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Abstract 
 The aim of this paper was to evaluate heterogeneities of chemical composition in 
continuous-cast products. Two types of continuous cast steels IF steel and 34CrMo4 steel were 
analyzed in the near-surface and also the central parts of continuous-cast semis.  
 Shallow oscillation wrinkles occurred on the IF steel slab surface, arranged almost in 
parallel. Other types of defects, for example cracks, did not occur. On the other hand, 34CrMo4 
steel blooms had internal defects of varying intensity. 
 Results of notch toughness tests producing forced fractures in the surface zone of IF 
steel slabs demonstrated the heterogeneity of brittle-fracture properties in this zone. 
Transcrystalline dimple fractures dominated the whole width of the slab except in one small area 
near the slab’s right edge, where samples were brittle, which also confirmed very low values of 
KCV. Fractographic analysis of fractures in this embrittled area showed that transgranular 
cleavage facets predominated in the presence of intergranular facets on the fracture surfaces. In 
the case of forced fractures which were ductile, their fracture surfaces showed dimple 
morphology. The presence of intergranular facets suggests weakening of grain boundaries by 
segregation of impurities, which can negatively influence the quality of rolled products, mainly 
in the local embrittlement area.  
 The concentration profiles of elements in slab cross-section confirm the enrichment of 
the slab surface zone with the impurities Sn, As, P, N and also carbon, even though it is very 
clean IF steel.  The segregation of these elements to the original austenite grain boundaries 
causes decrease in their cohesion strength and embrittlement in the given area. 
 Metallographic analysis of samples taken from round blooms of 34CrMo4 steel 
revealed microstructural heterogeneity resulting from chemical heterogeneity. This was 
confirmed by the structural morphology, which was acicular with the presence of a white 
network which had two times higher content of Cr, Mn and S compared with the matrix. These 
places are areas with martensitic or bainitic structure with microhardness ranging between 728 - 
564 HV0,02. Central defects in the shape of big cavities and also small interdendritic cavities 
and inclusions occurred in these places as a result of local segregation.  



Acta Metallurgica Slovaca, 13, 2007, 1 (17 - 25)                                                                                                               18 

 

 

 Dendritic morphology was confirmed on the fracture surfaces of samples from the 
vicinity of these defects, and both fractures and metallographic samples from this cavity zone 
revealed an increased proportion of inclusions based on sulphides, which attests to the increased 
centreline segregation of impurities. EDX analysis of each bloom cut-out confirmed increased 
presence of inclusions of MnS and particles rich in Al and Mg, sometimes in combination with 
Ca. Individual blooms are cast under varying conditions of continuous casting, that is in terms of 
reheating and casting rate,  which influences their central porosity and segregation. Low casting 
rates also limit the bulging of the solidifying shell by increasing its toughness.  This 
demonstrates that in order to eliminate non-homogeneity and reduce structural heterogeneity in 
the analyzed blooms of 34CrMO4 steel, it is important not only to maintain low reheating  but 
also necessary to optimalize casting rates towards slower speeds.  
 

Keywords: Slabs, surface segregation, structure heterogeneities, centreline noncompactibilities, 
round blooms, central segregation 

 
 

