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Abstract 
          The surface quality of the continuous cast slabs is important factor by the aspect of 
the surface quality final flat rolled product. The cross corner cracks are most important by the 
view branch of  the material volume.  For the initiation and crack propagation are very important 
conditions in the secondary zone of  cooling. In our work we have solved influence of secondary  
cooling regime for the occurrence following cross corner cracks, in the manufacturer place U.S. 
Steel, Košice. The curve of the secondary cooling was analyzed for the  structural and  
microalloyed steels. The statistical methods and comparison  were confirmed favourable impact 
decrease appearance the cross corner cracks by the decreasing volume of flow water and 
increasing the surface of  slab in single secondary cooling zones. Slab surface temperature has 
increased and decrease of occurrence cross corner cracks accomplished by decreasing of 10% 
flow water volume. This change of curve wasn‘t showed  very positive for microalloyed steels, 
because after changing the curve the changing of occurance trend to downward didn´t fall, only 
damping of increasing tendention happend. Therefore was suggested to test more soft curve of 
secondary cooling for microalloyed steels and than to use statistic detection for significance of 
applyed change. In account of the critical occurance area of cracks 750 – 900°C it is  needed to 
supercool the slab under critical area or increase the surface temperature of slab over critical 
area. The temperatures in range zone are in big influence of casting speed. According the higher 
is the casting speed, the more intense is the slab surface temperature. 
          The results of our investigation properly completing know-how presented by Acta 
Metallurgica Slovaca [1]  about  influence of  the speed on surface quality continuous cast slabs. 
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Abstrakt 
 Povrchová kvalita plynule odlievaných brám je významným faktorom z hľadiska 
povrchovej kvality finálnych plochých vývalkov. Priečne rohové trhliny sú najvýznamnejšie z 
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pohľadu množstva odkláňaného materiálu. Pre ich iniciáciu a šírenie trhlín sú zvlášť dôležité 
podmienky v sekundárnej oblasti chladenia odliatku. V našej práci sme riešili vplyv  režimov 
sekundárneho chladenia na výskyt sledovaných priečnych rohových trhlín, a to vo výrobných  
podmienkach U. S. Steel, Košice. Analyzovali sme krivky sekundárneho chladenia pre 
konštrukčné a mikrolegované ocele. Štatistickými metódami a porovnávaním sa potvrdil 
priaznivý dopad zníženia výskytu priečnych rohových trhlín znížením množstva prietoku vody 
a  zvýšenia teploty povrchu bramy v jednotlivých zónach sekundárneho chladenia.  Znížením 
množstva prietoku vody o 10% došlo k zvýšeniu povrchovej teploty bramy a  dosiahlo sa 
zníženie výskytu priečnych rohových trhlín u konštrukčných ocelí. U mikrolegovaných ocelí sa 
táto zmena krivky neprejavila až tak pozitívne, keďže po zmene krivky nenastala zmena trendu 
výskytu na klesajúci, len došlo k oslabeniu rastúcej tendencie. Preto sa navrhlo vyskúšať 
u mikrolegovaných ocelí ešte jemnejšiu krivku sekundárneho chladenia a následne štatisticky 
zistiť významnosť zavedenej zmeny. Vzhľadom na kritickú oblasť výskytu trhlín 750 – 900 °C 
je potrebné buď podchladiť bramu pod kritickú oblasť alebo zvýšiť povrchovú  teplotu bramy 
nad kritickú oblasť. Teploty v zóne  rovnania (750-900°C) najviac ovplyvňuje rýchlosť 
odlievania. Čím vyššia je rýchlosť odlievania, tým vyššia je teplota povrchu bramy.   
 Výsledky nášho výskumu vhodne dopĺňajú poznatky prezentované v Acta 
Metallurgica Slovaca [1] o vplyve rýchlosti liatia na povrchovú kvalitu plynule odlievaných 
brám.   
 
 
1. Úvod 
 Chyby povrchu brám majú vplyv na výslednú povrchovú kvalitu finálneho 
valcovaného výrobku. Napríklad šupiny ako povrchové chyby valcovaného kovu, môžu byť 
spôsobené priečnymi rohovými trhlinami a priečnymi trhlinami na ploche. Problematika 
povrchových defektov trhlinového typu u brám, ako aj povrchových defektov u vývalkov, je 
dnes už pomerne široko publikovaná z rôznych hľadísk, napr. v prácach [2-14].  

