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Abstract 
 An investigation of surface cracks on continuous cast (CC) products of low carbon 
steels is very important in term of final quality of metallurgical industry rolled production. Fine 
branched surface cracks are frequently occurred defects of the low carbon steel CC slabs. They 
are resulted of unsuitable combination of metallurgical and technological CC parameters. 
Chemical composition of cast steels is mostly important metallurgical parameter, which can has 
considerable negative effect on surface quality of CC cast slabs. First of all a presence and 
content of harmful impurities (S, P, Sn, As, Sb, Cu) in the cast steel are the most fundamental.      
 The paper aim is analysis of fine branched surface cracks morphology and 
explanation of their formation in the CC slab surface zone of low carbon steel enriched by Cu 
(0.35 %). A lot of the fine branched surface cracks filled by oxides were observed in the 
structure of slab surface zone. A continual surface margin of intergranular facets arises by 
connection of microstructurally observed cracks on fracture surface of notch toughness samples 
from slab surface zone. The Cu-base phases enriched by Fe, Ni and Sn were observed at the 
interface oxide-steel of analysed cracks and at intergranular fracture surface after crack opening. 
Initiation and growth of the observed cracks are probably result of the copper and surface-active 
elements enrichment of inter-dendrite regions and primary grain boundaries and following the 
liquid Cu-base phase penetration along the primary grain boundaries. Cracks grow from slab 
surface along weakened boundaries of the granulated primary grains in temperature range 1300 
– 1100°C in the slab passing through bottom of mould and upper part of secondary cooling zone 
in the CC process.           
 
Key words: fine branched cracks, CC slab, surface zone, Cu-base phase, penetration, primary 

grain boundaries  
 
 
Abstrakt 
 Problematika povrchových trhlín na plynule liatych polotovaroch z nízkouhlíkových 
ocelí je veľmi významná z hľadiska finálnej kvality valcovaných výrobkov hutníckeho 
priemyslu. Rozvetvené jemné povrchové trhliny sú často vyskytujúcim sa defektom plynule 
liatych brám z nízkouhlíkových ocelí, ktoré vznikajú v dôsledku nevhodnej kombinácie 
metalurgických a technologických parametrov plynulého liatia. Z metalurgických parametrov 
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má výrazne negatívny vplyv na povrchovú kvalitu brám predovšetkým nežiadúce chemické 
zloženie odlievaných ocelí a to najmä prítomnosť a obsah škodlivých prímesí (S, P, Sn, As, Sb, 
Cu).  
 Cieľom príspevku je analyzovať morfológiu a príčiny vzniku jemných povrchových 
trhlín v povrchovej zóne plynule liatej bramy nízkouhlíkovej ocele so zvýšeným obsahom Cu 
(0,35%). V štruktúre tenkej povrchovej vrstvy bramy bolo pozorované značné množstvo 
jemných povrchových trhlín vyplnených oxidmi. Prepojením siete týchto trhlín vznikol súvislý 
povrchový pás interkryštalického lomu na lomových povrchoch vzoriek z povrchovej oblasti 
bramy prelomených rázovou ohybovou skúškou. Na rozhraniach analyzovaných trhlín oxid – 
oceľ, ako aj na interkryštalických lomových povrchoch otvorených trhlín boli pozorované fázy 
Cu obohatené o Fe, Ni a Sn. Iniciácia a rast trhlín je pravdepodobne výsledkom obohatenia 
medzidendritických rozhraní a hraníc primárnych zŕn meďou a povrchovo-aktívnymi prvkami 
a následnej penetrácie tekutých fáz Cu (nad 1100°C) po hraniciach primárnych zŕn. K rastu 
trhlín dochádza z povrchu bramy po zoslabených hraniciach primárnych granulovaných zŕn 
pravdepodobne v teplotnom pásme 1300 – 1100°C pri výstupe bramy z kryštalizátora a v hornej 
časti pásma sekundárneho chladenia v procese plynulého odlievania.  
 
