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Anotace : 

Byl zkoumán vliv rychlosti chladnuti na transformační 
charakteristiky a zjemnéní zrna nízkoprocontních binárních 
a vícesložkových slitin uranu se železem, hliníkem a kře
míkem* Byly sestrojeny diagramy transformace při postupném 
chlazeni rychlostmi v oboru 10 až 300 СУsec* 

I po velmi krátkém ohřevu do beta oblasti (730°C), blíz
kém podmínkám při průmyslovém indukčním kaleni, probíhala 
heta-alfa transformace slitin v závislosti na rychlosti ochla
zování třemi mechanizmy : difúzním, bainitickým a martenzi-
tický.u. К největšímu zjemnění zrna docházelo v oblasti baini-
tické transformace a při martenzitické transformaci při kale
ní do vody. 

Ukázalo se, že vliv slitinových přísad (Fe,Al,3i) na ki-
netiku tráneformace a na zjemněni zrna není rovnocenným a 
plně aditivní» Mezi binárními slitinami byla největší hyste-
reze transformace zjištěna u slitin O-Si, kiežtc největší 
zjemnění zrna u slitin C-Fe* U vícesložkových slitin U-Fe-Al 
a U-Fe~AlvSl se dosahovalo ještě většího zjemnění zrna, avšak 
jejich kinetika transformace byla blízká binárním slitinám 
U-Al. 

Z výsledku vyplynulo, že kolísáni obsahu přísadových 
prvků v určitých mezích zřejmě nemá podstatný vliv na struktu
ru slitin U-Fe-Al a U~Fe»Al-Si po tepelném zpracování« 

Effect of cooling rate on transformation characteristics 
and grain refinement in dilute binary and polycomponent alloys 
of uranium with iron, aluminium and silicon has been investi
gated* Transformation diagrams have been determined for conti
nuous cooling in cooling rate region from 10 to 300°C/sec* 

The alpha-beta transformations of the alloys in depen
dence on cooling rate have proceeded by three mechanisms-dif
fusion, bainitic and nartensitic-even after very short beta-
-treatraent (730°O* the conditions of which have approached 
that of the industrial induction quenching procedure* The 
highest grain refinement has occured in the region of bainitic 
transformation and during martensitic transformation by water 
quenching* 

It has been shown that the effect of alloying additions 
/Fe.Al.Si) on transformation kinetics and on grain refinement 
is not equivalent and fully additive* Among the binary alloys, 
the greatest transformation hysteresis has been observed 
in U-Si alloys, whereas the highest grain refinement in 0-Fe 
alloys* Even higher refinement of grain has been achieved 
in O-Fe-Al and U-Fs-Al-Si alleys* however their transformation 
kinetics has been near to that of binary U-Al alleys* 

The results have shown that flnet lation of the content 
of alloying additions in certain interval should not substan
tially influence the structure of O-Fe-Al and U-Fe-Al-Si 
alloys after tnormal treatment. 
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i. Cver 

správný výbéV prtdasínek tepelného zpracování je nepochybná 

r̂ lnvnír. ргяЛрлк1л£я|г dosazeni ZACMI.-CÍ struktury — predev&im 
je-t-ného ггти'л • v nízko precentric i. sliiinácU typu II—Fe-Al * 
S-Fe-Al-^i* V předchezf práci /1/ bylo ukázáno^ le v técbto 
i плЗс'-гусп I'-.liiicfc typech urannvýeh slitin lze dosáhnout aa» 
xifi*áIríl;o zje»n?ni zrna při středních rychlostech ochlazováni 
z bei.;-f»bl.*sti , podstatnc r.iíSíeb ns>. v,f* obvyklém kalení do 
vody* Miřetlni rychlo.sti nchl<s2&v«i*;í Vudly к n«jni/.šiiBU stupni 
pí-ftdnn̂ tní orientace po tepelná zpracování J taíié «•{•stranily 
nebezpečí tvorby trhlin, které hro?.í při kalení do vody slitin 
s VVSÍÍP obsahmn křemíku* 

Práce /i/ byle ovsem provedena výlucnš na čelnS kalených 
v7orcír5? typii Jorciny, takže mela SPÍŠH orientační charakter a 
neumožňovala bezprostřední aplikaci výsledku na praktické po-
stupy tepelného zpracováni uranových polotovaru* К upřesnění 
poznatků o vlivu chladicích rychlostí na průběh transformace 
beta—alfa a zjemnění zrna a o specifickém účin*u jednotlivých 
slitinových přísad byly proto provedeny dalíf experimenty na 
binárních i vícesložkových slitinách uranu se železem, hliní— 
ke» a kreiaiken* Jedním z hlavních cílu přitom bylo získání 
transformačních diagramů těchto slitin při podmínkách blízkých 
provozním metodáa tepelného zpracování* 

г* EXPERIMEHTILNI PROVEDENI 

2„W Metodika 
Kinětiká transformace uranových slitin různého složení 

oyia zkoumána při kontinuálním ochlazování vzorku * beta 
oblasti» tj« v anizoterroických podmínkách* 

Složení zkoumaných materiálů vycházelo z typů r&<<iačné 
odolných slitin 0->Ре~А1 a U-Pe-Al-Si, již dříve v fc" zkoumá-
ných* Vedle vzorků téchto vícetožkových slitin byly к esperi-
mentám určeným к ovéření vlivu chemického složení peužlty bi
nární slitiny uranu a železem, hliníkem a křemíkem v odstup
ňovaném obsahu do 1000 ppm. 



