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Abstract 
 Conti-casting embrittlement and surface cracking can occur during continuous casting 
in a wide interval of temperatures starting from the solidus temperature down to the temperature 
of 700 0C, what practically is the whole pass through the casting plant. 
 In the described temperature interval a large number of changes and processes take 
place&. The primary crystallization and dendritic structure formation, the transformation of δ – 
ferrite to austenite, growth recrystallization processes and granulated granulated grains 
formation, the transformation of austenite to ferrite and the formation of the secondary micro 
structure. The mentioned changes are made more complex by the peritectic crystallization 
transformations and by segregation and precipitation processes. Frequently it is quite difficult to 
find the exact origin of embrittlement in such a complex system. 
 The basic microstructure is analyzed in this contribution to get metallographic signs, 
accompanying surface defects in continuous casting. These signs are: segregation lines, 
carburization and decarbonization around the crack, ferrite bands and ferrite net patterns, coarse 
austenite grains, particles and impurities precipitated in grain boundaries. Valuable knowledge 
can be derived from the structural analysis, though sometimes they are not enough for the exact 
defect cause and locality definition if they are not confronted with the data and information 
about the production technology used and with the knowledge collected about the high 
temperature behavior of the given steel type. 
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Abstrakt 
 Krehnutie kontiodliatkov a vznik povrchových trhlín pri plynulom odlievaní môže 
prebiehať v širokom intervale teplôt od teploty solidu až po teplotu 700 0C, čo odpovedá celej 
dĺžke zariadenia pre plynulé odlievanie (ZPO). V uvedenom intervale teplôt prebieha celý rad 
procesov a zmien: primárna kryštalizácia a tvorba dendritickej štruktúry, premena δ – feritu na 
austenit, procesy rastovej rekryštalizácie a tvorba granulovaných zŕn, prekryštalizácia austenitu 
na ferit a tvorba sekundárnej štruktúry. Priebeh uvedených zmien ešte komplikujú peritektická 
kryštalizácia a procesy segregácie a precipitácie. Odhaliť príčiny krehnutia v takejto sústave je 
často veľmi zložité. 
 V príspevku je urobená metalografická analýza základných štruktúrnych znakov, 
ktoré sprevádzajú povrchové defekty na kontiodliatkoch. Týmito znakmi sú: segregačné čiary, 
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nauhličenie a oduhličenie okolia trhlín, feritické pásy a feritické sieťovie, hrubé austenitické 
zrná, častice a precipitáty vylúčené na hraniciach zŕn. Poznatky získané štruktúrnou analýzou sú 
veľmi cenné, ale k exaktnému stanoveniu príčin a miesta vzniku konkrétneho defektu sú 
častokrát nepostačujúce, ak nie sú konfrontované s poznatkami a informáciami z oblasti 
výrobno-technologickej a poznatkami o chovaní sa daného typu odlievanej ocele pri vysokých 
teplotách. 

 
 

1. Úvod 
 Súčasné predstavy o krehnutí nízkouhlíkových ocelí pri plynulom odlievaní na ZPO 
vychádzajú z modelov Suzukiho a kol. [1], Fig. 1 a Thomasa a kol. [2], Fig. 2. Krehnutie ocelí 
a vznik trhlín pri plynulom odlievaní môže prebiehať v širokom intervale teplôt od teploty solidu 
až po teploty 700 0C, čo odpovedá celej dĺžke ZPO počnúc kryštalizátorom a končiac delením 
kontiodliatku. V uvedenom intervale prebieha tvorba primárnej dendritickej štuktúry, premena δ 
– feritu na austenit, procesy rastovej rekryštalizácie, t.j. tvorba granulovaných zŕn, 
prekryštalizácia austenitu na ferit a tvorba sekundárnej štruktúry. 

