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Abstract 
          Continuous casting (CC) belongs to the metallurgical technologies which during last 
forty years radically charged nature of steel production. It denotes revolution in steel casting 
technology. First and foremost it eliminated heavy operations, introduced smoothness to the 
steel production and allowed considerable increase of earnings as effect of energy and 
manufacturing cast savings. The intensive development in 80. and 90. years  of last century was 
oriented  on increasing of cast volumes, casting speed, complexity of the process, its automation 
and achieving of high firmness and safety of operation and also on increasing of surface and 
inner quality of cast products. At the same time many knowledge and experience were achieved, 
which leads to the fact, that CC is today high effective dominating technology for production of 
quality steel products. The dominant part is further process online by metals forming 
technologies.  
 In the paper theoretical analyse of present state is performed in the field of cracking 
theory of CC steel products. There is analyse of fundamentals of seven theories and hypothesis 
of cracking, which were showed in literature: crystallizing cracking, creep failure, embrittlement 
induced by copper weared from crystalliser, cracking associated with oscillation marks, cracking 
associated with creation of local heat nodes, precipitation induced embrittlement and 
embrittlement in austenite – ferrite phase area. These theories are basis at interpreting creating 
mechanics of surface cracks on CC products. 
 
 
Abstrakt 
         Plynulé odlievanie ocele patrí k hutníckym technológiám, ktoré za uplynulých 
štyridsať rokov radikálne zmenilo charakter celej výroby ocele. Znamenalo revolúciu 
v technológii odlievania ocele. V prvom rade odstránilo hrubé operácie, zaviedlo plynulosť do 
výroby ocele a umožnilo výrazný vzrast ziskov ako dôsledok úspory energie a výrobných 
nákladov. Intenzívny vývoj v 80. – tych a 90. – tych  rokoch minulého storočia bol zameraný na 
zvyšovanie odlievaných objemov, liacej rýchlosti, na celkovú vysokú komplexnosť procesu, 
jeho automatizáciu a dosahovanie vysokej spoľahlivosti a bezpečnosti prevádzky, ako aj na 
zvyšovanie povrchovej a vnútornej kvality odlievaných polotovarov. Pritom sa získali mnohé 
poznatky a skúsenosti, ktoré viedli k tomu, že plynulé odlievanie je dnes vysokoefektívna 
dominantná technológia výroby kvalitných oceľových polotovarov, ktorých rozhodujúci podiel 
je ďalej spracovaný v priamom slede technológiami tvárnenia. 
 V práci je urobený teoretický rozbor súčasného stavu v oblasti teórie praskania 
plynule odlievaných oceľových polotovarov. Analyzovaná je podstata siedmych teórii a hypotéz 
praskania, ktoré sa v literatúre objavili: kryštalizačné praskanie, creepove porušovanie, krehnutie 
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vplyvom medi odieranej z kryštalizátora, praskanie súvisiace s tvorbou oscilačných vrások, 
praskanie súvisiace s tvorbou lokálnych tepelných uzlov, krehnutie vplyvom precipitácie 
a krehnutie v dvojfázovej oblasti austenit – ferit. Tieto teórie sú základným východiskom pri 
vysvetľovaní mechanizmov vzniku povrchových trhlín na plynule odlievaných polotovaroch. 
 
Key words: cracking, brittlenes, crack, mechanism, surface skin  
 
 
Úvod 
 Praskanie plynule odlievaných polotovarov predstavuje vážny problém, s ktorým sa 
musí vysporiadať každá oceliareň, ak chce uspieť v konkurencii na svetových trhoch. 
Praskanie: 

 znižuje kvalitu produkcie, 
 ohrozuje plynulosť výroby a ďalšie spracovanie, 
 zvyšuje ekonomické straty z výroby, 
 zvyšuje výrobné náklady na odstránenie defektov, 
 môže viesť k zastaveniu výroby. 