Pro většinu experimentfi byle zvolena kalící teplota ?30°C; 
••lká rychlost náhřevu na tuto teplotu a nulová prodleva při 
její* dosaženi; tyto parametry se nejvíce blíži podmínkám 
běžná výrobní metody kontinuálního indukčního kalení* Pro 
zjištění vlivu doby a teploty náhřevu byla část experimentu 
provedena taká s prodlevou na kalfcí teplota anebo kalení» 
x gama oblasti* 

Po dosažení kalicí teploty byly vzorky ochlazovány různou 
rychlosti : vedle kaleni do vody a chlazení v peci byly vzorky 
chlazeny prouděn inertního plynu v rozmezí chladicích rychlostí 
přibl* 10 až 300°C/aec* Metodou termální analýzy byly pak so* 
strojeny křivky zacáttat transformace» 

Pro metalografický výzkum se zvolily vzorky chlazené 
rychlostí přibl* 20,50,130 a 300°C/soc a kalená do vody. Pro 
posouzeni celáho spektra struktur vznikajících v závislosti 
na rychlosti chlazeni byla pro stejné materiály provedena mo
difikovaná Jominyho zkouška čelného kaleni vzorku* Struktury 
liskaná oběma způsoby se vzájemně porovnávaly» 

Zvýšená pozornost byla věnována roprodukovatelnosti a chy
bě při sestrojováni transformačního diagramu* Pro každou trans* 
fermačni křivku se provádělo dvojí měřeni a v případě velké 
chyby byl celý postup opakován na dalším vzorku* 

2*2* Příprava vzorku 
Pro výrobu vzorku bylo připraveno několik taveb ve va

kuové indukční peci postupem popsaným v /2/* Odlitky byly pro
tlačeny při horní teplotě alfa-fáze, rovnány a broušeny na 
prásěr 6,5 mm /3/* Vzorky pro studium transformace i čelně ka
lené vzorky - v prvním případě o rozměrech 0 0,5/2 mm a v dru» 
nám 0 0,5/50 mm • byly vyrobeny z prutu soustružením* 

Pro odstraněni chemické a strukturní nehomogenity se vzor* 
ky zatavená do «*ak. křemenné ampule podrobovaly homogeaizačaímu 
libánt • gaaa oblasti při teplotě 000°C po dobu 3 hod* s násle
dujícím cblazeais у sloji* Velikost výchozího srna byla pak 
Jan funkci chemického složeni* Chomieká složeni a výchozí va-

likeat srna Jsou uvodtny » tab*L * 

<• i 
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I^:«i« Chemické složení a Týcbozí velikost zrna zkoucian\c. 
materiále (mbsab uhlíku 800 ppn) 

Typ slitiny 

Kelegováný 
ъгап 
U-3C0 Fe 

ÍJ-5Ů0 Fe 
Ц-40П AI 

U-900 AI 

0*350 Si 

0*500 Si 
U-700 Si 

U»Fe~Al 
U-Fe-Al-Si 
1 . i 

Číslo 
tavby 

375 

374 

376 
383 

381 

377 

378 
379 

304 
411 

Obsah v ppm 
Fe 

130 

320 

480 
130 

130 

130 

130 
130 

352 
348 

AI 

33 

33 

33 
440 

885 

33 

33 
33 

810 
800 

Si 

50 

50 

50 
50 

50 

325 

490 
688 

50 
335 

Výchozí ve
likost zrna 

150 

136 

100 

137 

125 

112 

106 
80 
100 

94 

2*3. Zařízení pro tepelné zpracování a způsob vyhodnocení 
Zařízení, experimentální postup a zpusob vyhodnocení při 

výzkumu tělně kalených vzorku dle Jominyho byly obdobné jako 
v minulých pracech a jsou popsány v /1/. Podmínky ohřevu byly 
zvoleny : teplota 730°C, výdrž 5 min* 

Pro sledováni anizotermických transformací se konstruují 
obvykle zařízení» kde vzorek jialých rozměro je nahříván ve va
kuu, nebo inertní atmosféře a poté chlazen regulovatelnou rych
lostí v proudu plynu, nebe vody» Pokles teploty se registruje 
termočlánkem a rychlozapisovaěem, nebe při větších rychlostech 
oscilografmn* Яа takových zařízeních pracovali autoři prací 
/4,5,6,7/. 

? dané práei byle peuilto zařízeni, jehož schema znázor
ňuje ebr,l* a detail ebladiei trysky se zavěšeným vzorkem je 
na ebr»2« Termáělánek Pj - Pt 10% Rb byl přivařen к uranevému 

9 



vzorku tvaru disku o výšce 2 m a s izolační dvojkapilárou 
zasunut do manipulační trubky» Po nahřáti na žádanou teplotu 
(rychlosti 24°/sec) se vzorek prudce vysunul pod spodní okraj 
pece tak, aby vzdálenost vzorku od chladicí trysky byla kon
stantní (5 nm)« Současné se otevřel ventil, kterým se do trysky 
vpouětěl argon z tlakové láhve; jeho průtočné množství se re
gulovalo podle požadované rychlosti chlazeni a sledovalo na 
prntokoměru* Termočlánek byl spojen s kompenzačním milivolt-
metrem typu QTK, který byl vybaven galvanoměrem pro přesnější 
nastaveni zvolené hodnoty. Průběh rychlosti ochlazování byl 
registrován na liniovém rychlozax>*sovači typu EPP-3 s rychlostí 
posuvu registračního papíru 6 mm/sec paralelně připojeném ke 
kondenzačnímu milivoltmetru* 

toto uspořádání umožňovalo regulovat rychlost chlazeni 
v rozmezí 1 - 300°C/sec i provádět kalení do vody» 

Celková chyba měřeni teploty daná součtem chyb ve vedení 
byla j^ 7°C* Chyba v údajích času činila ± 2*5% a byla dána 
pouze přesností odečítání z grafu» jelikož jak bylo ověřeno 
kolísáni napětí v síti nemělo vliv no časovou souřadnici za
pisovače* 

víMost chlazeni lzo vvjádřit dvojím způsoben podle toho, 
«*•:% £< *t»i:< *£&ové stupnice je považována teoretická rovnovážná 
ti.v-r.ťbmJ.bl t. «pleta,, nebo teplota, ze které se provádělo chla-
*?!.•.' T."H**;!# první případ je fyzikálně správné já í, protože 
ř»r•;».-?•> t>cM.»jro^ání do rovnováfn* teploty nemá vliv na 4inetiku 
<•*> ?. # ;̂ .i?>t/ *>. rhak jednalo převážně o uran legovaný, ie~ 
3 л y-vy-^vd^á teplota tramnorLMe* se podle složeni rázní, 