 

 
Fig.1 Conceptual modeling of high temperature embrittlement according to Suzuki [1] 

 
 

 
Fig.2 Conceptual modeling of high temperature embrittlement according to Thomas [2] 

 
 

 Povrch kontiodliatku je v kryštalizátore v styku s liacim práškom, pod 
kryštalizátorom naňho strieka voda, resp. zmes vody a vzduchu, ktorá sa po dopade na povrch 
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menia na paru. Kryštalizátorová troska, plyny, voda a vodná para predstavujú agresívne 
prostredie, ktoré sa podieľa na oxidácii zárodkov mikrotrhlín a trhlín a ich šírení. Oxidačné 
procesy v trhlinách sú urýchľované teplotnými, objemovými a napäťovými zmenami 
v povrchovej kôre. Osobitne nebezpečná je kryštalizátorová troska v koreňoch trhlín, ktorá sa po 
čiastočnom čistení brám neodstráni a pozoruje sa potom v tvárnených polotovaroch v šupinách. 
 Príspevok sa zaoberá analýzou štruktúrnych znakov, ktoré boli pozorované 
v povrchovej kôre plynule odlievaných brám pri metalografických analýzach a ktoré sprevádzali 
povrchové defekty. Dokumentované a analyzované sú tieto štruktúrne znaky: segregačné čiary, 
nauhličenie a oduhličenie okolia trhlín, feritické pásy a feritické sieťovia, hranice granulovaných 
austenitických zŕn, častice a precipitáty vylúčené na týchto hraniciach. 

 
 

2. Experimentálny materiál a experimentálne metódy 
 K experimentom boli použité vzorky z brám, ktoré boli odliate na ZPO krivkového 
typu. Ich chemické zloženie (tavebná analýza) je uvedené v tab. 1. Technologické parametre 
odlievania sú zhrnuté v tab. 2. 

 
    Table 1  Chemical composition of the analyzed steel (weight. %)  

Material C Mn Si P S Al N Nb V Ti 

F 0,15 1,24 0,27 0,020 0,008 0,078   0,049     

KX 70 0,10 1,43 0,35 0,019 0,003 0,067   0,035 0,075   

OR 0,10 1,36 0,65 0,013 0,016 0,054         

R 0,10 1,39 0,22 0,017 0,014 0,044 0,012 0,005 0,115 0,008 

S2 0,084 1,30 0,013 0,017 0,004 0,034 0,009 0,050 0,031   

A2 0,10 1,35 0,005 0,011 0,006 0,040   0,026 0,055 0,015 
 
 

    Table 2  Casting technology parameters of the analyzed steel 

Material 
Slab dimensions 

[mm] 
Casting rate  

[m/min] 
Liquidus 

temperature [0C] 
Casting temperature 

[0C] 

F 200 x 1040 0,70 1514 1546 

KX 70 220 x 1050 0,72 1516 1495 

R 220 x 1520 0,80 1518 1535 

S2 220 x 895 0,90 1522 1556 

A2 220 x 995 1,30 1521 1552 

    Pozn. Technologické parametre odlievania ocele OR neboli k dispozícii. 
 
 

 Na bramách uvedených materiálov sa vyskytovali nasledovné defekty: 
Mat. F – pozdĺžna rohová trhlina, ktorá spôsobila prieval 
Mat. KX 70 – priečne trhliny, došlo k porušeniu ponornej výlevky 
Mat. OR -  pozdĺžna rohová trhlina 
Mat. R – priečne a rozvetvené trhliny 
Mat. S2 – priečne trhliny 
Mat. A2 – priečne trhliny 

 Z porušených oblastí brám boli odobrané vzorky, ktoré boli podrobené 
metalografickej analýze. K zviditeľneniu dendritickej štruktúry bolo použité Rosenheinovo 
leptadlo, k naleptaniu austenitických zŕn bola použitá kyselina pikrová, sekundárna štruktúra 
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bola naleptaná NITALom. Štruktúry boli pozorované v svetelnom mikroskope OLYMPUS 
a rastrovacom mikroskope Jeol JSM-U3. Časť vzoriek bola rozlomená v tekutom dusíku pri 
teplote – 196 0C. Povrchy lomov boli pozorované pomocou makroskopu a elektrónového 
rastrovacieho mikroskopu. 
 V súlade s cieľom tejto práce budú vo výsledkovej časti dokumentované 
a analyzované len vybrané štruktúrne prejavy, sprevádzajúce vznik a šírenie trhlín na 
kontiodliatkoch odlievaných na ZPO. 

