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Abstract 
 The cast primary dendritic structure is influenced by the solidification and 
crystallization processes, by the chemical composition, and casting parameters of the steel. 
There is a direct influence of the quality of the dendritic structure on the occurrence of both, 
surface or internal defects in products. The following parameters characterize the quality of the 
primary solidification structure of continuously cast slabs: the thickness of the surface zone of 
fine dendrites - the so called skin, and the uniformity of that, the consistent transition from the 
skin into the zone of columnar dendrites, the primary and secondary dendrite arm spacing, and 
the size of the central zone with equiaxed crystals. 
 This work describes the quality evaluation of the primary dendritic structure for 
continuously cast slabs made of peritectic commercial steel continuously cast in a curved type 
plant PZO, at different casting rates ranging from 0,5 to 1,3 m/min. The following structural 
parameters were considered: the slab skin, the primary and secondary dendrite arm spacing in 
the crystallization zone, and the size of the central zone with equiaxed crystals.  
 The obtained results led to the conclusion, that the tested steel types can be cast at 
casting rates 1,3 to 1,4 m/min only, if they have higher purity, and if higher quality of the 
following processing can be maintained.      
 
Key words: dendritic structure, skin, crystalline zone, zone of equiaxed crystals, primary 

dendrite arm spacing, secondary dendrite arm spacing. 
 
Abstrakt 
 Primárna dendritická štruktúra je odrazom procesov tuhnutia a kryštalizácie, 
chemického zloženia a podmienok odlievania ocele. Kvalita dendritickej štruktúry má 
bezprostredný vplyv na vznik povrchových a vnútorných defektov. Kvalitu dendritickej 
štruktúry plynule odlievaných brám charakterizujú: hrúbka a rovnomernosť povrchovej zóny 
jemných dendritov, tzv. liacej kvôry, typ prechodu liaca kôra-transkryštalizačná zóna, 
vzdialenosti primárnych a sekundárnych osí dendritov a veľkosť stredovej zóny ekviaxiálnych  
kryštálov.  
 Príspevok sa zaoberá hodnotením kvality primárnej dendritickej štruktúry plynule 
odlievaných brám vyrobených z konštrukčných peritektických ocelí na ZPO krivkového typu  
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s odstupňovanými rýchlosťami odlievania v intervale 0,5 až 1,3 m/min. Hodnotené boli tieto 
parametre štruktúry: hrúbka liacej kôry, vzdialenosti primárnych a sekundárnych osí dendritov 
v transkryštalizačnej zóne a veľkosť stredovej zóny ekviaxiálnych kryštálov. Výsledky 
hodnotenia dokazujú, že s rastúcou rýchlosťou liatia sa zmenšuje hrúbka liacej kôry, zväčšujú sa 
vzdialenosti primárnych osí dendritov a klesá veľkosť stredovej zóny. Z výsledkov analýzy 
vyplýva záver: ocele sledovanej akosti sa môžu odlievať rýchlosťami 1,3 až 1,4 m/min len za 
predpokladu, ak bude zaručená vyššia čistota ocele a vyššia kvalita spracovania ocele. 
 
 

1. Úvod 
         Primárna dendritická štruktúra je odrazom kryštalizačných procesov, chemického 
zloženia ocele a podmienok odlievania. Má bezprostredný vzťah ku vzniku povrchových 
a vnútorných defektov. Primárna štruktúra brám odlievaných na ZPO krivkového typu je 
nesymetrická a pozostáva obyčajne z troch zón, Fig.1: 

1 – povrchovej zóny jemných dendritov, tzv. liacej kôry 
2 – transkryštalizačnej zóny stĺpikovitých dendritov 
3 – stredovej zóny ekviaxiálnych kryštálov 

 
r 

           
 
 
 

 
Fig.1 Schematic layout of the primary solidification structure of a slab continuously cast in a curved type plant PZO 

 
 
 Vznik liacej kôry a stĺpikovitých dendritov schematicky znázorňuje Fig. 2 [1]. Liaca 
kôra, nazývaná v literatúre aj podchladená kryštalizačná zóna, dosahuje podľa experimentálnych 
meraní hrúbku 5,0 až 10,6 mm [2]. Hrúbka liacej kôry nie je rovnomerná po obvode bramy, 
nerovnomernosť dosahuje 7 – 31 %. Pri analýzach hrúbok liacej kôry boli zistené 
a klasifikované tri typy prechodov liaca kôra – transkryštalizačná zóna: 

• plynulý prechod, Fig. 3 
• plynulý prechod so stopami segregácie 
• ostrý prechod s výraznými zmenami štruktúry, Fig. 4  

 

 
 
 

                  
 Fig.2  Schematic layout of the developed skin and 

columnar  dendrites

Fig.3  Consistent transition from the skin into the 
zone columnar dendrites, Rosenhein 
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Dôležitými charakteristikami transkryštaliz
ndárnych osí dendritov, ktoré narastajú lineárn
 [3]. Vzdialenosti primárnych osí dosahujú hodno
m na konci transkryštalizačnej zóny. Vzdialenos
a pohybujú v intervale 0,2 až 0,5 mm. Primárne 
jšie ako sekundárne osí [3,4].  