••.«•-.b?r« r•. *"»! <*г««.!И# který té? usnadňuje sestrojeni diagra-

:V*ÍÍI#SÍ ř:«M»»?.̂ v̂ fil j* tedv vyjádřena vztahem 
T «1 

'f i v *•:'•••*• ». u:pi<i.t lr»r.; formace 
A/ ,*• ?«i -.-W-VK.-Í trans forsr.-co* 



2#4* Spojení termočlánku se vzorkem 

Základní podmínkou při volbě způsobu spojení termočlánku 
so vzorkem je, aby teplý spoj termočlánku sledová) skutečnou 
teplotu vzorku v průběhu ochlazování» Jak ukazují zkušenosti 
jiných autorů; není snadné tuto podmínku dodržet, což muže 
být hlavním zdrojem chyb při vyhodnocování vlastních výsledku 
i v případe porovnávání transformačních křivek razných autoru 
navzájem. Ke zkresleni výsledku tsuže dojít v podstatě ~.e dvou 
důvodu : bu5 se teplý spoj termočlánku ochlazuje rychleji než 
vzorek, potom je registrovaná teplota nižší než skutečná, ne
bo se termočlánek za teplotou vzorku zpožduje a i>*»k jsou na
měřené hodnoty vyšší. 

Z tohoto důvodu bylo před vlastními experimenty provedeno 
několik pokusů к zjištění vlivu spojení termočlánku se vzorkem 
na reprodukovatelnost výsledků a velikost chyby. Různí způsoby 
provedení spoje jsou znázorněny na obr.3; jednotlivá případy 
lze zhodnotit takto : 
NaM * tt tohoto nejjednoduššího způsobu závisí značná na veli
kosti styčné plochy mezi uranem a kuličkou termočlánku* Jeli* 
koŽ se při opakovaném přivařování nepodaří stojný rozměr dodr
žet, kolísají měřené hodnoty ve velkých rozmezích* Kromě toho 
je erár i pří/vodní dráty vystaven proudu chladícího plynu, 
takže se termočlánek vzhledem ke své malé hmotě chladí mnohem 
rychleji, než vzorek* Údaje transformační teploty jsou pak 
nižší než skutečné. Odvod tepla přívodním" dráty termočlánku 
lže zmenšit posunutím keramické dvojkapiláry směrem ke sváru. 
Výsledky získané při stejné intenzitě chlazení jsou v Tab,2« 

Tab.2. Vliv vzdálenosti keramické kapiláry od vzorku při 
uspořádáni dle obr.3a na chybu měření parametrů 
transformace (slitina U-350 Si) 

Vzdálenost 
kapiláry od 
vzorku 

mm 
0 
3,8 
7,8 
21 

Naměřená teplota trans
formace (průměr z 5 
měření) oc 

565 » 590 
450 ~ 490 

475 
475 - 490 

Zjištěný čas do 
počátku transformace 
(průměr z 5 měření) 

sec 
0,74 - 1,25 
1,46 - 1,83 

1,70 
lt50 - 1,65 

5 



МЪИ - Aby se svár isoloval od proudu chladicího plynu» byla 
na vzorak nasunuta krátká tenkostěnná železná trubička» jak 
je naznačeno v obrázku» Tento způsob značně zlepšil reprodu-
kovatelnost výsledků při menších rychlostech chlazení» ale 
u větSích rychlostí docházelo к rozptylu více než ̂  20°C. 

„c" - Při tomto uspořádání omezujícím vliv chladicího plynu 
na termočlánek dosti záleží na způsobu provedení spoje» jak 
ukazují výsledky měření uvedené v tab,3é Ani tento způsob ne
bylo možno reprodukovat s menší chybou než 70°C a 0»33 sec* 

Tab«3, Vliv provedeni sváru dle obr*3c na chybu měřeni para* 
metrů transformace (slitina U-300 Fa) 

Způsob přivaleni 
termočlánku 

ÍJ 1 * J 

A 
a^ 

Naměřená teplota 
transformace 

°C 

578 
538 

522 

498 

510 - 580 

Zjištěný čas 
do začátku 
transformace 

sec 
0,41 
0»50 

0,53 

0,5 - 0,83 

Poznámka 

Svár zakryt MgO 
Holý svár 

Provedeni dle 
obr«3a 

Rozptyl výsledků 
z 30 měřeni na 
několika vzor"» 
cích těže slittnyj 

„d" » Vyhovujícím se ukázal způsob» při němž byl do vzorku na
vrtán otvor o průměru 1,6 mm a hloubce 1,5 mm» do kterého se 
teplý konec termočlánku přivařil výbojem a horní okraj otvoru 
se zatemoval, takže svár byl po celé ploěe ve styku se vzorkem* 
Rozptyl výsledků opakovaného měřeni transformačních parametrů 
zdt nepřesáhl X 5 ° c P r o teplotu transformace a 0fX5 sec pro Ča
sový údaj* 

„e* - Tento způsob byl použit v práci Kagnlerově /6/» v ÚJV 
ověřován nebyl* Jeho hodnoceni se uvádí v kapitolo dlskuze 
výslsdkft* 

• 



2*5, Studium struktury 

Na čelně kalených vzorcích typu Jominy se podélné vybrou-
sila plocha o Šířce 3 am, na které se po naleptáni studovala 
velikost a tvar zrna při zvětšeni 100 x a 6x« Současně se vy
hodnocovala dírka jednotlivých strukturních pásem v závislosti 
na vzdálenosti od kaleného čela» 

Separátní vzorky, na kterých se prováděl výzkum transfor
mace, se brousily a chemicky leptaly na plose přivrácené к chla
dicí trysce* Velikost zrna se vyhodnocovala průsečíkovou meto» 
dou« 