 Preto tomuto problému venovali a doposiaľ venujú metalurgovia a pracovníci 
výskumu na celom svete mimoriadnu pozornosť. 
 Pre konkrétne prípady praskania a vzniku trhlín sa hľadajú príčiny a vysvetlenia, na 
základe ktorých sa potom prijímajú konkrétne opatrenia vo výrobe aj výskume. Snahou 
mnohých autorov je získané poznatky zovšeobecniť a formulovať obecnejšie závery vo forme 
doporučení, hypotéz a teórii. Niektorí autori predpokladajú, že všeobecné teórie horúceho 
praskania a creepového porušovania sa dajú aplikovať aj na praskanie pri plynulom odlievaní. 
V svetovej literatúre sa doposiaľ objavilo celkom 7 teórii a hypotéz praskania, ktoré sú obsahom 
tohto príspevku. 
 
 
Kryštalizačné praskanie 
           Kryštalizačné praskanie je spojené priamo s procesom tuhnutia kovu. Ak máme 
systém tuhá fáza – tavenina medzi teplotami likvidus a solidus a takýto systém podrobíme 
deformácii, deformácia bude koncentrovaná do taveniny. V určitom okamihu poklesne 
deformačná schopnosť systému (je to úmerné tzv. technologickej tvárniteľnosti, t.j. pevnosti pri 
určitej teplote, rýchlosti deformácie a koncentrácii – podiele tekutej fázy) a tavenina už 
nezaceľuje priestory medzi kryštálmi [1]. Prístup zostatkovej taveniny sa uzavrie. Deformácia 
prebieha ďalej, vznikajú kavity, ich koalescenciou medzikryštálové praskliny až nakoniec 
medzikryštálová trhlina. 
           Na výskyt kryštalizačných prasklín pôsobia teda tri faktory: teplota, rýchlosť 
deformácie a chemické zloženie kritickej oblasti [2]. V reálnych oceliach nemáme čistú 
taveninu, ale tavenina obsahuje nečistoty rôzneho druhu. Môže ísť o taveniny sulfidov, 
oxisulfidov, karbosulfidov, oxidov, karbidov, nitridov. To znamená fázy vznikajúce zo 
sprievodných prvkov (nečistôt): síry, kyslíka, fosforu, alebo legujúcich prvkov napr. Nb, Cr, 
Mo, B. Nízkotaviteľné sulfidy alebo eutektiká sú príčinou poklesu kohéznej pevnosti kryštalitov 
v poslednej fáze tuhnutia. Na povrchoch otvorených kryštalizačných trhlín sa potom nachádzajú 
filmy nečistôt alebo precipitátov [3]. 
          Ďalším faktorom je chemické zloženie ocele a obsah C. Obecne platí, že charakter 
náchylnosti na vznik kryštalizačných trhlín je určený polohou voči peritektickej kryštalizácii. 
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Pokiaľ je chemické zloženie roztavenej ocele také, že leží naľavo od peritektickej koncentrácie, 
prvou fázou pri tuhnutí je delta ferit, ktorý má úzky interval likvidus – solidus relatívne vysokú 
rozpustnosť kyslíka, fosforu a síry, a teda nenúti systém k dendritickej segregácii. Ak je však 
zloženie roztavenej ocele také, že leží napravo od peritektickej koncentrácie, tavenina tuhne ako 
austenit, ktorý má nižšiu rozpustnosť nečistôt. 
          Intenzita dendritickej segregácie bude závisieť od mnohých faktorov, z ktorých 
najdôležitejšie sú [4]: rýchlosť difúzie atómu prímesového prvku, rýchlosť ochladzovania 
a dĺžka difúznych dráh. 
          Náchylnosť ocele na kryštalizačné praskanie sa posudzuje podľa výsledkov 
vysokoteplotných ťahových skúšok. Pri skúškach nízkouhlíkových a mikrolegovaných ocelí 
bolo zistené, že pod teplotou rovnovážneho solidu existuje oblasť krehkosti, ktorá sa v literatúre 
nazýva 1. plastické minimum. Kontrakcia ako reprezentant plasticity tu dosahuje nulovú 
hodnotu, pevnosť je veľmi nízka. Príčinou je segregácia prímesí a existencia tekutých filmov 
v medzidendritických priestoroch, ktoré predlžujú efektívny interval kryštalizácie [5,6]. 
Charakteristickým bodom v tejto oblasti je teplota nulovej kontrakcie T ∗

sol , ktorá je nižšia ako 
teplota solidu, Fig.1 [7]. Pri tejto teplote sa registruje prvá merateľná kontrakcia. Pod touto 
teplotou už nie je prítomná tekutá fáza na medzidendritickom rozhraní, resp. hraniciach 
austenitických zŕn a kontrakcia ocele prudko narastá. 
 