 
1. Úvod 
 Výsledná kvalita valcovaných produktov hutníckych závodov je značne závislá od 
kvality plynule liatych polotovarov, predovšetkým kvality ich povrchu a povrchovej zóny. 
Vlastnosti povrchovej zóny sú výsledkom vplyvu viacerých faktorov, ako sú: prítomnosť 
defektov a trhlín (rozvetvené, pozdĺžne, priečne, atď.), charakter liacej makroštruktúry 
a mikroštruktúry ocele v povrchovej zóne a taktiež prítomnosť nečistôt a iných nežiadúcich 
prímesí v tekutej oceli a v skryštalizovanej povrchovej zóne plynule liatych polotovarov [1-4]. 
Veľmi často vyskytujúcim sa defektom na plynule liatych polotovaroch sú rozvetvené 
povrchové trhliny. Ich vznik je výsledkom straty vysokoteplotnej plasticity ocele v povrchovej 
zóne odliatkov zapríčinenej segregáciou nečistôt a precipitáciou ich častíc, resp. penetráciou 
tekutých fáz nežiadúcich prímesí na medzidendritické rozhrania a hranice primárnych zŕn [2-8]. 
Príkladom je tvorba povrchových trhlín v povrchovej zóne plynule liatych brám vyvolaná 
penetráciou tekutých fáz medi z povrchu bramy (meď odieraná z povrchu kryštalizátora 
povrchom bramy) po hraniciach primárnych zŕn [1,8,9].  
 Možnosť vzniku povrchových trhlín na plynule liatych bramách ocelí so zvýšeným 
obsahom Cu je taktiež veľmi pravdepodobná, pretože z literatúry je známa interkryštalická 
vysokoteplotná krehkosť nízkouhlíkových ocelí vyvolaná tekutými fázami medi v kombinácii 
s vysokoteplotnou oxidáciou povrchu ocele [7-11]. Tekuté fázy medi (teplota tavenia ~ 1100°C) 
vznikajúce vo vrstve ocele pod okujami pri postupujúcej vysokoteplotnej oxidácii ocele 
penetrujú po hraniciach austenitických zŕn, ktoré sa následne oddeľujú vplyvom deformačných 
napätí [11,12]. K takémuto skrehnutiu môže dôjsť aj v povrchovej zóne brám v procese 
plynulého odlievania nízkouhlíkových ocelí so zvýšeným obsahom Cu pri postupujúcej 
vysokoteplotnej oxidácii povrchu bramy pri jej výstupe z kryštalizátora a prechode pásmom 
sekundárneho ochladzovania [3]. Skrehujúci účinok zvýšeného obsahu Cu v oceli pri plynulom 
odlievaní je však komplexný ovplyvnený množstvom metalurgických a technologických 
faktorov, ako je napr. chemické zloženie ocele, technologické parametre liatia, a pod. [5,13,14]. 
Cieľom tejto práce je analyzovať morfológiu a príčiny vzniku jemných povrchových trhlín 
v povrchovej zóne plynule liatej bramy nízkouhlíkovej ocele obohatenej meďou (0,35 %). 
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2. Experimentálny materiál a metodiky 
 Predmetom analýz bola povrchová zóna plynule liatej bramy v oblasti povrchu (r) 
odliatej na radiálnom zariadení pre plynulé odlievanie s pokoveným zakriveným 
kryštalizátorom. Brama bola odliata z nízkouhlíkovej ocele úmyselne obohatenej meďou na 
obsah 0,35%. Chemické zloženie tavby analyzovanej nízkouhlíkovej ocele ocele je uvedené 
v tab.1. Teplota liatia analyzovanej bramy bola 1534°C, (teplota likvidu: 1522°C). 
V sekundárnej zóne ochladzovania bolo použité dvojzložkové ochladzovanie (voda + vzduch), 
pričom priemerná rýchlosť vyťahovania bramy bola 0,77 m/min. Vzorky pre štruktúrnu analýzu 
a pre analýzu lomových povrchov boli odobraté z povrchu bramy do hĺbky 5 mm pod povrchom 
(r). Trhliny a typ pozorovaných častíc a fáz boli analyzované svetelnou mikroskopiou 
a riadkovacím elektrónovým mikroskopom s využitím EDX analýzy. Riadkovacím 
elektrónovým mikroskopom s využitím EDX analýzy bola skúmaná aj morfológia lomových 
povrchov získaných rázovou ohybovou skúškou. Obsah Cu a povrchovo - aktívnych prvkov v 
povrchovej zóne brám bol analyzovaný atómovou absorpčnou spektroskopiou.    
 
  Table 1  The heat chemical composition of steel.  

                                                   [wt. %]   
C Mn Si P S Al Cr Ni Cu 

0,10 0,37 0,23 0,016 0,016 0,009 0,023 0,024 0,349 
  
 
3. Výsledky a diskusia 
 Atómovou absorbčnou spektroskopiou bol analyzovaný profil zmeny koncentrácie 
povrchovo aktívnych prímesí (As, Sn, Sb) a prísady Cu po hrúbke povrchovej zóny 
analyzovanej bramy. Bolo zistené obohatenie povrchovej kôry bramy arzénom na úroveň 0,02% 
a cínom na úroveň 0,006%, ako aj mierne obohatenie povrchovej kôry bramy meďou na úroveň 
0,38% v intervale 0 – 1 mm pod povrchom (r) bramy.  
 