Abstrakt 
 Cieľom tohto článku bolo hodnotenie heterogenity chemického zloženia v plynule 
odlievaných polotovaroch. Analyzovali sa oblasti blízko povrchu a tiež v stredovej oblasti 
odlievaných polotovarov dvoch typov ocelí, t.j. IF oceľ a 34CrMo4 oceľ.  
 Povrch bramy z IF ocele vykazoval prítomnosť  plytkých oscilačných vrások, ktoré 
boli skoro rovnobežné. Iné typy defektov, ako napr. trhliny sa nevyskytovali. Naproti tomu, 
bloky z ocele 34CrMo4 obsahovali vnútorné defekty o rôznej intenzite. 
 Vynútené lomy z povrchovej zóny bramy, získané rázovou ohybovou skúškou 
vzoriek z IF ocele preukázali heterogenitu krehkolomových vlastností tejto zóny. Po celej šírke 
bramy dominoval húževnatý lom, mimo jednej lokality, v blízkosti pravého okraja bramy, kde sa 
vzorky porušili krehko, čo dokazujú nízke hodnoty vrubovej húževnatosti. Podľa 
fraktografického hodnotenia lomov v tejto skrehnutej oblasti prevládali transkryštalické štiepne 
fazety za prítomnosti interkryštalických štiepnych faziet na lomovej ploche. V prípade 
vynútených lomov, ktoré sa porušili  tvárne, ich lomové plochy vykazovali jamkovú morfológiu. 
Výskyt interkryštalických faziet poukazuje na oslabenie hraníc zŕn  segregáciou prímesí, čo 
môže negatívne vplývať na kvalitu valcovaných výrobkov, najmä v skrehnutej oblasti  bramy.  
 Koncentračné profily prvkov po priereze bramy potvrdili obohatenie povrchovej zóny 
o nasledovné prímesi Sn, As, P, N a taktiež aj o uhlík, napriek tomu, že ide o vysoko čistý 
materiál IF ocele. Segregácia týchto prvkov na hranice zŕn pôvodného austenitu spôsobuje 
zníženie ich kohéznej pevnosti a skrehnutie  danej oblasti, prejavúce sa vznikom 
interkryštalických lomov.  
 Metalografická analýza vzoriek z kruhových blokov ocele 34CrMo4 preukázala 
heterogenitu mikroštruktúry v stredovej oblasti, v dôsledku chemickej heterogenity. Potvrdila to 
morfológia štruktúry, ktorá bola acikulárna s výskytom bieleho sieťovia, ktoré malo 
dvojnásobne vyšší obsah Cr, Mn i S v porovnaní s matricou. Ide o miesta s martenzitickou, resp. 
bainitickou štruktúrou o mikrotvrdosti v intervale 728 - 564 HV0,02. V týchto bielych miestach 
sa vyskytovali väčšinou aj medzidendritické dutiny a aj inklúzie, ktoré sa vyskytujú aj v blízkom 
okolí veľkých defektov - dutín, čo je dôsledok miestnej segregácie, či vycedenia.  
 Na lomových povrchoch vzoriek sa v mieste defektov potvrdila dendritická 
morfológia a na lomoch i výbrusoch v okolí týchto dutín sa potvrdil zvýšený podiel inklúzií na 
báze sírnikov, čo svedčí o zvýšenej stredovej segregácii prímesí. Na všetkých výrezoch sa EDX 
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analýzou potvrdil výskyt inklúzií MnS a častíc bohatých na Al a Mg, niekedy aj v kombinácii 
s Ca. Jednotlivé bloky sa odlievali pri rôznych podmienkach plynulého odlievania, a to 
z hľadiska prehriatia a rýchlosti odlievania, čo ovplyvňuje stredovú pórovitosť a segregáciu. 
Nízka rýchlosť odlievania obmedzuje vydutie stuhnúcej kôry zvýšením jej tuhosti. Ukazuje sa, 
že pre elimináciu necelistvostí a zmiernenie štruktúrnej heterogenity v analyzovaných blokoch z 
ocele 34CrMo4 je dôležité dodržiavať nielen nízke prehriatie, ale treba optimalizovať aj 
rýchlosť odlievania smerom k pomalšej rýchlosti. 
 
 

Úvod 
 Pri bežných podmienkach nastáva kryštalizácia ocele vždy nerovnovážne, t.j. tak, že 
difúzne procesy prebiehajúce v tavenine a vo vnútri tuhej fázy nestačia vyrovnať koncentráciu 
v tuhej fáze na úroveň definovanú rovnovážnym diagramom a oceľ tuhne dendriticky. 
V dôsledku tejto nerovnovážnej kryštalizácie, keď oceľ tuhne dendriticky, hovoríme pri 
segregácii v mikroobjemoch aj o dendritickej segregácii, či likvácii a v makroobjemoch 
o makrosegregácii, alebo o semimakroskopickej segregácii, keď rozsah chemickej 
nerovnomernosti v medzidendritických oblastiach presiahne 100µm [1]. 
 Gradienty koncentrácie prímesí môžu vzniknúť smerom do stredu kontiodliatku, t.j. 
ide o stredovú segregáciu, alebo smerom k povrchu a vtedy hovoríme o povrchovej segregácii. 
Oba typy segregácie sú z hľadiska kvality plynule odlievaných polotovarov nežiadúce, lebo 
môžu vyvolať vznik defektov. V prípade výraznej povrchovej, resp. podpovrchovej segregácie 
možno očakávať vznik povrchových, či podpovrchových trhlín a pri stredovej segregácii výskyt 
vnútorných trhlín, či necelistvostí, alebo vznik nepriaznivej štruktúry s nízkou tvárnosťou [2]. 
 Cieľom tejto práce je analyzovať heterogenitu chemického zloženia pri povrchu 
i v strede kontiodliatkov dvoch typov ocelí pri rôznom priereze kontiodliatku, a to v povrchovej 
zóne bramy z IF ocele a v stredovej oblasti kruhových blokov z ocele 34CrMo4. 
 