 
Fig.1 Temperature dependence of strength and reduction of area for low carbon and microalloyed steels [7] 

 
 

Creepove porušovanie 
           Pri nadekvikohéznych teplotách a pri ťahových podmienkach namáhania vzniká 
interkryštalické porušenie, ktoré v závislosti od podmienok creepu môže nastať dvoma 
základnými spôsobmi, a to klinovitými trhlinami a vznikom kavít [8]. 
           Rôzne možnosti vzniku klinovitých (tzv.w-trhlín) sú schématicky znázornené na 
Fig.2. 
 Od ťahového napätia σ  vznikajú na hraniciach zŕn A, B, C, resp. D šmykové 
napätia. Tie vyvolávajú sklzy po hraniciach zŕn. Podľa orientácie hraníc smeru pôsobiaceho 



Acta Metallurgica Slovaca, 11, 2005, 1 (116 - 125)                                                                                                         119
 

napätia vznikajú na hraniciach rôzne veľké šmykové napätia, ktoré môžu relaxovať lokálnou 
plastickou deformáciou v susednom zrne. Ak v susednom zrne k plastickej deformácii nemôže 
dôjsť, vytvorí sa v styku troch zŕn trhlina klinovitého tvaru. Pravdepodobnosť vzniku trhlín w sa 
zmenšuje vtedy, ak dochádza k migrácii hraníc zŕn difúznym pohybom dislokácii a vakancií, 
resp. vakancií a intersticií. 

 
Fig.2 Models of formation of wedge – shaped cracks (w – cracks) [8] 

 
 
 Pri vysokých teplotách a nízkych napätiach môžu vznikať na hraniciach 
mikroskopické dutiny okrúhleho alebo pretiahleho tvaru – kavity. Vznik týchto kavít sa 
vysvetľuje rôznymi hypotézami. Podľa Přibyla [9] vznikajú kavity porušením kohézie na 
hraniciach zŕn vplyvom lokálnych koncentrácii napätí. Takýmito miestami môžu byť výstupky 
na hraniciach zŕn vzniknuté prenikaním sklzových pásov hranicou. Nahromadením dislokácii na 
výstupku dochádza ku koncentrácii napätí, ktoré vedie k porušeniu kohézie. Ak sa po danej 
hranici uskutoční poklz, oddelením vytvorených lomových povrchov vznikne trhlina. 
          Proces vzniku zárodkov kavity na hraniciach zŕn môže prebiehať aj kondenzáciou 
vakancií v poli ťahového napätia. Nahromadené vakancie ďalej koagulujú a ich koalescenciou 
vznikajú kavity. 
          Podľa ďalšej hypotézy kavity môžu vznikať na časticiach druhej fázy, ktoré sú na 
hraniciach zŕn, a to buď v dôsledku sklzového mechanizmu alebo v dôsledku migrácie hraníc 
zŕn. Trhliny typu w a kavity boli pozorované na vzorkách podrobených vysokoteplotným 
ťahovým skúškam. Creepové deformácie hraníc primárnych zŕn austenitu sú reálne v zóne 
sekundárneho ochladzovania, najmä pri rovnaní brám v blízkosti druhého minima 
vysokoteplotnej plasticity [10]. 
 