Pod priečnymi rohovými trhlinami rozumieme necelistvosti materiálu na hranách 
bramy, ktoré sú orientované kolmo na smer liatia. Trhliny sa objavujú na povrchu bramy. Ich 
šírka je do 2 mm, u extrémnych trhlín aj viac, hĺbka bežne do 4 mm, niekedy však aj 8 mm 
a viac, dĺžka je niekoľko cm. Príklad priečnych rohových trhlín je zdokumentovaný na Fig.1 
[15].  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

Fig.1 Transverse corner cracks [15] 
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 Priečne rohové trhliny vznikajú ako intergranulárne (medzizrnové) trhliny. Príčinou 
ich vzniku z hľadiska chemického zloženia ocele je dynamická precipitácia nitridov 
a karbonitridov. Ich tvorba je tiež čiastočne posilnená vytváraním proeutektoidného feritu pozdĺž 
hraníc zŕn austenitu. Pre kritické precipitačné obohatenie je nevyhnutnou podmienkou určité 
pomerné zastúpenie hrubého austenitického zrna. Na iniciácii priečnych trhlín sa ďalej podieľajú 
zvýšené trecie pomery v kryštalizátore a zmršťovacie procesy v dôsledku premeny feritu δ na 
austenit. Vznik a rast defektu je podporovaný nadmerným sekundárnym chladením (kritická 
teplotná oblasť je 750 – 900°C) a pôsobením deformačných napätí pri operáciách ohybu 
a rovnania kontiodliatku. Z toho dôvodu sa tieto defekty nazývajú tiež ohýbacie, resp. rovnacie 
trhliny. Priečne rohové trhliny sa môžu vyskytovať jednotlivo alebo v skupinách, predovšetkým 
v koreňoch oscilačných vrások [2, 11, 16]. 
 Cieľom nášho príspevku bolo na základe dostupných dátových súborov 
v definovanom časovom období analyzovať výskyt priečnych rohových trhlín na bramách 
z produkcie U. S. Steel, Košice a navrhnúť opatrenia pre ich zníženie.  
 
 
2. Experimentálny materiál a metodika experimentov 

Zo štatistického rozboru vybraného časového obdobia sa najväčší podiel brám 
s výskytom priečnych rohových trhlín objavil u ocelí konštrukčných a mikrolegovaných 
(odlievané na ZPO1), preto boli do sledovania zahrnuté akosti uvedené v Tab. 1. 
 
 Table 1  Experimental types of steels 
 
 
 
 
 
 
 
 

Na zistenie rozhodujúcich kategórií (chýb) z hľadiska určenia významu trhlín pre 
celkové množstvo odkloneného materiálu  z viny ZPO, sa použila Paretova analýza. Táto 
analýza využíva empirický (z praxe odpozorovaný ) princíp, podľa ktorého relatívne nízke 
percento kategórii (cca 20 %) má za následok relatívne vysoké percento  (cca 80 %) výskytu 
skúmaného problému [17]. Jednotlivé príčiny (kategórie) sú vyjadrené v tvare stĺpcov. Výška 
stĺpcov zodpovedá nejakej miere výskytu jednotlivých kategórií, ktorá je najčastejšie vyjadrená 
počtom kusov (v našom prípade počtom brám v ks), počtom chýb, finančnou hodnotou, alebo 
časovým údajom. Percento výskytu jednotlivých skúmaných kategórií vzhľadom na ich celkový 
výskyt, znázorňuje tzv. Lorenzova čiara. Touto Paretovou analýzou sa určili hlavné príčiny 
odkláňaného materiálu. Z takto zistených príčin vyradenia materiálu z priameho sledu sme 
odstránili príčiny vychádzajúce zo samotnej konštrukcie linky (brady, ryhy...), technologických 
nutností (prvá/posledná brama v sekvencii...), chyby spôsobené skladbou vyrábaného sortimentu 
(klinovité bramy – pri zmene šírky...) a vnútorné chyby brám (stredové necelistvosti...). Po 
takomto prečistení súboru nám vystúpilo ako hlavná príčina odkláňania materiálu porušenie 
dvoch technologických faktorov, ktoré v sebe z veľkej časti zahrňuje kolísanie hladiny 
v kombinácii s rôznymi technologickými nutnosťami a označuje len kvalitatívne podozrivé 
bramy. Pozornosť sme upriamili na trhliny, ktoré tvoria druhý najzávažnejší problém. 
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Rozdelením trhlín na jednotlivé typy sme určili najpočetnejší typ trhlín, ktorým sú priečne 
rohové trhliny, na ktoré sú najviac náchylné skupiny konštrukčných a mikrolegovaných ocelí.  
 