 

Použitý materiál a experimentálne metodiky 
 Ako experimentálny materiál sa použili plynule odlievané polotovary o rôznom 
priereze z dvoch typov ocelí.  
 Prvá oceľ typu IF akosti 381 bola vyrobená v kyslíkovom konvertore tak, aby svojím 
chemickým zložením a teplotou vyhovovala podmienkam pre spracovanie vo vákuovacej 
stanici, kde sa prebublávala inertným plynom - argónom. Takto spracovaná oceľ bola odliata na 
zariadení pre plynulé odlievanie so zakriveným kryštalizátorom.  Chemické zloženie je uvedené 
v tab. 1.  
 Charakteristické údaje bramy sú nasledovné: 

• rozmery bramy: 220 x 1195 mm 
• priemerná rýchlosť liatia: 0,80 m/min 
• teplota liatia:  1561ºC 

 
    Table 1  Chemical composition of analysed steel grade 381[wt.%] 

Chemical composition [wt.%] 

C Mn Si P S Al Mo Ti V Nb Zr 

0.005 0.275 0.009 0.008 0.015 0.05 0.003 0.051 0.001 0.048 0.001 

B Ca Cu Ni As Sn Sb Cr Zn N  

0.0002 0.0002 0.032 0.014 0.007 0.002 0.002 0.011 0.002 0.0089  
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 Na analýzu sa použili  3 výrezy po šírke bramy, ktoré sa odobrali z jej povrchu na 
strane s malým polomerom „r“, kde ľavý okrajový výrez je označený ako 1, výrez zo stredovej 
časti po šírke bramy je označený ako 3 a ako 2  je označený pravý krajný výrez po šírke bramy.   
 Kvalita povrchu bramy sa hodnotila metalograficky a na hodnotenie koncentračného 
profilu prímesí sa použila vlnovo disperzná analýza rtg. Lúčov (WDX). Merania sa vykonali na 
mikroanalyzátore Camebax - MICRO na vyleštenej vzorke, naprieč hrúbkou bramy, kolmo k jej 
povrchu v oblasti max. 10µm od krehkého lomu do hĺbky 700µ, resp. ďalej od lomu do hĺbky až 
4,5 mm. Použilo sa krokovanie 20µm, resp. 30µm, resp. 45µm. Mimo toho sa ešte robila analýza 
v hĺbke 1 mm pod povrchom na dĺžke 15 mm. 
 Z druhej ocele typu 34CrMo4 sa na analýzu použili vzorky odobraté z priečnych 
výrezov plynule odlievaných polotovarov kruhového prierezu o priemere 410 mm s označením 
č. 2, 3, 4, ktoré obsahovali vnútorné defekty o rôznej intenzite. Tabuľka 2 uvádza základné údaje 
o jednotlivých blokoch z rôznych tavieb. Chemické zloženie analyzovanej ocele uv ádza tab.3. 
 
   Table 2  Characterization of blooms 

Bloom No. /Cut-out Reheating [oC] Rate of the slab withdrawing [m/min] 
2 39 0.48 
3 35 0.49 
4 20 0.55 

 
 

 Vzorky sa odobrali v rovine výrezov, t.j. kolmo na smer vyťahovania kontiodliatku. 
Každý výrez sa analyzoval metalograficky v neleptanom stave svetelným mikroskopom 
Olympus Vanox – T. Na identifikáciu častíc sa použila EDX analýza. 
 