 
Krehnutie vplyvom medi odieranej z kryštalizátora 
          Meď odieraná z vnútorných stien kryštalizátora stuhnutou povrchovou kôrou má svoj 
podiel na výskyte povrchových trhlín na plynule odlievaných polotovaroch. Táto skutočnosť je 
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známa od počiatku používania medených kryštalizátorov pri plynulom odlievaní ocele. Preto sa 
doporučuje pokovenie medeného kryštalizátora vysokotaviteľnými kovmi napr. Ni alebo Cr. 
Ďalšími opatreniami sú používanie kratších kryštalizátorov a správnej geometrie kryštalizátora, 
hlavne primeraných úkosov. Týmito opatreniami sa dá znížiť výskyt hlavne jemných 
rozvetvených trhlín, ktorých vznik sa dáva do súvisu s meďou z oteru kryštalizátora [11, 12, 13]. 
          Teploty vnútorného povrchu medenej steny kryštalizátora sa pohybujú v intervale 100 
až 250 °C [12, 14], pričom vyššie teploty boli zaznamenané v hornej polovici kryštalizátora a pri 
vyšších rýchlostiach odlievania. 
          Meď, ktorá má nízky bod tavenia (1083 °C) prednostne difunduje do ocele po 
hraniciach austenitických zŕn. Keďže povrchová kôra má vysokú teplotu, cca 1100 až       1250 
°C, meď ostáva tekutá a zabraňuje vzniku intergranulárnych väzieb. Dochádza ku koncentrácii 
kovovej medi na hraniciach zŕn. Tomu ale prechádza selektívna oxidácia hraníc zŕn, pri ktorej 
dochádza najprv k obohateniu medi na medzifázovom rozhraní kov – oxid a potom k penetrácii 
tekutej medi na hranice austenitických zŕn [15, 16]. 
 
 
Praskanie súvisiace s tvorbou oscilačných vrások 
 Z výsledkov metalografických analýz priečnych trhlín na bramách nízkouhlíkových 
ocelí s rôznym pomerom Mn/S Harada [17] a Tanaka [18] predložili hypotézu praskania, ktorá 
súvisí s tvorbou oscilačných vrások. Existujú dva mechanizmy segregácie v oblasti meniska, 
Fig.3: 
 

 
Fig.3 Formation mechanism of segregation at the meniscus [17] 

 
 

1. Pri pohybe kryštalizátora smerom dole (v čase negatívneho stripu tN) je špička 
periodicky ohýbaná. Ohyb spôsobuje stúpnutie tlaku roztaveného liaceho prášku 
v menisku ocele. Pri pohybe špičky kôry je z medzidendritických priestorov smerom na 
povrch vytláčaná „znečistená“ tavenina so zvýšeným obsahom fosforu a síry. Po 
stuhnutí vznikajú pásy pozitívnej segregácie na rozhraní dendritov. 

2. Špička tuhnúcej kôry je preliata tekutým kovom v etape pozitívneho stripu, t.j. pri 
pohybe kryštalizátora smerom hore. Povrch kôry je na styku s preliatou taveninou 
ohrievaný a segregačná tavenina spomedzi ramien dendritov je pumpovaná na povrch 
v dôsledku poklesu tlaku vo vrstve roztaveného liaceho prášku. Vznikajúce segregačné 
pásy kopírujú tvar zaliateho povrchu. 

 V obidvoch prípadoch, v priehlbeninách tvoriacich sa oscilačných vrások, zmenšuje 
sa hrúbka povrchovej kôry v dôsledku zníženia odvodu tepla. V segregačných pásoch vznikajú 
potom zárodky trhlín na povrchu alebo pod povrchom koreňa oscilačných vrások za pôsobenia 
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trecích, tepelných a transformačných napätí, Fig.4. Pravdepodobnosť vzniku priečnych trhlín 
závisí na hĺbke a ostrosti koreňa vrásky. Na hĺbku oscilačných vrások významne vplýva 
zotavovací, resp. negatívny stripovací čas tN.  
 So skracovaním tN sa zmenšuje hĺbka oscilačných vrások a súčasne klesá index 
výskytu priečnych trhlín. 
 

 
Fig.4 Formation mechanism of transverse cracks [17] 

 
 