К vyvoláni struktury se použilo tohoto postupu : broušení 
na SiC papírech, elektrolytické leštěni ve směsi kyseliny octo
vé s kysličníkem chromovým, krátkodobé leptání v roztoku l dílu 
kyseliny chloristé * 3 dílu acetanhydridu a vyvolání oxidace 
při teplotě infralampy» Leptáni na zvýraznění sekundární fáze 
se provádělo ve euési kyseliny octové s kysličníkem chromovým* • 

3« VÝSLEDKY EXPERIMENTU 
3«1* Vliv rychlosti chlazení a chemického složení na kinetiku 

transformace 

Většina experimentu byla provedena ft teploty 730°C - bez 
výdrže na této teplotě* Po jejím dosažení byly vzorky ochla
zovány různou rychlostí. Nejmenší rychlosti se dosahovalo chla
zením vzorků v peci - okolo 5-»8 C/sec; odpovídající teplota 
transformace se pohybovala v rozmezí 600-645°C dle chemického 
složeni» Při největších rychlostech chlazení kolem 300°C/seс 
byla teplota transformace potlačena do 440-540°C. Pro konstruk
ci křivky začátku, transformace v diagramu teplota - čas, reap, 
teplota ~ rychlost ochlazování byly použity dva vzorky a každý 
ochlazován postupně dvanácti rychlostmi od nejmenší do největší* 

Transformační křivky slitin ochlazovaných z teploty 730°C 
bez výdrže na této teplotě jsou na diagramech v obr.4 až 13. 
Křivky jednotlivých materiálů se liší především posunutím v Ča
sové ose a teplotou, na kterou lze slitinu podchl^it při dané 
rychleeti chlazení. Tvarově lxe křivky rozdělit na křivky hlad* 
ké a na křivky složené ze dvou nebo tří oblouků tvaru "G*4 

T 



Z diagramu na obr«14, kde jsou zakresleny transformační křiv-
ky pro všechna složeni vyplývá : 

a) Transformační křivky pro nelegovaný uran a binární slitiny 
se železem se skládají ze dvou "CH oblouků, pro binární 
slitiny s křemíkem ze tří "C" oblouku a pro binární sliti
ny s hliníkem a pro U-Fe-Al, U-Fe-Al-Si jsou křivky hladké. 

b) Pořadí materiálů podle rostoucího stupně dosažitelného pod-
chlazení a vzrůstající doby inkubac* je ; nelegovaný uratij 
binární slitiny s železem, binární slitiny 8 hliníkem, 
U-Fe-Al, U-Fe-Al-Si, U-350 Si, U-500 Si, 0-700 Si, Výrazný 
vliv má tedy křemík, u kterého se nejvíce projevilo zvýšení 
binárního obsahu.již odl5O»20O ppsu V kombinaci se železem 
a hliníkem je jeho účinek slabší než samostatně, ale jeho 
vliv na potlačení transformace se přesto uplatňuje, jak 
ukazuje porovnání transformační křivky slitiny U-Fe-Al-Si 
в křivkou pro slitinu U-Fe-Al. Vliv chemického složení na 
stupen podchlazení je přehledně dokumentován v tabulce 4, 
kde j<» utřena teplota transformace zkoumaných slitin při 
ohlazování rychlostí 200°C/sec. 

Tab.4, Teplota a doba transformace zkoumarých slitin při 
chlazenf rychlostí 200 C/sec 

S l i t i n a 

v^»í *?#»"* -t^ý U 
U-"7iH ?'•* 
!.U*;i;*'' ř*" 
P-9* * V 

1 4 < ' .il 
U-Fo-Al 
I - F P « Vl-W i 

IVU'••••'i :ii 

U-500 Л 
С-7.ч> S\ 

Tep lo t a 
t r ans fo rmace 

8C 
560 
558 
555 
550 
546 
530 
522 
510 
505 
440 

Doba do z a č á t k u 
t r a n s f o r m a c e 

s e c 
0 ,80 
0,84 
0 ,86 
0 , 9 0 
0 , 9 1 
0 ,99 
1,05 
1,10 
1 ,10 
1 ,40 
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'i «2* Vliv doby a teploty náhřevu na kině tiku transformace 

Při zvolených parametrech toploty 730°C a nulové výdrže 
na této teplotě nevznikala u slitin U-Fe-Al a U-Fe-Ai-Si 
transformační křivka v podobě dvou nebo tři "C", charakte
ristická pro tyto slitiny při jiných způsobech tepelného 
zpracováni /6,8/, Jak bylo vysvětleno již v práci /9/, je ki-
netika transformace ovlivňována teplotou a dobou náhřevu před 
ochlazováním* Proto byly v dalěich experimentech ověřovány 
účinky jiných podmínek náhřevu (přičemž transformační křivky 
se sestrojovaly stejným postupem jako v předchozích případech). 

Zvýšení prodlevy při 730°C na 8 min. vedlo u slitin 
U~Fe*Al, U-Fe-Al-Si a U-700 Si к výsledkům znázorněným v diagra
mech na obr* 15 až 17* Porovnáni křivek na diagramu v obr.18 
ukazuje : 

a) křivka transformace slitin U-Fe-Al a U-Fe-Al-Si se prodlou
žením doby náhřevu na 8 min, změní z hladkého tvaru na dvě 
"C křivky. U křivky slitiny U-700 Si se původní méně vý
razné tři oblouky " C stávají zřetelnějěí. 

b) U transformaci probíhajících při nižěích teplotách dochází 
к prodlouženi inkubaČni periody а к většímu podchlazení* 
zvláště u slitin U-Fe~Al-Si a U-700 Si, tedy u slitin obsa
hujících křemík* 

Slitina U-Fe*Al byla ochlazována též z gama-oblasti -
s teploty 800°C při nulové výdrži, ha diagramu v obr.19 jsou 
vyneseny výsledné křivky transformace gama-beta (křivka 1) 
a beta-sifa (4) a porovnány s křivkami transformace při 
ochlazováni z teploty 730°C (2 a 3). Ukázalo se» že křivka 
začátku transformace beta-alfa je po chlazení z gama oblasti 
posunuta dále do pravá a bod oddělující obě "C" leží při vyšší 
teplotě* Začátek transformace gama-beta se skládá ze dvou *C* 
křivek a pohybuje •• v rozmezí 710 - 744°C; schopnost podehla-
zeni je zde moúetataé méněi* 
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3#3# Výsledky studia struktury 