    Table 3  Chemical composition of 34CrMo4 steel [wt.%]  
Chemical composition [wt.%] 

C Mn Si P S Al Cu 

0.33 
0.37 

0.75 
0.90 

0.15 
0.35 

max. 
0.015 

max. 
0.010 

0.02 
0.030 

max 
0.25 

Ni Cr Mo V Sn N H 
max 
0.30 

0,90 
1.20 

0,17 
0.30 

max 
0.02 

max 
0.025 

max 
0.0090 

max 
0.00025 

 
 

Získané výsledky a ich diskusia 
Oceľ IF 
 Z makroskopickej analýzy vyplynulo, že mimo jemných oscilačných vrások sa na 
analyzovanej brame IF ocele nevyskytovali žiadne viditeľné povrchové trhliny, ani iné defekty. 
Oscilačné vrásky sa nachádzali v ľavom krajnom výreze 1 vo vzdialenosti 60 mm od boku 
bramy, v stredovom výreze 3 bol ich výskyt pozorovaný napravo od osi stredu bramy a v celej 
ploche pravého krajného výrezu 2 bola vysoká hustota oscilačných vrások, ktoré boli skoro 
rovnobežné. Ich intenzita smerom ku pravému okraju tohto výrezu sa postupne znižovala. 
 Výsledky rázovej ohybovej skúšky vzoriek z povrchovej zóny bramy tejto ocele už 
v práci [3] preukázali, že hodnoty vrubovej húževnatosti dosahovali pri teplote 22 °C po celej 
šírke bramy vysoké hodnoty KCV, v intervale 219,2 – 326,2 J/cm2, pre tenké a čiastočne i hrubé 
vzorky. Jedine dve hrubé vzorky z jednej lokality pravého krajného výrezu mali nízke hodnoty, 
a to 11,8 J/cm2, resp. 32,07 J/cm2, ako to znázorňuje závislosť hodnôt vrubovej húževnatosti od 
vzdialenosti po šírke bramy pre tenké i hrubé vzorky v smere rovnobežnom so smerom 
vyťahovania bramy pri teplote skúšky 22 °C (obr.1). V prípade tejto ocele sa ukázal  iba 
nevýrazný skrehujúci účinok oscilačných vrások [3].   
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Fig.1 Results of notch toughness (22 °C) across the slab width 

 
 

 V povrchovej zóne bramy analyzovanej ocele sa potvrdila nielen heterogenita hodnôt 
vrubovej húževnatosti, ale v práci [4] aj lomových charakteristík. V celej šírke bramy prevládalo 
na vynútených lomoch tvárne porušenie s jamkovou morfologiou, mimo jednej lokality, 
v blízkosti pravého okraja bramy, kde sa identifikovalo práve v lokalite s nízkou húževnatosťou 
aj skrehnutie v podobe transkryštalických štiepnych faziet a interkryštalických faziet, obr.2. 
Lokálny výskyt interkryštalických faziet na týchto lomoch poukazuje na oslabenie hraníc zŕn 
segregáciou prímesí a poukazuje tiež na chemickú heterogenitu po šírke bramy.  
 

 
Fig.2 Intergranular fracture and transgranular  cleavage facets under the slab surface in the embrittled lokality 

 
 

 Výskyt interkryštalických faziet v povrchovej kôre bramy môže negatívne ovplyvniť 
kvalitu valcovaných výrobkov práve v lokalite ich výskytu. Preto sa  táto oblast povrchovej zóny 
bramy podrobne analyzovala z hľadiska rozloženia prímesí naprieč povrchovou oblasťou bramy, 
kolmo k jej povrchu v blízkosti krehkého lomu a tiež rovnobežne s povrchom bramy v hĺbke 1 
mm pod jej povrchom.  
 Distribučné profily prímesí po hrúbke bramy preukazujú nasledovné výsledky, tab.4. 
Povrchová zóna do hĺbky asi 1,5 mm je obohatená o C a v každej distribučnej krivke v rôznych 
vzdialenostiach od povrchu bramy sa preukázalo lokálne vysoké obohatenie o povrchovo 
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aktívne prímesi cínu a arzénu. Naviac sa vyskytujú zvýšené obsahy aj P, N a ojedinele aj Cr. To 
znamená, že v tejto lokalite bramy, v dôsledku lokálneho znečistenia nastala výrazná segregácia 
spomínaných prímesí smerom k povrchu bramy a v mikroobjemoch smerom k hraniciam 
pôvodného austenitu, čo spôsobilo ich skrehnutie, prejavujúce sa výskytom interkryštalických 
faziet na vynútenom lome.  
 