   
 
 Fig.1 The fine branched cracks observed in 

the slab surface zone 
Fig.2 The detail of crack interface (oxide-

steel) and Cu – base phases (B)  
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 Analýza mikroštruktúry v priečnom aj v pozdĺžnom reze povrchovej kôry bramy 
(obr.1) preukázala prítomnosť značného množstva rozvetvených jemných trhlín šíriacich sa od 
povrchu bramy do hĺbky ~ 0,6 mm pod povrchom. Väčšie trhliny sú vyplnené súvislou 
oxidickou vrstvou. V okolí trhliny bola pozorovaná vrstva ocele s množstvom jemných 
globulárnych pravdepodobne oxidických častíc. Z mikroštruktúrnej morfológie týchto trhlín je 
možné predpokladať, že iniciovali a šírili sa po hraniciach už granulovaných primárnych zŕn 
pravdepodobne v teplotnom intervale od 1300 – 1100°C pri prechode bramy spodnou oblasťou 
kryštalizátora a hornou oblasťou pásma sekundárneho ochladzovania v procese plynulého 
odlievania [5]. 
 Z detailného pohľadu (obr. 2) na mikroštruktúru rozhrania trhliny oxid - oceľ v tesnej 
blízkosti povrchu bramy je viditeľná farebne a morfologicky odlišná oblasť ocele, ktorá podľa 
EDX analýzy je výrazne obohatená meďou (označ. A). Priamo na rozhraní oxid - oceľ sa 
vyskytujú svetlé fázy (označ. B), ktoré podľa EDX spektra (obr. 3) sú fázami medi obohatené 
o Fe a v malej miere aj o Ni a povrchovo-aktívnu prímes Sn. Cín tým, že znižuje rozpustnosť Cu 
v austenite napomáha segregácii Cu na hranice primárnych zŕn [12, 14]. Morfologicky obdobné 
fázy Cu, ako aj oblasti ocele obohatené o Cu sa nachádzajú aj v súvislej oxidickej vrstve (označ. 
C). Toto zistenie naznačuje, že fázy medi odolné voči vysokoteplotnej oxidácii boli prítomné na 
hraniciach primárnych zŕn pri iniciácii pozorovaných trhlín a postupnou oxidáciou ocele v okolí 
trhlín sa dostali do súvislej oxidickej vrstvy vo vnútri trhlín. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig.3 The spectrum EDX analysis of Cu – base phases 
documented on the Fig. 2 (B) 

Fig.4 The detail of phases on primary grain 
boundary (SEM) 

 
 
 Oblasť pravdepodobnej hranice primárneho zrna bez prítomnosti trhliny je 
dokumentovaná snímkou s REM, (obr. 4) Na tomto detailnom pohľade na oblasť hranice 
primárneho zrna sú viditeľné dva druhy častíc: tmavé častice v tesnej blízkosti hranice (označ. 
D) a svetlé častice na hranici (označ. E). EDX spektrum (obr. 5 – označ. D) z tmavých častíc 
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preukázalo prítomnosť Fe, Mn, Si a Cu v týchto časticiach, teda možno povedať, že ide 
najpravdepodobnejšie o častice komplexných oxidov Fe, Mn, Si obohatených o Cu. EDX mapa 
(obr. 6) charakterizujúca rozloženie Cu v oblasti hranice primárneho zrna dokumentovanej na 
obr. 4 dokazuje prítomnosť vysokého obsahu Cu vo svetlých časticiach (obr. 4 – označ. E), t.j. 
ide o fázy Cu, ktoré boli prítomné na hraniciach primárnych zŕn. Z tejto mapy je zrejmé aj 
výrazné obohatenie ocele v okolí primárnych hraníc zŕn meďou.  

 
 

Cu - content 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig.5 The EDX spectrum of dark particles (D) documented 
on Fig. 4 

Fig.6 The EDX map of Cu-content in grain 
boundary region documented on Fig. 4 

 
 
 Na lomovom povrchu vzorky z povrchu bramy prelomenej rázovou ohybovou 
skúškou pri 20 °C bol pozorovaný súvislý pás interkryštalických faziet (faziet lastúrového lomu) 
od povrchu bramy do hĺbky ~ 0,6 mm pod povrchom (obr. 7). Pás interkryštalických faziet 
vznikol roztvorením a prepojením mikroštruktúrne pozorovaných trhlín prítomných 
v povrchovej zóne analyzovanej bramy, ktoré boli vhodne orientované v smere šíriacej sa 
krehkej trhliny pri rázovej ohybovej skúške. Detail morfológie povrchu interkryštalickej fazety 
(obr. 8) dokumentuje svetlé fázy, resp. častice zasadené v zoxidovanom povrchu tejto 
interkryštalickej fazety, v ktorých EDX analýza (obr. 9) potvrdila prítomnosť vysokého obsahu 
Cu. Ide teda pravdepodobne o fázy medi pozorované svetelným mikroskopom na rozhraní oxid 
– oceľ v trhlinách (obr. 2 – označ. B). 