Vzhled struktury vzorku separátně ochlazovaných různou 
rychlosti г oblasti beta je patrný ze snímků připojených 
к diagramům na obr. 4 až 13 a 15 až 17, Uakrostruktura podél
ných řezu čelně kalených vzorku téhož chemického složení je 
na obr,20; pro vzájemné porovnání jsou zde šipkou označena 
místa ochlazovaná stejnou rychlostí jako separátní vzorky» Přtis 
podstatné, zejména termokinetické rozdíly ve zpracování obou 
typů Tzorku. bylo dosaženo poměrně dobré shody výsledků, pře
devším u průběhu velikosti zrna* 

V podrobněji sledovaném oboru rychlostí ochlazování z ho-
ta-oblasti tj» 10-300°C/sec, bylo možno rozlišit dva přínfidy 
závislosti velikosti zrna na rychlosti chlazení. 

a) Zrno se s rostoucí rychlosti chlazení postupně zmenšovalo 
a dosahovalo minima při největší rychlosti chlazeni, t.j. 
okolo 300eC7sec. 

b) Minimum velikosti zrna leželo při středních rychlostech 
chlazení a t<L vzrůstající rychlostí se opět zvětšovalo* 

Do první skupiny lze zařadit ze zkoumaných slitin ne]oko
vaný uran, U-400 AI, U-900 AI, U-300 Fe, U-500 Fe, U-Fe-Al a 
U-Fe-Al-Si a do druhé skupiny U-350 Si, U-500 Si a U-700 Si* 

К hlubšímu posouzeni této rozdílnosti bude podrobněji 
rozebráno chování slitiny U-Fe-Al jako představitele první 
skupiny a slitiny U-700 3i jako představitele druhé skupiny; 
v obou případech se jedná o materiály chlazené ze 7f;ú°C po 
8-minutové výdrži* 

V čelně kalených vzorcích dle Jominy-ho zasahuje jemno-
zrnné pásmo u slitiny U-Fe-Al (obr,20) až ke kalenému čelu, 
což je ve shodě se strukturou separátně chlazených vzorku, kde 
nejmenší zrno vzniklo při chlazeni rychlostí 286 C/sec (obr.l5)« 
Příslušná transformační křivka se skládá ze dvou "C" oblouků; 
nejmenší velikost zrna zde odpovídá poloze ve spodní části dol
ního oblouku, 

U slitiny U-700 Si je na makrostruktuře vzorků dle Jominy-
-ho (obr.20) jemnozrnné pásmo při rychlosti chlazení okolo 
45°C/sec a směrem к větším rychlostem s zrno zvětšuje; to rovněž 
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souhlasí se strukturou separátně ochlazovaných vzorku (obr.17). 
Křivka transformace této slitiny se skládá ze tři "C" oblouku; 
nejmenší zrno zde odpovídá střednímu oblouku a větší zrna 
hornímu a spodním*^ 

Bez ohledu na polohu jemnozrnného pásna vzhledem к rych
losti chlazení lze porovnat nejmenší dosažené velikosti zrna 
u jednotlivých slitin podle údajů v tabulce 5, získaných na 
separátně ochlazovaných vzorcích (s výjimkou vzorků kalených 
do vody). Uvedené hodnoty nelze ovšem pokládat pro všechny 
druhy zkoumaných slitin za skutečně minimální* U některých 
druhů slitin zřejmě vedou к minimální zrnitosti ještě vyšší 
rychlosti chlazení, které na daném zařízení pro chlazení v 
proudu plynu již nebyly technicky dosažitelné. Příkladem toho 
je slitina U-500 Fe, u které se rychlosti chlazení 233°C/sec 
dosáhlo zjemnění zrna na 60 p. , avšak makrosnimek čelně kale
ného vzorku na obr.20 ukazuje, že ještě vyšší rychlost chlaze
ní způsobuje další zjemněni* Přesto z tabulky vyplývá, že nej
většího zjemněni se dociluje u obou vícesložkových slitin, i 
když je nelze tak podchladit jako binární slitiny s krero'leau 

Kalením do vody se dosahovalo u všech slitin podstatného 
zjemnění zrna, blízkého minimální zrnitosti při rychlostech 
chlazení podle tabulky 5 (U-300 Fe, U-500 Fe, U-400 AI, 
П-Fe-Al a U-Fe-Al-Si)# nebo ještě většího (nelegováný uran, 
U-900 AI, U-350 Si, U-500 Si, U-700 Si). Charakter struktur 
vaniklých kalením do vody ovšem vylučuje přesné měření veli
kostí zrna, a proto nelze uvést spolehlivé kvantitativní po
rovnání. 

Prodloužení doby náhřevu v beta oblasti se projevilo 
(s výjimkou kalení do vody, kde rozdíly zrnitosti nebyly patr
né) zmenšením velikosti zrna při stejných rychlostech chla
zení. Nejmarkantněji to lze vidět u slitiny U-700 Si, u které 
se také dosáhlo největšího rozdílu v podchlazení. U slitin 
U-Fe-Al a ff-Fe-Al-Si jsou rozdíly velikosti zrna vlivem prodle
vy menší, což odpovídá menším rozdílům v dosaženém podchlazení* 

Podle tvaru zrna lze slitiny rozdělit rovněž do dvou аки-
pin. U první skupiny jsou hranice zrn poměrně hladké a zrno ne
pravidelné; patří do ni binární slitiny s hliníkem a křemíkem 
a nelegovaný uran* 
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Tab«5* Minimální velikosti zrna po tepelném zpracování 
(měřeno na vzorcích separátně chlazených 8 toplo
ty 730°С s nulovou dobou výdrže) 