Ďalší parameter určujúci kvalitu primárne
sť stredovej kryštalizačnej zóny závisí od veľk
i [6]. Veľkosť stredovej zóny obyčajne neprev
émnych prípadoch sa stredová zóna redukuje na
ľový pás vyvalcovaný z takejto bramy vytváral v
ími obsahmi síry v oceli a s nižšou technickou úro

Základný parameter, ktorý určuje výrobnosť 
hlosť odlievania. Čiastkové výsledky o vplyve r
itickej štruktúry boli uverejnené v príspevkoch
lexné hodnotenie kvality dendritickej štruktúry 
trukčných peritektických ocelí v širokom interval

perimentálny materiál a metodika experiment
K experimentom boli použité dve tavby ko

upňovanými rýchlosťami odlievania na ZPO krivk
bolo nasledovné: 0,13 % C, 0,47 % Mn, 0,21 %
osť odlievania tejto tavby sa menila od 0,5 m/
200 mm, použité bolo jednozložkové vodné chla
asledovné: 0,12 % C, 0,304 % Mn, 0,093 % S

7 % N, 0,024 % Cu. Rýchlosť odlievania sa men
ozmer 1045x220 mm, použité bolo dvojzložkov
čnych rezov brám boli hodnotené tieto parame
šírka liacej kôry a transkryštalizačnej zóny na ma
lizačnej zóny, vzdialenosti primárnych a sekundá
Použitá metodika hodnotenia je uvedená v prácac
 Development of central segregation in the 
centre of the slab, Rosenhein 
 

ačnej zóny sú vzdialenosti primárnych 
e s rastúcou vzdialenosťou od povrchu 
ty 0,3 až 0,5 mm v hĺbke 10 mm a 1,2 až 
ti sekundárnych osí v transkryštalizačnej 
osí dendritov narastujú v priemere 8-krát 

j štruktúry je veľkosť stredovej zóny. 
osti prehriatia ocele [5]  a obsahu síry 
yšuje hodnoty 20 % z hrúbky bramy. 
 úzke pásmo stredovej segregácie, Fig. 
 strede hrúbky dvojitosť [3], čo súviselo 
vňou a kvalitou liaceho stroja. 
ZPO a zároveň aj kvalitu kontiodliatkov, 
ýchlosti odlievania na kvalitu primárnej 
 [7,8]. Cieľom tohto článku je urobiť 
plynule odlievaných brám vyrobených 

e rýchlosti odlievania. 

ov 
nštrukčných ocelí, ktoré boli odlievané 
ového typu. Chemické zloženie 1. tavby 
 Si, 0,013 % P, 0,016 % S, 0,01 % Al. 

min po 1,0 m/min. Bramy mali rozmer 
denie. Chemické zloženie 2. tavby ocele 
i, 0,016 % P, 0,0104 % S, 0,043 % Al, 
ila od 0,8 m/min po 1,3 m/min. Bramy 
é vodovzdušné chladenie. Na vzorkách 

tre dendritickej štruktúry: hrúbka liacej 
lom a veľkom rádiuse, veľkosť stredovej 
rnych osí dendritov v transkryštalizačnej 
h [2,3]. 
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3. Výsledky experimentov a ich diskusia 
         Výsledky meraní kryštalizačných oblastí na bramách 1. tavby sú zhrnuté v tab. 1 
a bramách 2. tavby v tab. 2. 
 
 Table 1 The size of crystallization zones, heat 1  

Číslo vzorky v 
[m/min] 

h  r
[mm] 

h  R
[mm] 

h  s
[%] 

LK  r
[mm] 

LK  r
[mm] 

56 0,5 96,6 89 7,5 7,5 – 9,5 7,5 – 9,5 
16 0,6 92,6 90,5 8,1 7 8 
26 0,8 95,5 78,8 12,8 7,5 7,5 
86 1,0 91,5 90,9 9,2 5,5 - 7 6 

 
 
 Jednotlivé symboly v tabuľke znamenajú:  
h , h  - priemerná šírka liacej kôry a transkryštalizačnej zóny na malom (r) a veľkom rádiuse ( 