Prezentované výsledky analýz potvrdzujú možnosť obohatenia medzidendritických 
priestorov a následne aj hraníc primárnych liacich zŕn a ich okolia meďou a povrchovo - 
aktívnymi prímesami (Sn, As) v procese kryštalizácie liacej kôry a jej následného postupného 
ochladzovania. Toto obohatenie je výsledkom procesu segregácie Cu a povrchovo - aktívnych 
prímesí do medzidendritických priestorov. K obohateniu hraníc primárnych zŕn meďou mohla 
napomáhať aj postupná vysokoteplotná oxidácia povrchu bramy v oblasti kryštalizátora a v 
pásme sekundárneho ochladzovania. Kombinácia týchto procesov viedla k formovaniu fáz medi 



Acta Metallurgica Slovaca, 12, 2006, 3  (243 - 249)                                                                                                        248 

 

v povrchovej vrstve ocele pod okujami bramy. Fázy medi pri teplotách nad 1100°C boli tekuté 
a prenikali (penetrovali) po hraniciach primárnych zŕn. Prítomnosť tekutých fáz Cu a obohatenie 
hraníc primárnych zŕn inými škodlivými prímesami má za následok značné zoslabenie kohéznej 
pevnosti týchto hraníc primárnych liacich zŕn. To viedlo k vzniku a  šíreniu sa množstva 
jemných trhlín po týchto hraniciach zo zoslabenou kohéznou pevnosťou v blízkosti povrchu 
bramy pri pôsobení deformačných a termických napätí v intervale teplôt 1100- 1300°C. Je 
možné predpokladať, že rast trhlín sa zastavil v pásme sekundárneho ochladzovania zariadenia 
pre plynulé odlievanie pri poklese teploty povrchu bramy pod 1100°C, čo je teplota tavenia fáz 
medi, t. j. pod touto teplotou fázy medi sú skryštalizované a ďalej neprispievajú ku krehkosti na 
hraniciach primárnych liacich zŕn. Následne dochádza k interkryštalickej vysokoteplotnej 
oxidácii do vnútra trhlín v pásme sekundárneho ochladzovania. Túto oxidáciu potvrdzuje 
prítomnosťou oxidov vo vnútri trhlín, pás globulárnych oxidických častíc v okolí trhlín, ako aj 
zoxidovaný povrch interkryštalických faziet na lomovom povrchu vzoriek prelomených skúškou 
rázom v ohybe.  
 

 
 Fig.7 Fig.8 Light phases on the oxidized 

intergranular facet documented on 
Fig.7 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
Intergranular facets on the slab 
sample fracture surface near the slab 
surface.  
 

 
 
 

Fig.9 The EDX spectrum of light phases documented on the Fig. 8 
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4. Záver 
1. V povrchovej zóne bramy nízkouhlíkovej ocele obohatenej meďou na obsah 0,35 % 

bolo pozorované značné množstvo jemných rozvetvených trhlín, ktoré iniciovali na 
povrchu bramy a šírili sa do hĺbky ~ 0,6 mm pod povrchom bramy. 

2. Mikroštruktúrna morfológia trhlín a interkryštalický charakter odkrytého povrchu 
týchto trhlín preukazujú iniciáciu a rast trhlín po hraniciach primárnych granulovaných 
zŕn v teplotnom intervale 1300 – 1100°C pravdepodobne v spodnej časti kryštalizátora 
a v hornej oblasti sekundárneho ochladzovania. 

3. Na rozhraní oceľ – oxid v trhlinách v blízkosti povrchu bramy, ako aj na 
interkryštalických fazetách odkrytého povrchu týchto trhlín boli pozorované fázy medi 
obohatené o Fe, Ni a Sn, pričom bolo preukázané aj obohatenie ocele o Cu v okolí 
trhlín. 

4. Vznik trhlín je výsledkom zoslabenia kohéznej pevnosti hraníc primárnych liacich zŕn 
prostredníctvom obohatenia medzidendritických priestorov a hraníc primárnych zŕn 
meďou a povrchovo - aktívnymi prvkami (Sn) a následnou penetráciou tekutých fáz 
medi po hraniciach primárnych zŕn. Trhliny iniciujú a rastú po zoslabených hraniciach 
primárnych zŕn vplyvom termálnych a deformačných napätí. 

5. Prítomnosť fáz medi v pozorovaných povrchových rozvetvených trhlinách na brame 
nízkouhlíkovej ocele obohatenej meďou môže negatívne ovplyvniť povrchovú kvalitu 
za tepla valcovaných pásov z týchto brám.              
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