Slitina 

U-F«-Al-Si 
U-Fe-Al 
U-500 Fe 
0-300 Fe 
U-400 AI 
0-350 Si 
U-5C0 Si 
U-700 Si 
U-900 AI 
Nelegovaný uran 

Minim.vel, 
zrna v /u 

55 
55 
60 
70 
77 
80 
80 
85 
85 
120 

Odpovídající rychlost 
chlazeni C/sec 

323 
272 
233 
198 
270 
143 
70 
24 
228 
243 

V obou případech nebylo možno ve struktuře rozeznat pře» 
chod mezi transformací typu difuzního a přechodového v okolí 
bodu zlomu mezi horním a spodním, resp* horním a středním 
(u binárních slitin s křemíkem) obloukem NC" transformačních 
křivek* Pásma těchto transformací se zjevně překrývají a ne
ukazuje se mezi r.imi ani rozdíl ve tvaru zrna» 

Přechod mezi transformací typu přechodového a martenzi-
tického byl ve struktuře rozlišitelný tam, kde přechod z oblas
ti přechodové transformace do martenzitické oblasti byl dopro
vázen náhlým zvětšením zrna a zpravidla také větší nepravi
delnosti tvaru hranic. Příkladem je slitina U-350 Si, u niž 
je na mikrosnimku v obr«21 zachyceno rozhraní obou struktur 
v Čelně kaleném vzorku-

Kaleni do vody vedlo u většiny slitin к vytvořeni mar
tenzitické struktury, která měla charakter velkých jehlic 
(U-700 Si, U-300 Fe a U-500 Fe), drobných jehlic (U-350 Si 
a U-500 Si) nebo poměrně pravidelných zrn es silně členitými 
hranicemi (U~Pe~Al, 0-Pe-Al-Si, U-400 AI, U-900 AI a nelego
vaný uran)* Ve strukturách slitin U-Si se přitom Často obje
vovaly praskliny. 
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Způsob vyloučeni sekundárních fází byl studován zatin 
jen optickou Mikroskopií (při tisícinásobné» zvétšeni) na 
vzorcích ochlazovaných rychlosti mezi 200 a 300°C/aec» Ve 
struktuře slitin U-Fe-Al (obr. 22a) a U-Fe-Al-Si bylo patrné 
bilovi tvořené řetízky jasných kulovitých částic, při daném 
zvětšeni obtížné rozlišitelných, V základní hmotě mezi silo
vím byly velmi jemné a hustě vyloučené precipitáty, menší 
než v sítoví* Tomuto druhu vyloučení sekundární fáze se nej
více blížila slitina 0-900 AI s tits rozdílem, že částice 
v sítoví byly větší a v základní hmotě řidčeji vyloučené* 

U slitin se železem a křemíkem byl způsob vyloučení se
kundárních fází navzájem podobný (obr«22b). Nevýrazné síloví 
se skládalo z velkých řídce vyloučených kulovitých částic; v 
základní hmotě uvnitř síloví se jemné precipitáty neobjevily* 
Z toho lze usuzovat, že původcem jemných precipitátů v prosto
ru mezi sílovim je přísada hliníku. 

4* DISKUSE VfSLEDKU 

4el» Kinetika a mechanizmus transformace 
Studiu transformace uranu byla věnována již řada prací. 

U uranu vysoké čistoty byl zpravidla zjištěn plynulý, téměř 
přímkový pokles teploty transformace beta-sifa s rostoucí 
rychlostí chlazení /4,6,10,11/» 0 vysoké citlivosti mecha
nizmu a kinetiky transformace к obsahu příměsí svědčí, že ji? 
v technicky čistém uranu se vesměs objevují dva oblouky na 
křivce transformace beta-alfa /6,11/, odpovídající dvěma ty
pům struktur : při menších rychlostech chlazeni jsou hranice 
zrn hladké, při větších rychlostech členité, přičemž rozdíly 
ve velikosti zrna nejsou podstatné* Magnier /6/ připisuje 
horní oblouk difúznímu mechanizmu a spodní martenzitickému; 
existenci bainitické transformace nepředpokládá pro malý 
obsah příměsí rozpustných v beta oblasti (použitý materiál 
obsahoval maz* 150 ppm součtu příměsi Fe,Al,Si)« Drobnjak /12/, 
který studoval několik druhů technicky čistého uranu různé 
jakosti pokládá druhý mechanizmus nikoli za martenzitický, ile 
přechodový* 

V předložené práci použitý vran technické čistoty ("ne-
Isgovaný uran**) má celkový obsah hlavních kovových příměsi 
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(Fe,Al,Si) již dosti vysoký (cca 210 ppm), takže je možno 
jej považovat spíše za velni zředěnou slitinu a druhý 
mechanizmus pokládat pravděpodobně ta přechodovou (baini-
tickou) reakci. К obdobným závěrná dospěli jugoslávští pra
covnici /13/» kteří pracovali s Materiálem blízká čistoty* 
Jimi sestrojená transformační křivky však vykazují větši 
stupsé podchlazení, což je zřejmě důsledkem odlišných pod* 
mínek experimentálního provedeni* 

Ve slitinách uranu - jak bylo již obecné přijato (např, 
/6*8,14,15/) - se v závislosti na transformační teplotě uplat
ni ji tři mechanizmy - difúzní, přechodový (bainitioký) a stři
hový (aartenzitický), která se lidi tvarem a polohou trans
formačních křivek v souřadnicích teploty a času» strukturou 
a aktivační energii transformace (tak např, Kitchingman /15/ 
vypočet! pro bainitickou transformaci slitiny 0-1* Pt akti
vační energii 32,6 kcal/mol a pro martenzitickou 17,0 kcal/mol. 
Collet /16/ pro slitinu 0-2,5 at % Kb v martenzitické oblasti 
14,5 kcal/mol a Pegois /17/ pro U-l a..* Cr ~ bainitická 
oblasti 14,0 kcal/mol a v difuznl 35,0 kcal/mol). 