Praskanie súvisiace s tvorbou lokálnych tepelných uzlov 
 Minimalizácia úrovne ťahových napätí v povrchovej kôre je kľúčovým faktorom 
vysokej akosti plynule odlievaných polotovarov. Napätia môžu byť v konečnom dôsledku 
príčinou praskania a vzniku trhlín, hoci o vzniku trhlín nerozhoduje len hladina napätí, ale aj 
vysokoteplotné vlastnosti odlievanej ocele. Napätia vznikajúce pri plynulom odlievaní môžeme 
zaradiť do troch skupín: termicky vyvolané, mechanicky indukované a transformačné. Medzi 
hlavné zdroje napätí zaraďujeme axiálne napätia v tuhnúcej kôre, vznikajúce v dôsledku trenia 
oscilujúceho kryštalizátora o povrch odliatku, termické napätia vznikajúce zmršťovaním liacej 
kôry kontiodliatku, ferostatický tlak na liacu kôru, hmotnosť kontiodliatku a ťažné sily, 
deformácia pri ohýbaní a rovnaní bramy, ako aj napätia vznikajúce z chýb prevádzky 
kryštalizátora [10]. 
          Nerovnomernosti v oddeľovaní povrchovej kôry od stien kryštalizátora a vo veľkosti 
medzery medzi kôrou a kryštalizátorom majú za následok nerovnomerný odvod tepla z povrchu 
kôry a vedú k tvorbe miestnych horúcich škvŕn (hot spots), v ktorých môžu vznikať zárodky 
trhlín [19, 20]. Hot spots môžu vznikať aj v blízkosti rohov bramy na širšej aj užšej stene [21].  
          Lokálne termické napätia a trhliny vznikajú aj v sekundárnej zóne ochladzovania 
v miestach tzv. lokálnych teplotných uzlov v dôsledku nerovnomerného ochladzovania. V týchto 
miestach nastáva spomalenie kryštalizácie a tým zmenšenie hrúbky povrchovej kôry. Súčasne 
tam dochádza k zvýšenej segregácii nízkotaviteľných fáz na dendritických spojoch [22]. Ak sú 
termické napätia v povrchovej kôre vyššie ako pevnosť oslabených dendritických spojov, 
vznikajú podpovrchové defekty, ktoré rastú smerom k povrchu bramy. Transformácii 
podpovrchového defektu na povrchovú trhlinu predchádza lokalizovaná plastická deformácia 
povrchovej kôry prejavujúca sa vznikom „krčka“. Na povrchu bramy sa tak vytvorí priehlbenina 
– depresia pozdĺž celej vznikajúcej trhliny. Proces tvorby trhliny je kontinuálny, postupný. 
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Trhlina sa pod kryštalizátorom otvára dovtedy, pokiaľ pri kryštalizácii sú podmienky pre 
existenciu lokálnych teplotných uzlov a pokiaľ ťahové napätia v povrchovej kôre prevyšujú ich 
pevnosť pri vysokých teplotách. Teória o existencii lokálnych teplotných uzlov, resp. 
prehriatych lokalít na povrchu kôry tvorí základ pri vysvetľovaní mechanizmu vzniku 
pozdĺžnych trhlín [20]. 
 
 
Krehnutie vplyvom precipitácie 
          O precipitácii je známe, že je to skrehujúci mechanizmus spevňovania, ktorý zhoršuje 
húževnatosť ocelí. V mikrolegovaných oceliach sa precipitačné spevnenie neprejavuje negatívne 
na tranzitných vlastnostiach, pretože je sprevádzané súčasným zjemnením zrna. 
          Hypotéza o krehnutí vplyvom precipitácie v jednofázovej austenitickej oblasti vzniká 
v súvislosti s vysvetlením poklesu kontrakcie pri teplotách pod 1200°C obr. 1, ktoré sa 
v literatúre označuje ako druhé minimum vysokoteplotnej plasticity [23]. Charakteristickým 
znakom tohto krehnutia je interkryštalické tvárne porušenie. Toto porušenie je výsledkom 
procesov nukleácie a koalescencie mikrodutín na hraniciach austenitických zŕn, na ktorých sa 
vylúčili jemné častice sulfidov (Fe,Mn)S alebo precipitátov AlN, Nb(C,N), VN alebo V4C3 [24, 
25]. Krehnutie za pôsobenia precipitátov môže prebiehať aj počas transformácie γ→α 
v prítomnosti sieťovia alotriomorfného feritu na hraniciach zŕn austenitu. Toto krehnutie bude 
popísané v ďalšej kapitole. 
          Koncepčný model vysokoteplotnej krehkosti ocele vypracoval Suzuki a kol. [26] 
a neskôr upravil Thomas a kol. [27], Fig.5. 
 