 
 

3. Výsledky experimentov a ich analýza 
Segregačné čiary 
 Objavenie sa segregačných čiar v povrchových oblastiach kontiodliatkov svedčí vždy 
o poruchách rastu povrchovej kôry. Názorný príklad je dokumentovaný na Fig. 3 a Fig. 4. Jedná 
sa tu o zárodočné štádium vzniku pozdĺžnej rohovej trhliny, ktorá viedla k porušeniu povrchovej 
kôry, výronu tekutého kovu a prievalu [3]. Segregačné čiary zreteľne kopírujú profil 
zdeformovaného kontiodliatku. Porušenie nastalo v miestach s najtenšou liacou kôrou cca 20 
mm od rohu bramy. 

 

        
 
 

 
 

Nauhličenie povrchu kontiodliatku 
 Povrch kontiodliatku sa môže lokálne nauhličiť pri použití nevhodného liaceho 
prášku s  vysokým  obsahom  uhlíka [4].  Lokálne  nauhličenie  sa  prejaví vznikom polyedrickej 

 

         
             Fig.5 Slab surface carburization, material R                  Fig. 6 Carburization around a longitudinal corner crack, 

material KX70 

Fig.3 Segregation lines and initiation of longitudinal 
corner crack, material F                            

Fig.4 Segregation lines and initiation of longitudinal 
corner crack, material F                            
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Fig.7 Decarbonization around a branched crack, 
material KX70                                   

Fig.8 Decarbonization around a transversal crack, flat cut 
polish, material A2 

štruktúry s vysokým podielom perlitu, Fig. 5 alebo vznikom ihlicovitej štruktúry 
Widmannstättenovho typu, Fig. 6. Nauhličená štruktúra sa stáva potencionálnym miestom 
praskania a vzniku mikrotrhlín a trhlín. 

 
 

Oduhličenie okolia trhlín 
 V okolí povrchových trhlín sa častokrát vyskytujú pásy oduhličenej feritickej 
štruktúry hrúbky do 0,25 mm (Fig. 7, Fig. 8), ktoré sú dôkazom toho že trhlina vznikla vo 
vysokoteplotnej oblasti austenitu v kryštalizátore alebo tesne pod kryštalizátorom. V priebehu 
ďalšieho ochladzovania v sekundárnej zóne prebiehala pôsobením vody a pary intenzívna 
oxidácia okolia trhlín spojená s oduhličovaním austenitu a ďalším rastom trhliny. Pri 
nasledujúcej premene γ→α austenit ochudobnený o uhlík transformoval na ferit. 

 

     
 

 
 
 

Feritické pásy 
Ďalšou štruktúrnou heterogenitou, ktorá sa vyskytuje v povrchovej kôre defektných 

kontiodliatkov, ale aj výkovkov [5] sú feritické pásy. Feritické pásy dosahujú väčšinou hrúbku 
100 až 200 µm a dĺžku niekedy až niekoľko milimetrov, Fig. 9.  

 

 
Fig.9 Ferrite band in the surface skin of the slab, material S2 

 
 

 Príčinou vzniku feritických pásov v kontiodliatkoch je usmernený rast dendritov 
v povrchovej kôre spojený s heterogenitou chemického zloženia. EDX analýzou bola zistená 
nižšia koncentrácia Mn  vo feritickom páse o cca 0,1 % v porovnaní s okolitými zrnami feritu. 
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Fig.10 Particles and micro cracks in the ferrite band 
boundaries, material S2                                                 

Fig.11 Particles in the ferrite band boundaries, material 
S2 

Fig.12 Proeutectoid ferrite net pattern, cut polish, 
material R                                                      

Fig.13 Proeutectoid ferrite net pattern with MnS sulphides, 
material R 

Pritom je známe, že ochudobnenie austenitu o 0,15 % Mn zvyšuje transformačnú teplotu o 8 0C 
[5]. To je dôvod, prečo počas pomalého ochladzovania štartuje premena austenitu na ferit skôr 
v oblastiach so zníženým obsahom Mn. Pri detailnom štúdiu feritických pásov bolo zistené, že 
na hraniciach feritických pásov sa nachádzajú drobné oxidické častice, dutinky a mikrotrhliny 
(Fig. 10 a Fig. 11), ktoré môžu iniciovať vznik makroskopických trhlín. 