řla křivkách transformace be ta-alfa zkoumaných slitin by
ly mechanizmy difuzni, bainitický a martenzitický reprezento
vány jednotlivými oblouky " C do té míry, do jaká to umožňo
val podrobněji sledovaný obor chladících rychlostí, tj. přibl, 
do 300°C/sec. V tomto oboru tedy došlo v binárních slitinách 
s křemíkem ke všem třem typům transformace, kdežto u ostat
ních slitin se martenziticka transformace uplatnila až při ka
leni do vody. Rozhraní ееzi difuzni a bainitickou transforma
ci bylo na transformačních křivkách slitin s vyšším' obsahem 
hliníku výrazné až po delší prodlevě v beta-fázi. Charakter 
bainitická reakce se v závislosti na teplotě mění : s rostou
cí teplotou střihová složky ubývá. Magnier /6/ navíc předpoklá 
dá, že v určitá oblasti teplot mohou oba mechanizmy transfor
mace (tj. bainitický a difuzni), koexistovat* Proto hladký 
průběh transformačních křivek hliníkových slitin v okolí pře
chodu mezi difuzni a bainitickou oblasti není neočekávaný» 
Podle Jepsona /11/ je tento jev vlastní přísadovým prvkům, 
jejichž přítomnost v mřížce uranu je nejméně napřekážku 
střihovému mechanizmu* 
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Na mechanizmus a kinětiku bev«-alfa transformace uranu 
•ají vliv především ty přísadové prvky, které se v beta-fázi 
rozpouStějl a v alfa se znovu vylučují* Při posuzování do
sažených výsledků je třeba mít na zřeteli, že použitý způsob 
ohřevu blízký průmyslovému indukčnímu kalení (rychlý ohřev, 
velmi krátký pobyt v beta oblasti) neumožnil dokonalé roz
puštění kovových přísad v beta-fázi. To platí zejména pro 
hliníky který se v beta oblasti rozpouští mnohem pomaleji 
než železo /6,18/ a křemík /19/« Tato skutečnost zřejmě měla 
také vliv na chování slitin s hliníkem (včetně vícesložko
vých) a rozdílný tvar jejich transformačních křivek oproti 
slitinám U-Fe a U-Si. De.Tší ohřev slitin U-Fe-AI a U-Fe-Al-Si 
v beta oblasti nebo ohřev do teplot fáze gama vedl к dokona
lejšímu rozpuštění přísady hliníku» čímž se jejich chováni 
přiblížilo binárním slitinám se železem a křemíkem, u nichž 
se značná část přísady rozpustila již při velmi krátkém obro
vi v beta-oblasti* 

Zajímavým úkazem bylo, že binární slitiny U-Fe trans
formovaly při podstatně menším podchlazeni než ostatní sli
tiny. To naznačuje 9 *,e železo se vylučuje z přesyceného roz
toku alfa mnohem snadněji než hliník a zejména křemík, Z ro
vnovážných diagram* 0-Fow /20/, U-Al /21/ a D-Si /22/ vyplý
vají rozpustnosti prvku v beta-fázi uranu při 730°С (přibl.) 
700 ppm Fe, 500 ppm AI a 1000 ppm Si» kdežto v alfa-fázi 
v okolí rovnovážné teploty transformace (cca 665°C) jen 30 
ppm Fe, 70 ppm AI a 175 ppm Si. Vezme-li se poměr rozpust* 
ností v beta a alfa-fázi jako měřítko stupně přesycení 
alfa-* fáze», klesá tento v pořadí Fe-Al-Si; je pozoruhodné, 
že ve stejném pořadí se zvětšovalo dosažené podchlazeni bi
nárních slitin při beta-alfa transformaci. К zobecněni této 
závislosti chyb! ovšem více důkazu; jini autoři /6,11/ dospě
li к opačným závěrám. Nepochybně zde hrají roli ještě další 
činitelé» jako schopnost stabilizace beta-matrice a rychlost 
difúze přísadových prvko v alfa-fázi* 

Cinetlka traměformace slitin U-Fe-Al a U-Fe-Al-Si byla 
blízká binárním elitinam 9-A!. Rozdíl koncentrace křemíku me
zi V-Fe-Al a O-ře-Al-Si se **mj*rll menším účinkem, než stej
né velké zvýéemi obsahu kře*M*a w bimámích slitinách 0-81. 
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Vliv přísadových prvku ?.de tedy není jednoduše aditivní a 
zřejmě opět souvisí se způsobem precipitace v těchto více
složkových slitinách, kde hliník dominuje nejen velikosti 
přísady, ale i ovlivněním vlastností vyloučených precipita
te» Až na nečetné výjimky /6,18/ převážná většina autoru 
zjistila v bdta-tepclně zpracovaných slitinách U-Fe-Al a 
0-Fe-Al-Si prakticky výlučně precipitát UAlg. obsahující 
zřejmě určitý podíl přísady železa, resp. křemíku v tuhém 
roztoku /23, 24, 25, 26, 27/. Precipitace UAlg se tedy zdá 
být řídícím faktorem i pro kinetiku transformace těchto sli
tin, 

transformační křivky slitiny U-Fe-Al, zjištěné v před
ložené práci, leží - jak ukazuje porovnání na obr.23 - upro
střed mezi výsledky prací Magnicra /6/ a Haberlina a Gittuse 
/28/, provedených na materiálech podobného složení* Příčinou 
rozdílu jsou pravděpodobně nejen různé podmínky náhřevu do 
vysokoteplotních fázi, nebo odchylky v chemickém složeni, ale 
i odlišné technické provedení experimentů (viz odst, 4.3.). 