 
3. Výsledky experimentov a ich diskusia 
 Pre zabezpečenie vhodných podmienok kryštalizácie kovu a výroby brám bez chýb je 
dôležité rozdelenie a riadenie množstva chladiacej vody v oblasti sekundárneho chladenia. 
Z toho dôvodu sa používajú rôzne režimy chladenia a brama je chladená v pásmach. Sledovaním 
povrchovej kvality brám a štatistickou analýzou výskytu priečnych rohových trhlín sa zistilo, že 
pri odlievaní konštrukčných a mikrolegovaných ocelí bola krivka sekundárneho chladenia 
naddimenzovaná. Preto sa pre diskutované ocele pristúpilo k aplikácii tzv. jemnej krivky 
chladenia. Výsledkom bol vznik novej krivky, čo predstavuje cca mínus 10 % množstva vody 
v zónach sekundárneho chladenia. V Tab.2 a Tab.3 sú uvedené navrhnuté teoretické prietokové 
množstvá vody v jednotlivých zónach sekundárneho chladenia v závislosti od rýchlosti 
odlievania brám. V dôsledku zníženia množstva vody v jednotlivých zónach sekundárneho 
chladenia sa povrchová teplota bramy zvyšuje. Toto zvýšenie teploty závisí od rýchlosti 
odlievania. Našou snahou je vyhnúť sa kritickým teplotám v zóne rovnania (750 – 900°C), ktoré 
podporujú vznik priečnych rohových trhlín.  
 
 Table 2  Discharge volumes of water in individual zones of secondary cooling –  primal curve 

 
 
 
   Table 3  Discharge volumes of water in individual zones of secondary cooling –  new curve 

 
 
  
 Existujú dve cesty riešenia: 

• využiť jemnejšie chladenie a zvýšiť teplotu povrchu brám v rovnacom úseku nad 900 – 
950°C; 
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• použiť „tvrdšie“ chladenie a vyššie prietokové množstvá vody, čim by sa znížila teplota 
povrchu bramy v rovnacom úseku pod 800°C. 

 Druhý spôsob je v podmienkach ZPO 1 v súčasnosti nerealizovateľný, pretože nie je 
možné zvýšiť výkon čerpacej stanice, a tým dosiahnuť dostatočné prietokové množstvá vody na 
chladenie. V dôsledku zníženia prietokov vody v jednotlivých zónach sekundárneho chladenia 
sa dosiahlo zvýšenie teploty povrchu bramy o cca 1,3 %, pričom so zvyšovaním rýchlosti liatia 
sa zvyšujú aj teploty povrchu bramy. Rozdiely teplôt pri rôznych rýchlostiach liatia z hľadiska 
rozdielnych kriviek ochladzovania, sú uvedené v Tab.4. Vychádzalo sa z matematického modelu 
sekundárneho chladenia vzhľadom k tomu, že v podmienkach ZPO nie je v súčastnosti možnosť 
merania teploty povrchu bramy v jednotlivých zónach sekundárneho chladenia. 
 
