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1. ADNOTAŢIE
Pornind de la faptul că inclusiv în România, turnarea continuă a oţelului în
producţia de laminate a devenit procedeul majoritar, dar şi de la multitudinea aspectelor
tehnice dezbătute în literatura de specialitate referitor la acest procedeu precum şi de la
„penuria” unor astfel de informaţii în literatura tehnică din ţară, s-a considerat de
interes realizarea unei lucrări de sinteză, pe problematica ridicată de acest procedeu, în
practica elaborării şi turnării oţelului.
Pentru realizarea acestui obiectiv, s-a adoptat soluţia preluării din literatura de
specialitate a unei lucrări de referinţă pe problematica turnării continue, în care apoi să
se introduca aspecte ridicate în alte surse bibliografice.
În acest sens, s-a apreciat că lucrarea1 întruneşte condiţiile de a fi considerată
document de referinţă pe problematica turnării continue. Anexa 1 prezintă bibliografia
folosită de autori în elaborarea acestei sinteze bibliografice. Unele din aceste surse
bibliografice se regăsesc pe Internet, pentru altele, astăzi există posibilitatea ca cei
interesaţi, să le procure de la editorii revistelor respective. Alte surse bibligrafice
folosite de noi în realizarea acestei NOTE, sunt specificate, prin „note de picior”, în
cadrul paragrafelor, în care problematica preluată, este prezentată.
Monografia folosită de noi în această NOTĂ ca referinţă, se regăseşte pe
Internet. În situaţia în care se doreşte adâncirea aspectelor prezentate în NOTA, este
recomandat să se folosească în paralel şi textul original, deoarece din acesta nu au fost
preluate toate figurile şi microstructurile/macrostructurile, la care autorii monografiei
fac referire.
În cadrul NOTEI, se vor prezenta şi unele consideraţii proprii. Asupra acestora,
cât şi a altora, în situaţia în care se consideră util, se pot organiza dezbateri, la care ar fi
bine să se vină şi cu date din experienţa proprie.
De principiu, la o instalaţie de turnare continuă dată, apariţia şi dezvoltarea
fisurilor este funcţie de parametrii tehnologici practicaţi (temperatura oţelului lichid,
viteza de turnare, regim de răcire) dar şi de caracteristicile metalurgice ale
oţelului avut în vedere, îndeosebi:
1

J.K. Brimacombe and K. Sorimachi “Crack Formation in the Continouss Casting of the Steel“
Metallurgical Transaction, vol. 8B, Sept. 1977
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