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Abstract 
 There is scarce information about the microstructure development in peritectic 
solidified materials. The same can be said about peritectic solidified steel, known to have a 
susceptibility towards surface cracking. Peritectic steel are problematic not only after continuous 
casting, but after welding, too. That is the main reason that the majority of structural steel is 
made with C content up to 0,10 %, this way not having the peritectic reaction. The problem is 
not only in the peritectic reaction, but also in the changes of the volume, and in the impurities 
solubility changes  accompanying the reaction. Simulations of the peritectic solidification must 
consider the macroscopic heat transport,  too. 
 The aim of this work is to analyze and deal in it’s complexity with the questions of 
embrittlement and surface cracking in peritectic solidified steel. The high temperature 
properties, the types of solidified Carbon steel, processes of forming the primary microstructure, 
the sulphides and grain granulation are analyzed. It is supposed the most important physical-
metallurgical factors of peritectic steel embrittlement are:  the coarse austenite grain, the 
sulphides and oxy-sulphides precipitation, and the macroscopic stress gradients built up by 
changes of volume during solidification. 
 
Key words: Peritectic steel, peritectic reaction, precipitation, solidification, cracking, coarse 
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Abstrakt 
 O vývoji mikroštruktúry peritekticky tuhnúcich materiálov sa vie toho zatiaľ málo. 
Platí to aj pre peritekticky tuhnúce ocele, o ktorých je známe, že sú náchylné na vznik 
povrchových trhlín. Peritektické ocele sú problémové nielen pri plynulom odlievaní, ale aj pri 
zváraní. To je hlavný dôvod, prečo sa dnes mnohé konštrukčné ocele vyrábajú s obsahom Cmax = 
0,10 %, v ktorých peritektická kryštalizácia neprebieha. Problém spočíva nielen v samotnej 
peritektickej reakcii, ale aj v objemových zmenách a v zmenách v rozpustnosti nečistôt, ktoré ju 
sprevádzajú. Pri simulovaní peritektického tuhnutia sa súčastne musí zohľadniť aj 
makroskopický prenos tepla. 
 Cieľom tohto príspevku je analyzovať a komplexne posúdiť problematiku krehnutia 
a vzniku trhlín v peritekticky tuhnúcich oceliach. Analyzované sú vysokoteplotné vlastnosti 
a solidifikačné typy uhlíkových ocelí, procesy tvorby primárnej štruktúry, sulfidov  a granulácie 
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zŕn. Za najdôležitejšie fyzikálno-metalurgické faktory krehnutia peritektických ocelí sú 
považované: hrubé austenitické zrno, precipitácia sulfidov a oxisulfidov a makroskopické 
napätia, vyvolané objemovými zmenami pri tuhnutí. 
 
 
1. Úvod 
 Nízkouhlíkové ocele obvyklých akostí, konštrukčné, LC, ULC, alebo mikrolegované 
tvoria najväčšiu skupinu konštrukčných materiálov s veľkým významom pre viaceré odvetvia 
priemyslu. V súčasnosti sa takmer výhradne vyrábajú technológiou plynulého odlievania. 
Vyrobené bramy, bloky a sochory slúžia ako polotovary  pre výrobu plechov, pásov, rúr, 
profilov, tyčí  a drôtov. 
 Pri odlievaní na ZPO sa vždy bude vyskytovať určité percento chýb, ktorým sa úplne 
nedá zabrániť ani najdokonalejšou technikou a technológiou. Je to dané veľkým počtom 
faktorov, ktoré vplývajú na procesy tuhnutia a kryštalizácie v kryštalizátore a v zóne 
sekundárneho chladenia. Rozhodujúca časť trhlín vzniká, alebo je iniciovaná v kryštalizátore 
v dôsledku nevhodnej kombinácie technologických faktorov (rýchlosť odlievania, šírka bramy, 
liaci prášok, hĺbka ponoru ponornej výlevky, negatívny strip, prietok Ar) alebo metalurgických 
faktorov (chemické zloženie, nerovnomerná hrúbka liacej kôry, hrubé liace zrná, segregácia, 
precipitácia), alebo kombinovaným účinkom technologických a metalurgických faktorov.  
 