R ) 
r R

h  - veľkosť stredovej kryštalizačnej zóny s

LK , LK  - priemerná hrúbka (resp. min. a max. hrúbka) liacej kôry na malom a veľkom 
rádiuse  

r R

 The meaning of used symbols in Tab.1 and or Tab.2.: 
v – casting rate 
h – mean width of the skin and crystallization zone 
LK – mean thickness of the skin 
index R – large casting radius 
index r – small casting radius 
index S – central zone 
 
 Table 2   The size of crystallization zones, heat 2 

Číslo 
vzorky 

v 
[m/mim] 

h  r
[mm] 

h  R
[mm] 

h  S
[%] 

LK  r
[mm] 

LK  R
[mm] 

83 0,8 105 83 16,3 7,4 6,6 
103 1,0 109 84 17,4 6,8 7,2 
113 1,1 108 78 13,4 5,6 5,9 
123 1,2 103 87 8,0 6,4 5,8 
133 1,3 103 99 4,2 6,0 6,0 

 
 
 Vplyv rýchlosti liatia na hrúbku liacej kôry je znázornený na Fig. 6 
 Z obrázku vyplýva, že s rastúcou rýchlosťou odlievania klesá hrúbka liacej kôry so 
7,5 až 9,5 mm pri 0,5 m/min na 5,5 až 7,2 mm pri 1,0 m/min. Pri vyšších rýchlostiach odlievania 
sa dosahuje približne stabilná hrúbka 6 mm. Tento priebeh zrejme odráža chladiaci výkon 
kryštalizátora, ktorý stúpa s rastúcou rýchlosťou odlievania. Liacu kôru hrúbky 6 mm 
považujeme za bezpečnú z hľadiska odolnosti proti pretrhnutiu v kryštalizátore, pokiaľ nie je 
zoslabená hlbokými oscilačnými vráskami, trhlinkami (viď obr.4) alebo hrubými nekovovými 
časticami. Keďže nadlimitné oscilačné vrásky sa vyskytujú vo zvýšenej miere pri rýchlostiach 
odlievania pod 0,7 m/min [9], tak potom sledovaný interval rýchlosti odlievania možno 
považovať z dôvodu zoslabenia liacej kôry oscilačnými vráskami za bezpečný. Rizikové sú ale 
trhlinky v liacej kôre pri vyšších rýchlostiach odlievania, kedy od liacej kôry sa vyžaduje 100 % 
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kvalita. Svoj vplyv tu bude mať pravdepodobne aj typ prechodu medzi liacou kôrou 
a transkryštalizačnou oblasťou. Najmenej vhodný bude ostrý prechod, ktorý svedčí o prerušení 
kontinuity rastu povrchovej kôry. Toto prerušenie môže mať viacero príčin: výrazné zmeny 
prenosu tepla z liacej kôry do kryštalizátora, prudké zmeny hladiny ocele v kryštalizátore, 
zmeny rýchlosti odlievania, náhle prerušenie súvislosti mazacieho filmu a podobne. Opakom je 
plynulý prechod liaca kôra – transkryštalizačná oblasť, ktorý je prejavom stability rastu 
povrchovej kôry a zárukou odolnosti proti pretrhnutiu. 
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Fig.6 Dependence of skin thickness on casting rate 
 
 
 Vplyv rýchlosti odlievania na veľkosť stredovej kryštalizačnej zóny znázorňuje Fig.7. 
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Fig.7 Dependence of central crystallization zone size on casting rate 

 
 
 Z obrázku vyplýva, že s rastúcou rýchlosťou odlievania klesá percentuálny podiel 
stredovej zóny, pritom sa ale ukazuje tendencia, že to platí len pri rýchlostiach odlievania nad 
0,8 m/min. Pri rýchlostiach 0,5 a 0,6 m/min boli namerané taktiež úzke stredové zóny, čo bude 
nutné experimentálne overiť. Pri rýchlostiach odlievania 0,8 až 1,1 m/min sa dosahujú najväčšie 
stredové zóny. Pri vyšších rýchlostiach odlievania pomerne prudko klesá veľkosť stredovej 
zóny. Stav dokumentovaný na Fig. 5 hrozí u sledovaných ocelí pri rýchlostiach odlievania 1,4 až 
1,5 m/min. Tieto rýchlosti odlievania možno považovať pre skúmanú akosť ocele, použitý liaci 
stroj a daný liaci formát za rizikové. Aj tento poznatok bude nutné experimentálne overiť.  
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 Vplyv rýchlosti odlievania na vzdialenosti primárnych a sekundárnych osí dendritov 
v transkryštalizačnej zóne 1. tavby dokumentuje Fig. 8 a ocele 2. tavby Fig. 9. 
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Fig.8 Dependence of dendrite arm spacing on both, distance from the surface, and casting rates 0,5 - 0,6 – 0,8 – 1,0 