Table 4  Results of WDX analysis with maximum impurity concentration in different slab areas: Measurement No.1- 

around 10µm under brittle fracture at depth up to 0.5 mm under the slab surface zone, Measurement No.2 – 
farther from fracture, at depth up to 0.2 mm, or 1.1 mm under slab surface, Measurement No.3 – farther from 
fracture, depth up to 0.4 mm under slab surface, under wrinkle, Measurement No.6 – at depth 3.5 mm under 
slab surface, parallel with slab surface 

Chemical composition [wt.%] 
Measurement 

 
Locality 

 C P N V Cr Sn As 

1 
Depth up to 0.5 mm under slab 

surface 
(close under fracture) 

0.05 0.03 0.05 0.02 0.06 0.11 0.10 

Depth up to 0.2 mm under slab 
surface 

(farther from fracture) 
0,17       

2 
Depth up to 1.1 mm under slab 

surface 
(farther from fracture) 

0.23 0.06 0.07  0.11  0.07 

Depth up to 0.4 mm under slab 
surface 

under wrinkle 
 0.02   0.07  0.05 

3 
Depth up to3.5 mm under slab 

surface 
under wrinkle 

 0.02   0.09  0.1 

6 
Depth 1 mm under slab surface, 

parallel with surface 
0.08 0.03 0.08  0.07 0.080 0.1 

 
 

Oceľ typu 34CrMo4 
 Z metalografickej i fraktografickej analýzy vzoriek jednotlivých blokov vyplynulo, že 
všetky obsahovali stredové necelistvosti v podobe veľkých dutín (hlavne blok č.3), či malých 
medzidendritických dutín [5]. REM analýza potvrdila v mieste necelistvostí dendritickú 
morfológiu (obr.3). Na lomoch i výbrusoch sa v okolí defektov potvrdil zvýšený podiel inklúzií 
na báze sírnikov, čo svedčí o zvýšenej stredovej segregácii prímesí, obr.4.  
 Metalografická analýza naviac potvrdila, že mikroštruktúra blokov v stredovej oblasti 
bola väčšinou heterogénna, v dôsledku chemickej heterogenity. Morfológia štruktúry bola 
acikulárna s výskytom bieleho sieťovia, ktoré malo dvojnásobne vyšší obsah Cr, Mn i S 
v porovnaní s matricou. Ide o miesta s martenzitickou, resp. bainitickou štruktúrou 
o mikrotvrdosti v intervale 728 - 564 HV0,02. V týchto bielych miestach sa vyskytovali 
väčšinou aj medzidendritické dutiny a aj inklúzie, ktoré sa vyskytujú aj v blízkom okolí 
defektov, obr.5. Je to dôsledok miestnej segregácie, či vycedenia. EDX analýzou sa potvrdila vo 
všetkých výrezoch prítomnosť MnS a vo výreze č.4, mimo inklúzií typu MnS sa vyskytujú aj 
častice bohaté na Al a Mg, prípadne v kombinácii s Ca. 
 Analyzované bloky sa odlievali pri rôznych podmienkach plynulého odlievania, a to 
z hľadiska prehriatia a rýchlosti odlievania. Výsledky fraktografického hodnotenia vynútených 
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Fig.3 Shrinkage with interdendritic fracture, 
bloom No.3 