 
Fig.5 Conceptual model of high temperature brittlenes of steel [27] 

 
 
 Schéma tvorby mikrodutín v jednofázovom pásme austenitu je znázornená a popísaná 
na Fig. 6a-c a v dvojfázovej oblasti austenit - ferit na Fig. 6d-f.  
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Fig.6 Transverse cracking mechanism in the lower austenite region [28]. 
 
 
 Maehara a kol. [28, 29] za hlavné príčiny krehnutia považujú oslabenie väzobných síl 
medzi zrnami austenitu a koncentrovanie plastickej deformácie do oblasti hraníc zŕn. Plastická 
deformácia sa koncentruje do úzkych zón hraníc zŕn v dôsledku: 

 precipitačného spevnenia objemu zŕn austenitu jemnými precipitátmi karbidov, nitridov 
alebo karbonitridov a blokovanie pohybu hraníc zŕn, 

 vznikom tzv. voľných precipitátových zón okolo hraníc austenitických zŕn, ktoré majú 
nižšiu pevnosť ako precipitátmi spevnená matrica. 

 Vznik a šírenie trhlín je podmienené prítomnosťou ťahových napätí v povrchovej 
kôre bramy. 
          Precipitácie AlN účinne napomáha opakovanie cyklu ochladzovania a spätného 
ohrevu povrchových vrstiev kontiodliatku v zóne sekundárneho ochladzovania. Jemné 
precipitáty AlN sa netvoria pri chladení do teploty 800 °C, ale precipitujú pri ohreve po 
prechode kontiodliatku podpornými valcami [20]. 
          Osobitným problémom je precipitácia sulfidov. Nežiadúce a príčinou praskania je 
nielen vylučovanie sulfidov v dôsledku eutektickej a eutektoidnej reakcie, ale aj precipitácia 
sulfidov (Fe,Mn)S a oxisulfidov v globulárnej forme po hraniciach austenitických zŕn. Ukazuje 
sa, že len obsah S < 20 ppm je zárukou, že sulfidy nebudú v koróznom prostredí pôsobiť ako 
iniciátory vzniku trhlín [30].  
 
 
Krehnutie v dvojfázovej oblasti austenit – ferit 
          Hypotézu o krehnutí ocele v dvojfázovej oblasti austenit – ferit vyslovili viacerí autori 
[24, 27, 29, 31] v súvislosti s vysvetlením príčiny vzniku priečnych trhlín na plynule 
odlievaných polotovaroch. 
 Toto krehnutie je podmienené spolupôsobením dvoch faktorov: 

 prítomnosťou tenkého sieťovia proeutektoidného (allotriomorfného) feritu na 
hraniciach zŕn austenitu, 
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 prítomnosťou ťahových napätí v povrchovej kôre bramy. 
          Pre vznik allotriomorfného feritu je nutné splniť podmienku – dosiahnuť teplotu Ar3 
pomalým ochladzovaním austenitu. 
          Ak je rýchlosť ochladzovania austenitu dostatočne malá (pri sekundárnom 
ochladzovaní, pri konvenčnom plynulom odlievaní je priemerná rýchlosť vo všeobecnosti pod 
0,5 °C/s [32]), je aj podchladenie austenitu malé, vtedy je malá aj termodynamická hybná sila 
premeny ∆Gv. Zárodky proeutektoidnej fázy vznikajú výhradne na hraniciach zŕn austenitu 
a rastú malou rýchlosťou, prednostne pozdĺž hraníc zŕn austenitu [33]. Kritickou fázou je 
vytvorenie tenkého súvislého sieťovia feritu. 
          Pôsobením ťahových napätí, ktoré sú prítomné v etape narovnávania na hornom 
povrchu bramy, sa deformácia koncentruje práve v týchto relatívne mäkších feritových pásoch. 
K interkryštalickému porušeniu dochádza mechanizmom koalescencie mikrodutín, ktoré sú 
nukleované na časticiach vyskytujúcich sa v týchto feritových pásoch. Riziko popraskania sa 
znižuje so zväčšovaním hrúbky feritových vrstiev, resp. akonáhle je pomer feritu nad 10 % [32]. 
Tento mechanizmus bol experimentálne potvrdený napr. v práci [34], pričom vo feritickom 
sieťoví hrúbky 3 – 5µm sa nachádzali sulfidy MnS.  
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