m/min [3] 
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Fig.9 Dependence of dendrite arm spacing on both, distance from the surface, and casting rates 0,8 - 1,0 – 1,1 – 1,2 – 1,3 
m/min [8] 
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 Fig.8 ukazuje, že pri rýchlostiach odlievania 1,0 m/min a nižších sa dosahuje približne 
rovnaká kvalita dendritickej štruktúry v transkryštalizačnej zóne. Priamkové závislosti 
sekundárnych osí dendritov sú blízko seba. Určitá tendencia zhoršenia kvality štruktúry (väčšie 
vzdialenosti sekundárnych a primárnych osí dendritov) sa ukazuje pri rýchlosti odlievania 1,0 
m/min. V prípade vzoriek 2. tavby, Fig.9, už je to zreteľne vidieť u primárnych osí, ktoré 
narastajú rýchlejšie pri rýchlostiach 1,1 m/min a vyšších. Maximálne hodnoty vzdialenosti 
primárnych osí v transkryštalizačnej zóne ale neprevyšujú 1,5 mm, čo možno považovať za 
dobrý výsledok v porovnaní s hodnotami na úrovni 1,7 - 1,8 mm, ktoré boli namerané 
u niektorých akostí ocelí pri jednozložkovom chladení [3], a ktoré viedli ku vzniku vnútorných 
trhlín alebo stredových segregácií. Obecne je možné konštatovať, že pri rýchlostiach odlievania 
1,1 m/min a vyšších sa dosahuje o niečo horšia kvalita dendritickej štruktúry ako pri nižších 
rýchlostiach odlievania. Väčšie vzdialenosti primárnych a sekundárnych osí dendritov 
znamenajú potenciálne väčší stupeň dendritickej segregácie. Kvalita dendritickej štruktúry pri 
rýchlosti odlievania 1,3 m/min a dvojzložkovom chladení v sekundárnej zóne je zrovnateľná 
s kvalitou pri rýchlosti 1,0 m/min a jednozložkovom chladení. Výsledky našich meraní 
upozorňujú na to, že pri vysokých rýchlostiach liatia vzrastajú nároky na čistotu ocele, technický 
stav a nastavenie liaceho stroja, voľbu a zabezpečenie optimálnych parametrov odlievania, 
plynulosť procesu liatia a kryštalizácie kontiodliatku. So zreteľom na zistenú kvalitu primárnej 
štruktúry a jej parametre (hrúbka liacej kôry, veľkosť stredovej zóny, vzdialenosti primárnych 
a sekundárnych osí dendritov) doporučujeme používať pre konštrukčné peritektické ocele 
rýchlosti odlievania 1,3 až 1,4 m/min len za predpokladu, ak bude zaručená vyššia čistota ocele 
(nízky obsah S) a vyššia kvalita spracovania ocele. 
 
 
4. Záver 
        Z výsledkov hodnotenia kvality primárnej dendritickej štruktúry plynule odlievaných 
brám z konštrukčných peritektických ocelí vyrobených rýchlosťami 0,5 až 1,3 m/min vyplynuli 
tieto hlavné poznatky: 

a) S rastúcou rýchlosťou odlievania klesá hrúbka liacej kôry až pri rýchlostiach 1,1 m/min 
a vyšších sa stabilizuje na úrovni 6 mm. Túto hrúbku liacej kôry považujeme za 
bezpečnú z hľadiska odolnosti proti pretrhnutiu v kryštalizátore, pokiaľ nie je zoslabená 
hlbokými oscilačnými vráskami, povrchovými trhlinkami alebo hrubými nekovovými 
časticami. 

b) S rastúcou rýchlosťou odlievania nad 0,8 m/min klesá veľkosť stredovej kryštalizačnej 
zóny. Pri rýchlostiach 1,4 až 1,5 m/min je predpoklad, že stredová zóna nevznikne. 

c) S rastúcou rýchlosťou odlievania 1,0 m/min a vyššou sa zhoršuje kvalita dendritickej 
štruktúry v transkryštalizačnej zóne. Vzdialenosti primárnych osí dosahujú avšak max. 
1,5 mm, čo zaručuje, že  za podmienok dobrého zoradenia linky nevznikajú ešte 
vnútorné trhliny alebo stredové segregácie. Kvalita dendritickej štruktúry pri rýchlosti 
odlievania 1,3 m/min a dvojzložkovom vodovzdušnom chladení je zrovnateľná 
s kvalitou pri rýchlosti 1,0 m/min a jednozložkovom vodnom chladení. 

d) Konštrukčné peritektické ocele doporučujeme odlievať rýchlosťami 1,3 až 1,4 m/min 
len za predpokladu, ak bude zaručená vyššia čistota ocele (nízky obsah S) a vyššia 
kvalita spracovania ocele. 
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