Fig.4 Interdendritic voids ,bloom No.2. Mag.50x 

lomov v oblasti defektov ukázali, že najmenej defektov sa vyskytovalo v zhode so známymi 
poznatkami práve pri najmenšom prehriatí a relatívne vysokej rýchlosti odlievania [5]. Keď bolo 
prehriatie veľké (v intervale 35-39oC) bol rozsah necelistvostí výraznejší aj napriek menšej 
rýchlosti odlievania (predovšetkým v bloku č.3). Všeobecne je totiž známe, že segregácia úzko 
súvisí s kryštalickou stavbou odliatku,  a teda každý parameter, ktorý ovplyvňuje kryštalickú 
stavbu odliatku, bude ovplyvňovať aj makrosegregáciu. Je známe, že podiel stredovej 
kryštalizačnej zóny bramy s rovnoosými kryštálmi sa zvyšuje s poklesom liacej teploty taveniny, 
resp. znížením jej prehriatia v medzipánve [6,7] a dôležitú úlohu zohráva aj rýchlosť odlievania. 
V práci [8] sa ukázalo, že v prípade príliš vysokej liacej rýchlosti je profil tekutého jadra veľmi 
zväčšený, čo podporuje premosťovanie spojené s veľkými dutinami, stredovú pórovitosť 
a zvýšenú axiálnu segregáciu. Ukazuje sa tiež, že nízka rýchlosť odlievania obmedzuje vydutie 
zvýšením tuhosti tuhej kôry [9]. Vydutie stuhnutej kôry v dôsledku chýbania tlaku valcov 
vytvára kavity v blízkosti stredovej osi plynule odlievaných produktov [10]. Tento jav 
zapríčiňuje nasávanie medzidendritickej znečistenej taveniny do stredovej oblasti, čím nastáva 
zhoršenie stredovej segregácie. 
 Ukazuje sa, že pre elimináciu necelistvostí a zmiernenie štruktúrnej heterogenity je 
dôležité v analyzovaných blokoch dodržiavať nielen nízke prehriatie, ale treba optimalizovať aj 
rýchlosť odlievania smerom k pomalšej rýchlosti. 
 Na vzniku stredovej segregácie sa nepodieľa iba proces kryštalizácie, ale ju 
ovplyvňujú aj mechanické faktory, ako napr. deformácia bramy v záverečnej etape tuhnutia od 
vydutia bramy. Pri vydutí prierezu bramy (napr. pri nesprávnom rozstupe vodiacich valcov)  sa 
obohatená tekutá oceľ z prechodovej tuhnúcej vrstvy vytlačí do stredu bramy a na jej  miesto sa 
dostane oceľ menej znečistená. Tak vzniká potom výrazná stredová segregácia zvieraná pruhmi 
zápornej segregácie [11,12]. 
 Všeobecne možno konštatovať že stredovú segregáciu teda ovplyvňujú  faktory 
metalurgické a mechanické [13]. Z poznania ich vplyvu potom vyplývajú aj opatrenia na 
zmiernenie stredovej segregácie pri plynulom odlievaní, ktoré podľa Ludlowa et al [14] možno 
zrnúť do dvoch smerov nasledovne: 

• optimalizácia metalurgického procesu 
• technické riešenia 
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Fig.5 Detail of white network with inclusions, bloom No.4. Mag.200x 

 
 

 K optimalizácii metalurgického postupu patrí napríklad riadenie prehriatia [14]. 
Možno sem priradiť ďalej použitie Ca [15,16], prvkov vzácnych zemín [15,17]. 
 Technické riešenia predstavujú napr. elektromagnetické miešanie [14,18], zabránenie 
tvorby vydutia [19], malá redukcia hrúbky bramy na konci tekutého jadra, buď mechanicky 
alebo tepelne [18,20], intenzívne sekundárne ochladzovanie [14]. Možno sem zaradiť aj 
ultrazvukové spracovanie [21]. 
 
 

Záver 
1. Preukázala sa heterogenita chemického zloženia pri povrchu i v strede kontiodliatkov, 

ako dôsledok segregačných procesov.  
2. Aj napriek veľmi čistej IF oceli sa potvrdilo lokálne obohatenie povrchovej zóny 

bramy, hlavne o Sn, As, P, N a tiež uhlík, ktorých segregácia k hraniciam pôvodného 
austenitu spôsobila oslabenie ich kohéznej pevnosti za vzniku interkryštalických 
lomov.  

3. Z metalografickej analýzy vzoriek jednotlivých blokov z ocele typu 34CrMo4 
vyplynulo, že ich mikroštruktúra v stredovej oblasti bola väčšinou heterogénna, 
v dôsledku chemickej heterogenity. Preukázala to morfológia štruktúry, ktorá bola 
acikulárna s výskytom bieleho sieťovia, ktoré malo dvojnásobne vyšší obsah Cr, Mn i S 
v porovnaní s matricou. Ide o miesta s martenzitickou, resp. bainitickou štruktúrou 
o mikrotvrdosti v intervale 728 - 564 HV0,02. V týchto bielych miestach sa vyskytovali 
väčšinou aj medzidendritické dutiny a aj inklúzie, ktoré sa vyskytujú aj v blízkom okolí 
defektov, čo je dôsledok miestnej segregácie, či vycedenia.  
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