 

    
 

 
 
 

Sieťovie proeutektoidného feritu 
 Prítomnosť tenkého sieťovia (filmu) proeutektoidného (alotriomorfného) feritu na 
hraniciach austenitických zŕn je jedným z hlavných faktorov vzniku priečnych trhlín 
v dvojfázovej oblasti austenit – ferit [6, 7]. Druhým faktorom sú ťahové napätia, ktoré sú 
prítomné v etape rovnania na hornom povrchu bramy. Ak spojíme obidva faktory, t.j. ak 
narovnávanie bramy bude prebiehať pri teplotách blízkych teplote A3, potom existuje veľké 
riziko vzniku trhlín. Príklady neporušeného filmu feritu na odbrúsenom povrchu bramy sú na 
Fig. 12 a Fig. 13. Častice vo vnútri feritického filmu boli EDX analýzou identifikované ako 
sulfidy MnS [8]. 

 

    
 

 
 
 

Hranice granulovaných austenitických zŕn 
 Typickým znakom granulovaných austenitických zŕn sú mierne zvlnené hranice 
s rovnovážnym uhlom na styku troch zŕn (tzv. trojné body). Dokumentuje to štruktúra po 
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Fig.14 Austenite grains after granulation, material R   Fig.15 Transversal crack propagation along γ-grain 
boundaries, material A2.      

Fig.16 Inclusions and precipitates in grain 
boundaries, material KX70                                                   

Fig.17 Inclusions and micro cracks in grain 
boundaries, material S2 

odbrúsení povrchovej oxidickej vrstvy na Fig. 14. Granulované austenitické zrná dosahujú 
veľkosť viac ako 1 mm pričom sa stávajú prednostnými miestami nukleácie a šírenia trhlín  
(Fig.15).  

 

    
 
 

 
 

 Ich pevnosť zoslabujú častice vmestkov alebo precipitátov, Fig. 16, Fig. 17. Vmestky 
pritom môžu vznikať v tavenine (oxidy, sulfidy), počas tuhnutia (oxidy, sulfidy, nitridy) alebo 
počas ochladzovania tuhej ocele (sulfidy, nitridy, karbidy, karbonitridy) [9].  
 

    
 

 
 

 
 Procesy tzv. „granulácie zŕn“, pri ktorých nastáva rekryštalizácia v pohraničných 
pásmach dendritov a pôvodné kľukaté hranice sa narovnávajú a nahradzujú nápadne rovnými 
a hladkými hranicami, sú stále zahalené rúškom tajomstva. Doposiaľ nie je jasné, prečo sa 
niekedy jeden dendrit rozdelí na niekoľko zŕn a niekedy naopak, viac dendritov vytvorí jedno 
„primárne gama – zrno“ [10]. Literárne poznatky [11] naznačujú že veľkosť austenitického zrna 
môže rýchlo rásť pri teplotách nad 1350 0C, čo znamená, že k rastu hrubých zŕn musí dochádzať 
počas prítomnosti povrchovej kôry v kryštalizátore, pravdepodobne vo vzdialenosti 200 až 300 
mm pod meniskom. Scenár povrchového praskania založený na tvorbe hrubých zŕn, 
vypracovaný autormi [11], sumarizuje schéma na Fig. 18. 
 Skutočný priebeh povrchového praskania bude zrejme zložitejší ako to znázorňuje 
uvedená schéma, pretože východiskový stav je idealizovaný. Okrem toho tuhnutie a nasledujúce 
procesy v uhlíkových oceliach komplikuje  peritektická reakcia,  ktorá  spôsobuje, že v závislosti 
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Fig.18  Schematic illustration of events in the formation of surface cracks related to blown grains on the strand surface 

[11] 
Stav I.    –  reprezentuje veľkosť zŕn práve skryštalizovanej ocele 
Stav II. –  austenitické zrná v povrchovej kôre narástli na niekoľko-násobnú veľkosť v porovnaní s východiskovou 

veľkosťou po kryštalizácii. Teploty v povrchovej kôre sú vyššie ako 1350  0C 
Stav III.  –  naznačuje možnosť precipitácie sulfidov v tuhom stave na hraniciach hrubých zŕn a tvorbu mikrotrhlín. 