 Table 4  Differences of average temperatures of slab surface for different curves of cooling by different               

casting speeds 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Z tabelárne zachytených hodnôt je zrejmé, že znížením množstva vody o cca 10 % sa 
zvyšuje teplota povrchu bramy . Zmeny teplôt povrchu bramy v jednotlivých zónach sú uvedené 
na Fig.2 a Fig.3. Výskyt priečnych rohových trhlín pred a po zmene krivky chladenia pre 
konštrukčné a mikrolegované ocele na ZPO 1 je zachytený na Fig.4 a Fig.5. Z grafu na Fig.4 
vyplýva, že po zavedení novej krivky ochladzovania a jej doladení bol trend výskytu priečnych 
rohových trhlín klesajúci. Vysoký výskyt v druhom mesiaci po zavedení novej krivky 
ochladzovania bol spôsobený nastavením linky, kedy bol vysoký výpadok materiálu na túto 
chybu iba krátkodobý. Z grafu na Fig.5 vyplýva, že po odladení novej krivky ochladzovania 
nebol po obdobie troch mesiacov u mikrolegovaných ocelí zaznamenaný výskyt sledovaných 
trhlín, pričom následný opätovný výskyt vyvolalo použitie nevhodného liaceho prášku, ktorý bol 
problematický pri liatí vyššími rýchlosťami pre zlé natavovanie. Následne bolo použitie tohto 
prášku eliminované. 
        Naše závery možno doplniť o poznatky týkajúce sa vplyvu rýchlosti odlievania na 
povrchovú kvalitu brám, publikované v práci [1], ktoré korešpondujú s výsledkami, ktoré 
prezentujeme v tomto článku. Pod rýchlosťou odlievania 0,8 m/min. musí byť brama chladená 
minimálnym a konštantným množstvom vody [15]. Počas zotrvania bramy v linke pri menších 
rýchlostiach dochádza k podchladeniu povrchu bramy, a tým aj k možnostiam vzniku trhlín 
v rovnacom úseku. 
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Fig.2  Course of  temperatures in  the zones of secondary cooling – primal curve 

 
 

 
Fig.3 Course of temperatures in the zones of secondary cooling – new curve 
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Fig.4 Occurrence of the cross corner cracks before and after change of the cooling curve for structural steels on the 

ZPO1. 
 
 

 
Fig.5 Occurrence of the cross corner cracks before and after change of the cooling curve for microalloyed steels on the 

ZPO1. 
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4. Záver 
 Na základe dostupných dátových súborov nameraných veličín, štatistického 
vyhodnotenia Paretovou analýzou z oblasti výskytu povrchových chýb a možnosti ich 
obmedzenia ovplyvnením režimov chladenia, je možné vyvodiť nasledujúce závery: 

1. Trhliny na brámach tvoria druhý najzávažnejší problém z pohľadu odkláňaného 
materíálu, z toho najpočetnejší typ trhlín sú priečne rohové trhliny. 

2. Zjemnením krivky sekundárneho chladenia, t.j. znížením množstva prietoku vody 
o 10%, čo má za následok zvýšenie povrchovej teploty bramy, sa u sledovaných 
konštrukčných ocelí dosiahlo zníženie výskytu priečnych rohových trhlín. 
U mikrolegovaných ocelí  sa táto zmena krivky neprejavila až tak pozitívne, keďže po 
zjemnení krivky nenastala zmena trendu výskytu na klesajúci, len došlo k oslabeniu 
rastúcej tendencie. Preto sa u týchto ocelí navrhuje vyskúšať ešte jemnejšiu krivku 
sekundárneho chladenia a štatisticky zistiť významnosť zavedenej zmeny. 

3. Cesty riešenia zníženia výskytu priečnych rohových trhlín  na brámach sú vzhľadom 
na kritickú teplotnú oblasť ich výskytu (750 – 900°C) buď v podchladení bramy pod 
kritické teploty, alebo vo zvýšení povrchovej teploty bramy nad uvedenú kritickú 
oblasť, pričom teploty v zóne rovnania ovplyvňuje rýchlosť liatia. 

 
 
Poďakovanie 
 Uvedená práca vznikla za podpory grantu VEGA 1/1075/04 a externého grantu IGS-
HGF VŠB TUO-2005-516/6. 
 
 

Literatúra 
[1] Német M., Kijac J., Fedáková D., Marek P.: Vplyv rýchlosti liatia na povrchovú         

kvalitu plynule odlievaných brám. Acta Metallurgica Slovaca, 10, 2004, 4, s. 312-316. 
[2] Mišičko R.: Príčiny a mechanizmy vzniku povrchových trhlín na plynulo odlievaných 

bramách. Habilitačná práca. TU-HF-KNoM, Košice 2004. 
[3] Vlado M.: Zvyšovanie úžitkových vlastností pásov z plynulo odlievaných brám reguláciou 

tepelne – dynamických parametrov riadeného valcovania. Dizertačná práca. VŠT-HF-
KNoMaTK, Košice 1987. 

