvode a hrúbke brám.  Šírenie trhlín  
dokumentovaného typu väčšinou nevykazuje súvis so štruktúrou. Dokumentované intenzívne 
poškodenie povrchu, Fig. 3, 4,  vzniká s vysokou pravdepodobnosťou pri  väčších 
technologických závadách  pri odlievaní brám. 



Acta Metallurgica Slovaca, 11, 2005, 1 (36 - 44)                                                                                                               39 

 

 
Fig.2 Cracks on slab surface, nital 

 
 

                    
    Fig.3 Surface crack, nital                                   Fig.4 Surface crack, etching agent  
                                                                             based on picric   acid  
 
 
 Pomerne často sú hranice primárnych liacich γ zŕn v povrchových oblastiach brám 
oslabené, Fig. 5 - 8. Najčastejšie je to spôsobené  drobnými časticami na hraniciach primárnych 
liacich zŕn, alebo selektívnym nauhličením hraníc a ich následnou oxidáciou. Príčinami vzniku 
týchto defektov môže byť napríklad nedokonalé odstátie ocele pred odlievaním, nevhodný liací 
prášok, alebo nevhodné prúdenie ocele v kryštalizátore. V niektorých prípadoch sú defektné 
hranice na metalografických výbrusoch, leptaných nitalom,  zvýraznené  drobnými feritickými 
zrnami, Fig. 7. Vznik týchto drobných feritických zŕn je spôsobený iniciačným účinkom častíc 
pri transformácii γ – α. Ako  ukazujú metalografické analýzy, ku koncentrácii drobných častíc 
na hraniciach primárnych liacich  zŕn dochádza pri granulácii štruktúry ich transportom   
hranicami. Tieto  častice znižujú pevnosť hraníc a následne v austenitickej oblasti vznikajú 
vlasové trhliny. Penetruje do nich  atmosférický kyslík a  pôsobením termických 
a technologických napätí sa  prípadne otvárajú.  Špecifický prípad oslabenia hraníc primárnych 
liacich zŕn bol pozorovaný u ocele so zvýšeným obsahom bóru, 0,0062 %. Uhlík sa pri 
ochladzovaní brám na izbovú teplotu prednostne vylúčil v tvare  cementitického sieťovia na 
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hraniciach. Pri ohreve dochádzalo k oxidácii hraníc a k strate ich pevnosti, čo viedlo  ku vzniku 
početných defektov na výrobkoch. Trhliny popisovaného typu neboli sprevádzané výrazným 
zúžením  povrchu a väčšinou nie sú makroskopicky identifikovateľné. Je zrejmé, že ich vznik je 
ovplyvňovaný chemickým  zložením ocele a viacerými technologickými faktormi.  
 

                                              
 Fig.5  Cracks in regions of primary γ grain            Fig.6  Cracks in regions of primary γ grain 
  boundaries, polished specimen                                                  boundaries and small particle rows, nital 
 
 

                
 Fig.7 Small particle rows in                        Fig.8 Surface crack on the primary γ grain 
    secondary microstructure, nital                 boundaries, REM 
 
 
 Popri popísaných defektoch sa v podpovrchových oblastiach brám môžu vyskytovať 
aj iné, špecifické typy poškodenia, napríklad častice exogénneho charakteru, bubliny, alebo 
lokálne necelistvosti dendritického charakteru. Oscilácie kryštalizátora spôsobujú vznik 
lokálnych mikroheterogenít chemického zloženia, rovnakým smerom pôsobí krátkodobé 
prerušenia kryštalizácie, napríklad v dôsledku oddelenia povrchu brám od stien kryštalizátora 
[21].   
 
 
Morfológia vysokoteplotných lomov 
 Na Fig.9 sú uvedené niektoré charakteristické morfológie vysokoteplotných lomov 
ocele s 0,20 % C, 0,97 % Mn, 0,018 % P a 0,009 % S. 
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 Pri nižších skúšobných teplotách vznikajú lomy s nižším zúžením, dokumentované 
napríklad na Fig.9a.  Intenzita poklesu plasticity  a následný vzhľad lomov sú pre jednotlivé 
ocele odlišné. Lomy sú tvorené fazetami interkryštalického porušenia a oblasťami 
transkryštalického tvárneho porušenia.  
 