Naviac, ak na rozhraní okovina – matrica sú prítomné meď alebo jej fázy, môžu sa tieto infiltrovať na 
hranice zŕn, zoslabiť ich a následne umožniť iniciáciu mikrotrhlín. Takéto pôsobenie medi a fáz medi 
obohatených o Fe, Ni a Sn bolo potvrdené na bramách nízkouhlíkovej ocele obohatenej meďou na obsah 
0,35 % [12] 

Stav IV. – nastáva ďalšie zoslabovanie hraníc zŕn precipitátmi. Súčasne prebieha nukleácia a rast proeutektoidného 
feritu vo forme filmu, ktorý zoslabuje hranice zŕn a spôsobuje výrazný pokles plasicity. 

Stav V. – reprezentuje pomery pri rovnaní bramy. Mikrotrhliny na hraniciach hrubých zŕn sa ľahko rozširujú. 
 
 

od obsahu uhlíka rozlišujeme až 5 solidifikačných typov ocelí [13] a z nich práve peritekticky 
tuhnúce ocele sú najrizikovejšie na praskanie.Tvorba hrubých zŕn v povrchovej kôre 
a peritektická kryštalizácia pravdepodobne vzájomne súvisia. Prítomnosť abnormálne hrubých 
zŕn v povrchovej kôre brám dokazujú povrchy otvorených priečnych a rozvetvených trhlín, ktoré 
majú charakter lastúrového lomu [14]. Interkryštalické fazety – lastúry dosahujú dĺžku 1 až 2 
mm, Fig. 19, alebo aj vyše 2 mm Fig. 20. Simulovanie peritektického tuhnutia je jedna z ciest, 
ktorá by mala priniesť nové poznatky a prispieť k pochopeniu dynamiky vývoja mikroštruktúry 
a tiež praskania peritekticky tuhnúcich materiálov [15]. Ďalšími cestami sú vysokoteplotné 
skúšky na termo – mechanických simulátoroch typu GLEEBLE [11] a taká diagnostika 
defektov, ktorá pri analýzach syntetizuje poznatky z oblasti fyzikálno – metalurgickej 
s poznatkami v oblasti výrobno – technologickej (teplota prehriatia, rýchlosť odlievania, teploty 
horného a dolného radu termočlánkov, poloha hladiny oceli v oblasti meniska, kmitanie hladiny 
ocele, poloha zátky, rozdiel teplôt vody na vstupe a výstupe z kryštalizátora a ďalšie údaje).   

 
 

4. Záver 
 V práci boli analyzované najčastejšie sa vyskytujúce štruktúrne znaky, resp. prejavy, 
ktoré sa pozorujú v povrchovej kôre plynule odlievaných brám pri metalografických analýzach 
povrchových defektov. Dokumentované a analyzované sú: segregačné čiary, nauhličenie 
povrchu brám, oduhličenie okolia trhlín, feritické pásy, sieťovie proeutektoidného feritu, hranice 
granulovaných austenitických zŕn. 
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          Fig.19 Transversal crack surfaces,  material S2               Fig.20 Shell like fracture by branched crack opening, 

material R 
 
 

 Pri metalografických analýzach povrchových defektov sa získavajú cenné poznatky 
o príčinách krehnutia kontiodliatkov, ale k exaktnému stanoveniu príčin a miesta vzniku 
konkrétneho defektu je nutné získané poznatky v oblasti fyzikálno – metalurgickej konfrontovať 
s poznatkami a informáciami z oblasti výrobno – technologickej a poznatkami o vlastnostiach 
a chovaní sa daného typu odlievanej ocele pri vysokých teplotách. 
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