[4] Vlado M., Kollerová M.: Zvyšovanie úžitkových vlastností pásov z plynulo odlievaných 
brám. Hutnícke listy, 44, 1989, 4, s. 258-256 

[5] Šlesár M., Miškovič V., Kollárová M., Srnka M., Domovec M.: Defekty liacej kôry 
kontiodliatkov nízkouhlíkových ocelí. Acta Metallurgica Slovaca, 4.Medzinárodná 
konferencia „THER TECH FORM 2005“, Tále – Nízke Tatry, 5. - 8. sept. 2005, SI, 11, 
2005, s.52-60. 

[6] Štetina J., Kavička F., Čamek L., Masarik M., Heger J.: Optimalizace plynulého odlevání 
pomoci dynamického modelu tuhnutí bramy. Acta Metallurgica Slovaca, 4. Medzinárodná 
konferencia „THER TECH FORM 2005“, Tále – Nízke Tatry, 5.– 8. sept. 2005, SI, 11, 
2005, s. 35-39. 

[7] Záhumenský P., Merwin M. J., Kohútek I.: Prenos umelých defektov z bramy na valcované 
výrobky. Acta Metallurgica Slovaca, 4. Medzinárodná konferencia „THER TECH FORM 
2005“, Tále – Nízke Tatry, 5. – 8. sept. 2005, SI, 11, 2005, s.189-196. 

[8] Kvačkaj T.: Metalurgická a geometrická podstata tvorby kvality valcovaných plochých 
vývalkov. Nakladateľstvo Štroffek, Košice 1998. 



Acta Metallurgica Slovaca, 12, 2006, 1  (69 - 77)                                                                                                              77 

 

[9] Kvačkaj T., Bacsó J., Mišičko R., et al : Mechanizmy vzniku šupín na pásoch valcovaných 
za tepla a za studena, In : " INOVÁCIA, NOVÉ  SMERY VO VÝROBE A  VÝVOJI 
PLECHOV  ",  Stará  Lesná, 4.-6.október 1993 , s.6 

[10] Kvačkaj T. :Príčinnosť vzniku, klasifikácia vybraných povrchových defektov na 
valcovaných  pásoch a možnosti ich detekcie, In: "KVALITNÝ POVRCH", Medzinárodná 
konf., Stará Lesná, 11.-13. október, 1999, p.1-7/1-9 

[11] Rosenberg G., Vlado M.: Vplyv úrovne plastickej deformácie za studena na plasticitu 
oceľových pásov s povrchovými defektmi. In: Medzinárodná vedecká konferencia 
TECHMOLOGY 2003, Bratislava, 9. – 10. 9. 2003, On CD.R  

[12] Rosenberg G., Matisová D., Leško A., Straka M.: Vplyv deformácie za studena na zmenu 
morfológie povrchových defektov v oceľových pásoch. In: 12.Medzinárodná konferencia 
metalurgie a materiálov, 20. – 22. 5. 2003, Hradec nad   Moravicí, ČR, na CD-R. 

[13] Rosenberg G., Kupková M.: Plasticita a porušovanie oceľových pásov s modelovými 
povrchovými defektmi. In: „FRACTOGRAPHY 2003“, Vysoké Tatry, 9. – 12. nov. 2003, 
s. 389-392. 

[14] Fabian S., Hloch S.: Design, analysis and evaluation of abrasive waterjet process factors 
influencing the surface roughness of stainless steel, DAAM International Scientific Book, s. 
149-162, Vienna.  

[15] Interné materiály DZ Oceliareň, U. S. Steel, Košice. 
[16] DTP – BN00 – 2/200, DZ Oceliareň, U. S. Steel, Košice. 
[17] Gulová L.: Vplyv režimov chladenia na výskyt rohových a pozdĺžnych trhlín brám. 

Diplomová práca. TU-HF-KTK, Košice 2005. 
 
 