 
Fig.9 Typical high temperature fractures, REM 

 
 
 Pre  oblasť stredných skúšobných teplôt sú typické tvárne transkryštalické lomy 
s vysokým zúžením, Fig.9b . V niektorých prípadoch vznikajú v dôsledku oslabenia hraníc zŕn 
interkryštalické  lomy  aj v tejto oblasti.   
 Lomy pri vysokých skúšobných teplotách sú interkryštalické a ich morfológia je 
variabilná. Príklad interkryštalického lomu s hladkými fazetami a len s ojedinelým výskytom 
sekundárnych fáz na fazetách je dokumentovaný na Fig. 9c.  Viaceré špecifické morfológie sa 
vyskytovali nielen u lomov, ktoré vznikali v oblastiach koexistencie austenitu a δ feritu, ale aj 
pri najvyšších teplotách existencie austenitu u ocelí, ktoré neprechádzajú transformáciou  γ – δ, 
ako je dokumentované napríklad na Fig. 9 d. 
  
 

Vysokoteplotné vlastnosti  
 Teplotná závislosť zúženia a pevnosti, ktorá je schematicky znázornená na Fig.1, bola 
pozorovaná u cca 70 % skúšaných ocelí. U ostatných ocelí dochádzalo k menším odchýlkam.  
Jednalo sa o lokálne poklesy zúženia, čiara „a“ na Fig. 1, alebo o špecifický charakter jeho 
priebehu, čiara „b“ na Fig.1. Na základe kvalitatívnych metalografických analýz je možné 
predpokladať, že priebehy zúženia podľa čiar a, b, na Fig. 1, súvisia najmä s heterogenitou 
veľkosti austenitického zrna. Austenitické zrno bolo pozorované na metalografických rezoch 
lomami, naleptaných leptadlom na báze kyseliny pikrovej. Vzhľadom k rozmeru vzoriek 
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a veľkostiam austenitického zrna, ktoré možno odhadnúť rádovo na desatiny mm až mm, nebolo 
možné realizovať jeho meranie podľa normy. Ďalšou anomáliou bolo napríklad mierne zvýšenie 
zúženia pri najvyšších skúšobných teplotách, ktoré bolo pozorované u niektorých ocelí s nižšími 
obsahmi uhlíka a pravdepodobne súvisí s prekryštalizáciou ocele γ - δ. 
 Pre kvantifikáciu teplotného priebehu zúženia boli zvolené teploty tx, tx90, th, th90 
a t0z, Fig.1. Teplota tx charakterizuje pokles zúženia pri nižších skúšobných teplotách, teplota th 
charakterizuje pokles zúženia pri najvyšších skúšobných teplotách. Teploty tx90 a th90 majú 
obdobný význam a boli  stanovované na hladine 90 % zúženia. Teplota t0z je najnižšia skúšobná 
teplota, pri ktorej klesá zúženie na nemerateľnú úroveň.  
 Vzorky, porušené pri charakteristických teplotách priebehu zúženia boli 
metalograficky a fraktograficky študované. Toto štúdium umožnilo popri viacerých poznatkoch 
kvalitatívnej povahy stanoviť fraktografické odhady veľkosti efektívneho zrna, dz, pre 
interpretáciu teplôt tx a tx90.  
 Pri následných regresných analýzach bolo zistené, že teploty tx, resp. tx90 sú 
ovplyvňované predovšetkým obsahom arzénu a veľkosťou efektívneho zrna. Popri As a veľkosti 
efektívneho zrna vplývajú na teploty tx a tx90 obsahy P, S a B a pre skupinu ocelí s obsahom As 
menším ako 0,01 % je pravdepodobný aj vplyv Mn, Al a N. Pre teploty th a th90 bol stanovený 
jednoznačný vplyv fosforu a pravdepodobné vplyvy Mn, C a mikrolegúr V, Nb Ti.  
 Z analýz vysokoteplotných vlastností je  zrejmé, že sú ovplyvňované väčším počtom 
premenných, pričom ich parciálne  efekty sú teplotne závislé a dochádza k ich interakcii.  
 