 
2. Analýza príčin krehnutia peritektických ocelí 
 Vznik trhlín pri plynulom odlievaní možno považovať za medzný stav 
vysokoteplotného porušenia, pri ktorom pôsobiace napätia v povrchovej kôre prekročia medzu 
pevnosti ocele. Najväčšie riziko vzniku trhlín je pri vysokých teplotách nad cca 1350°C. 
Pevnosť ocele sa tu pohybuje do 20 MPa [1], kontrakcia prudko klesá až pri teplote tzv. nulovej 
kontrakcie , ktorá je nižšia ako teplota solidu , dosahuje nulové hodnoty, Fig.1 [2].  ∗

SOLT SOLT

 

 
Fig.1 Temperature dependence of strength and reduction of area for low carbon and microalloyed steels [2] 
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 Procesy prebiehajúce v okolí teplôt a  sú  zatiaľ málo preskúmané. 
Tuhnutie ocele a nasledujúce procesy v uhlíkových oceliach komplikuje peritektická reakcia, 
Fig.2. V závislosti od obsahu uhlíka rozlišujeme 5 solidifikačných typov ocelí, Fig.3 [3] : 

∗
SOLT SOLT

 

                     
 Fig.2 Binary phase diagram iron – carbon       Fig.3 Layuot of steel solidification types [3] 
 
 

I. typ, C<0,1% :  L→ L+δ → δ→ γ 
II. typ, 0,1<C<0,18%: L→ L+δ → L+ δ+ γ→ δ+ γ → γ 
III. typ, C=0,18%: L→ L+δ → L+ δ+ γ→ γ 
IV. typ, 0,18<C<0,52%: L→ L+δ → L+ δ+ γ→ L+ γ→ γ 
V. typ, C>0,52%: L→ L+ γ→ γ 

 
I. typ (Fig.3a) – tekutá oceľ tuhne ako δ fáza, potom prebieha transformácia δ→ γ , 

dendrity δ fázy transformujú na γ fázu v solide tuhej fázy. 
II. typ (Fig.3b) – v tekutej oceli vznikajú dendrity δ fázy, ktoré narastajú do taveniny. 

Zostavajúca časť taveniny, ktorá sa zhromažďuje v medzidendritických priestoroch 
tuhne ako γ fáza, pričom prebieha peritektická reakcia: L+δ → γ. Po skončení 
peritektickej reakcie, pokračuje transformácia δ fázy na γ fázu. 

III. typ – zloženie ocele odpovedá peritektickému bodu. Postup tuhnutia je rovnaký ako 
u II. typu s tým rozdielom, že pri peritektickej reakcii súčastne s kryštalizáciou taveniny 
zaniká δ fáza. 

IV. typ (Fig.3c) – tekutá oceľ začína tuhnúť ako δ fáza, ktorá pri peritektickej reakcii za 
účasti taveniny transformuje na γ fázu. Proces tuhnutia ocele a vzniku γ fázy pokračuje 
aj pod peritektickou teplotou až po teplotu solidu. 

V. typ (Fig.3d) – tekutá oceľ tuhne v intervale teplôt TL – TS ako γ fáza. 
 Diagram na Fig.2 a schémy na Fig.3 predpokladajú binárny systém Fe-C 
a rovnovážne podmienky kryštalizácie, ktoré približne platia v transkryštalizačnej oblasti pri 
vzniku stĺpikovitých dendritov, kde rýchlosti tuhnutia sa pohybujú v intervale 0,1 – 0,3 mm/s. 
Podchladená kryštalizačná zóna (liaca kôra) kontiodliatku vzniká v nerovnovážnych 
podmienkach tuhnutia, pri ktorých rýchlosť tuhnutia dosahuje až 1 mm/s, Fig.4 [4]. Dá sa 
predpokladať, že v týchto podmienkach bude priebeh peritektickej kryštalizácie veľmi 
komplikovaný. 
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 O vývoji mikroštruktúry peritekticky tuhnúcich materiálov sa vie toho zatiaľ málo. 
Platí to aj pre peritektické ocele (C=0,1 – 0,18%), o ktorých je známe, že sú citlivé na vznik 
trhlín. To sú hlavné dôvody, prečo sa v súčasnosti venuje veľká pozornosť matematickému 
modelovaniu a simulovaniu peritektického tuhnutia  [6]. Ďalším veľmi vážnym problémom sú 
vzťahy medzi kinetikou peritektickej kryštalizácie a tvorbou sulfidov v oceliach. Pôvodné 
termodynamické modely predpokladajú, že nekovové vmestky sa tvoria v oblasti teplôt likvidu 
a solidu v medzidendritickej tavenine  [7]. Iní autori  [8] zistili, že MnS precipituje heterogénnou 
nukleáciou na oxidických vmestkoch, pričom precipitácia začína pri teplote 1450°C a končí pri 
1100°C. Tieto teploty odpovedajú teplotám v pseudobinárnom diagrame Fe-MnS, Fig.5 [9]. 
                                                                        