  
Diskusia 
 Zúženie, vyhodnocované pri vysokoteplotných skúškach je konvenčná veličina. Pri 
zmenách podmienok skúšky, či už v smere zmien rýchlosti deformácie, geometrie vzoriek a 
podobne budú zistené hodnoty odlišné. Zmeny, ktoré povedú k lokalizácii plastickej deformácie 
budú obecne vysokoteplotnú plasticitu zhoršovať. Na hodnoty plasticity a pevnosti výrazne 
vplýva štruktúrna stavba ocele. Popri vplyve veľkosti zrna, ktorý bol pri experimentoch 
preukázaný, môžu na vysokoteplotnú plasticitu vplývať, najmä v prípade mikrolegovaných 
ocelí, sekundárne fázy. Časovo teplotný spôsob ohrevu bude preto tiež jedným z parametrov, 
ktorý determinuje teplotný priebeh vysokoteplotných vlastností. 
 Degradácia plasticity pri nižších skúšobných teplotách  je sprevádzaná 
interkryštalickým porušením. Popri známom negatívnom vplyve sieťovia proeutektoidného 
feritu na hraniciach austenitických zŕn je kohézna pevnosť hraníc  znižovaná najmä zvyšujúcim 
sa obsahom  As v oceli. Predpokladáme, že krehnutie  nastáva v dôsledku selektívnej difúzie As 
na hranice zŕn. Intenzita krehnutia  vplyvom selektívnej difúzie je zjavne teplotne závislá a môže 
ju ovplyvňovať prítomnosť ďalších prvkov [16, 17, 22].  Hlbšia fyzikálna analýza  vplyvu 
stopových prvkov na vysokoteplotnú plasticitu je problematická, pretože komerčne vyrábané 
ocele predstavujú z hľadiska chemického zloženia multikomponentné sústavy. Pre detailné 
štúdium problematiky by boli vhodné modelové materiály.  
 Z doterajších prác vyplýva, že štúdium vysokoteplotných vlastností je síce pre 
optimalizáciu procesu odlievania ocelí účelné, ale výsledky nie je možné aplikovať 
bezprostredne. Hlavným dôvodom je konvenčná povaha parametrov vyhodnocovaných pri 
vysokoteplotných skúškach. Perspektívne by bolo vhodné optimalizovať podmienky 
vysokoteplotných skúšok na základe modelového štúdia napäťového stavu bramy pri jej pohybe 
v liacom stroji [23, 24]. V súčasnosti sú výsledky aplikovateľné na kvalitatívnej úrovni. 
Rozdiely teplôt degradácie plasticity sú pritom výrazné, v rámci doteraz realizovaných skúšok sa 
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teploty tx pohybovali od 840 do 1210 oC, v pomerne širokom  intervale 370 oC. Teploty th 
skúšaných ocelí sa nachádzali v užšom intervale, 180 oC.  
 Na základe metalografického a fraktografického štúdia povrchových defektov brám 
a vysokoteplotných vlastností je možné konštatovať, že vplyv vysokoteplotnej plasticity na 
defekty ktoré vznikajú v dôsledku oslabenia hraníc zŕn bude minimálny.  
 
 
Závery 

1. V príspevku boli popísané typické teplotné priebehy  zúženia a pevnosti v ťahu liateho 
stavu  nízkouhlíkových ocelí a boli dokumentované charakteristické  morfológie 
lomových plôch, ktoré vznikajú pri vysokoteplotných skúškach.  

2. Zúženie a pevnosť v ťahu, ktoré sú stanovované pri vysokoteplotných skúškach, sú 
veličiny konvenčnej povahy. Vzájomné porovnávanie výsledkov skúšok, realizovaných 
za rôznych podmienok je nepresné. Bezprostredná aplikácia výsledkov do praxe  je 
možná iba na kvalitatívnej úrovni. V práci boli navrhnuté cesty optimalizácie skúšania 
vysokoteplotných vlastností pre priamu aplikáciu výsledkov do technológie odlievania 
nízkouhlíkových ocelí.  

3. V práci boli dokumentované niektoré defekty typu trhlín, ktoré vznikajú v povrchových 
oblastiach brám. Vznik rozmerných trhlín, väčšinou klasifikovaných ako priečne 
a pozdĺžne trhliny, je pravdepodobne spôsobený   napätiami, ktoré   vznikajú v 
dôsledku heterogenity  teplotného poľa po výške, obvode a hrúbke brám. Tieto trhliny 
sú sprevádzané zúžením povrchu brám a  ich šírenie nie je obvykle štruktúrne 
preferované. Na kvalitu povrchu a následne  kvalitu povrchu výrobkov negatívne 
vplývajú trhlinové defekty na hraniciach primárnych liacich zrn, ktoré vznikajú 
rôznymi, v práci popísanými mechanizmami. Táto skupina defektov nie je obvykle 
spojená so zúžením povrchu a vizuálne je obťažne detekovateľná.  

 

 Táto práca bola realizovaná s podporou projektu VEGA č. 2/4174/04 
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