                                             
 Fig.4 The influence of solidification rate and      Fig.5 A vertical cross section of the Fe-MnS 
 temperature gradient on the morphology of          pseudo binary diagram [9] 
 crystals [5]                                                            
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig.6a,b Sulphides in the interdendritic surfaces [10], Nb microalloyed steel, 0,15 % C, 0,014 %S, 0,049 %Nb 
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 Podľa tohto diagramu sulfid mangánu môže vznikať eutektickou reakciou: 
T→(δFe+MnS), eutektoidnou reakciou δFe→ (γFe + MnS) , alebo precipitáciou z feritu δ alebo 
z austenitu. Veľmi nežiadúce je najmä vylučovanie eutektických sulfidov v medzidendritických 
priestoroch ako dôsledok eutektickej reakcie, ktoré môže byť príčinou praskania povrchovej 
kôry plynule odlievaných polotovarov, Fig.6a, b [10]. Ferit δ  má vyššiu rozpustnosť síry (0,14 
% pri 1365 °C) ako austenit (0,05 % pri 1365 °C). Ak vezmeme do úvahy prípadnú segregáciu, 
potom pravdepodobnosť vzniku eutektických sulfidov je vyššia, keď máme peritektickú oceľ 
(0,10 – 0,18 %C) aako keď obsah C < 0,10 %C a oceľ tuhne ako ferit δ . 
 Dosiahnutím teplôt ∗ sa procesy premien v uhlíkových oceliach nekončia. 
Členité hranice medzi dendritami s vysokou povrchovou energiou sú termodynamicky 
nestabilné a začínajú sa narovnávať, pritom v hraniciach jedného zrna austenitu môže byť 
obsiahnutých viac dendritov. Výsledkom týchto procesov tzv. granulácie zŕn, resp. rastovej 
rekryštalizácie [11] sú zrná austenitu, ktoré majú väčšie rozmery ako pôvodné dendrity (niekedy 
až niekoľko mm) a na ktorých sa často nachádzajú sulfidické alebo oxisulfidické častice, Fig.7, 
Fig.8.  

SOLT

 

       
 Fig.7 Austenite grain boundaries, Nb – V         Fig.8 Sulphides in austenite grain boundaries, 
  microalloyed steel 0,10 % C,                               Nb-V microalloyed steel, 0,10 % C, 0,014 %S 
 
 
 Hranice austenitu sú mierne zvlnené a vyznačujú sa vznikom tzv. trojných bodov. 
Stávajú sa miestami vzniku trhlín, Fig.9. Otvorením takýchto trhlín vzniká obraz typického 
lastúrového lomu, Fig.10 [12]. 
 

         
   Fig.9 Branching cracks, Nb – V microalloyed      Fig.10 Shell like fracture by crack opening, 
  steel, 0,10 % C,                                                     structural steel, 0,17 % C [12] 
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 Procesy rastovej rekryštalizácie spôsobujú vznik hrubých austenitických zŕn 
pravdepodobne vtedy, ak sa v liacej kôre vytvárajú oblasti, ktoré môžeme nazvať dendritické 
bloky [13] vo vnútri ktorých majú dendrity príbuznú orientáciu, vytvárajú sa teda zväzky 
paralelných dendritov, Fig.11. Hranice týchto zväzkov sa stávajú potom prednostne hranicami 
granulovaných austenitických zŕn. 
 

 
Fig.11 Clusters of dendrites in the skin [13] 

 
 

 Tvorba hrubých austenitických zŕn v povrchovej kôre sa považuje za jeden 
z hlavných faktorov zvýšenej náchylnosti na krehnutie peritektických ocelí. Ďalším faktorom je 
objemové zmrštenie. Peritektické ocele vykazujú pri peritektickej premene dvojnásobne väčšie 
zmrštenie ako bežné uhlíkové ocele [14]. Nepriamym dôkazom tohto tvrdenia sú tepelné toky 
v kryštalizátore, ktoré boli namerané ako najnižšie u peritektických a dynamo ocelí [15]. 
Zvýšené objemové zmrštenie môže mať za následok heterogenitu kontrakcie liacej kôry a vznik 
lokálnych deformácií na ploche kontiodliatku (priehlbenín) v smere vyťahovania alebo pozdĺž 
oscilačných vrások. 
 
 

3. Záver 
 Práca sa zaoberá analýzou príčin praskania peritekticky tuhnúcich ocelí pri plynulom 
odlievaní. Z analýzy literárnych poznatkov a experimentálnych výsledkov vyplynul záver, že za 
najdôležitejšie metalurgické faktory praskania a vzniku trhlín pri plynulom odlievaní 
peritektických ocelí treba považovať: hrubé austenitické  zrno, vylúčenie resp. precipitáciu 
sulfidov a oxisulfidov na hraniciach dendritov alebo hraniciach austenitických zŕn 
a makroskopické napätia, vyvolané objemovými zmenami pri tuhnutí. 
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