4*2» Zjemnění zrna 

Z výsledků uvedených v kapitole 3*3. vyplynulo, že nej
většího zjemnění zrna se dosahovalo jednak v oblasti baini-
tické tráne formace (zejména v její nízkoteplotní Části) a 
jednak při martenzitické transformaci při kaleni do vody* 
To - alespoň pokud se jedná o slitiny U-Fe-Al a U-Fe-Al-Si -
je v souladu s výsledky předchozí práce /1/ (kde však bylo 
při neznalosti průběhu transformačních křivek největší zjemně
ní zrna nesprávně připsáno difuzní transformaci s největším 
podchlazenim) a s údaji jiných autoru /6,11/, podle nichž 
však bainitická transformace způsobuje větší zjemnění zrna, 
než martenzitická* 

Delší prodleva na kalící teplotě v beta oblasti vedla 
к většímu zjemnění zrna při bainitická a difuzní transformaci, 
kdežto při maricnzitické transformaci se zrnitost vlivem 
prodlevy prakticky nezměnila* Z toho lze usuzovat, že spíše 
než růst zrna beta* ke kterému mohlo vlivem prodlevy dojít 
( a ke kterému je dle /6/ velikost zrna po martenzitické trans-
formaci citlivá), ovlivnilo velikost zrna alfa dokonalejší 
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rozpuštění slitinových přísad. 
Mechanizmus působení slitinových přísad na velikost zrna 

uranu nelze snadno vysvětlit» Z porovnáni velikosti zrna 
jednotlivých zkoumaných slitin (např* podle tabulky 5) 
s průběhem transformačních křivek je zřejmé, že zjemňují
cí účinek přísadových prvků není v přímé souvislosti s je
jich vlivem na snížení teploty transformace. Pozoruhodné 
rozdíly zde byly zjištěny zejména mezi binárními slitinami 
U-Fe- a U-Si, v rozporu s údaji ISagniera /6/, který pokládá 
účinky přísad železa a křemíku za přibližně rovnocenné. 
Souvislost mezi zjemněním zrna a stupněm podcfclazeni ix? na
lézt jen v rámci dané slitiny : v mezích jednotlivých me
chanizmů transformace - martenzitického, bainitickéiio i c*i-
fuzního - velikost zrna klesá s transformační teplotou* Ne-
spojitost této závislosti se zřejmá objevuje na rozin <mí 
bainitické a martenzitické oblasti : ve spodní části baini-
tičké oblasti je zrno jemnější než у sousední herní části 
martenzitické oblasti* 

Vliv křemíku na zjemnění zrna nebyl vut>* než u hliníku* 
Úloha hliníku byla v anglických pracech /28/, /29/ zjevné 
podceněna, jeho vliv na zjemněni zrna se projevil 7.cela ne
sporně (stejně jako podle /6/). Na rozdíl od přísady želela 
(která však nebyla ?koumána při obsahu naci 50i» ppm) se 
zjemňující účinek hliníku a křemíku neukázal být J«M.!noduchou 
funkcí koncentrace. 7. o srovnání zrnitostí na talulo: 5 ?n?bo 
na obr. 20 vyplývá, ?e v sledovaném obor*? копе* г .its '.:;сч* Ипаг-
nich slitin se velikost zrna s růstem obsahu AI r*ad 400 ppm 
a Si nad 350 ppm již nezmenšovala* Velikost zrna uranu ?o 
beta-zpracování se klade do souvislosti s chováním precioi-

átu kovovvch přísad /29/; je mo/.né se tedy domnívat, že 
nadeutektoidní obsahy hliníku a kroniku (a možná i železa) 
se při daném způsobu zpracování ji?, málo zúčastní pochodů 
rozpouštění v beta-obi*sti a reprecinitace v alfa-fázi a 
tudíž nemají na zjemnění zrna podstatný vliv. 

Největšího zjemnění zrna se dofsahovalo u obou více
složkových slitin • Ь-Fe-Al a U-Fe-Al-lii. Porovnání struktur 
těchto slitin a binárních slitin o složení jim příbuzném 
(U-300 Fe, U-900 AI a U-350 Si) ukíiz» je, že k zjemnění ггпа 
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{̂<г*лО..'•» '^ový^L .-. liti»í nřispívá hliník a zíjt^na železo, 
kde?, to vliv kirerfku S<P spíše projevuje rozšířením pásma 
rycMostí chlazeni, ve kterém к největšímu zjemnění zrna 
rt^ch^z!» ; ar?ohný -*ávěr vyplynul i z výsledki* předchozí prá-
« '• /l/1 nvfiak noloht ifimrfozrnnvcb pásem zde byla, zejména 
u sJjtir.v IT-Fo-ll-Si, oprati nynějším výsledkům posunuta 
smírem к ni/*ím chlndícím rychlostem, 1'rAbeh rvchlcsti chla-
zení f>'MíAl čelně kaleného vzorku typu Joroiny .je velmi strmý, 
r-rato určení polo!;4 strukturních jevu je na těchto vzorcích 
značn* nepřesné a navíc specifická technika zpracování i 
při největší poctivosti nedává záruku dokonalá reproriukovatel-
nosti* Proto poznatky získané z chování čelnř kalených vzor
ku jsou ĵ n orientační a pro praktickou aplikaci vyžadují 
dalšího zpřesnění» Podle chování separátně ochlazovaných 
v/.огкЛ lze rozsah chladících rychlostí, vedoucích v oblasti 
bainitické transformaceTnejjemnějšímu zrnu ve slitinách 
0-Fe*Al a U-Fe-Al-Si, vymezit oborem 150~325°C/sec (Wagnier 
/6/ udává pro slitinu Sicral Fl, t*j* U-Fe-Al obor 100-250°Qéec 
avšak jeho experimentální postup—ochlazování z teplot gama-
—fáze «je průmyslovým metodám tepelrého zpracování dosti 
vzdálený). 

Podle výše uvedeného rozboru chování binárních slitin 
by kolísání obsahu přísadových prvku v určitých mezích ne
muselo mít na velikost zrna ve slitinách U-Fe-Al a U-Fe-Al-Si 
podstatný vliv. Protože však zjemňující účinek přísad zřejmě 
není prostě aditivní, bude nutné vliv různé koncentrace pří
měsí ještě experimentálně ověřit* 

4«3« Zhodnocení experimentální metody 
Hlavní výhodou použitého zařízení byla jeho jednodu

chost a spolehlivost v provozu* Křivky chladnutí byly zazna
menávány na registrační íapír o šířce 2?0 mm, takže odečítání 
hodnot teploty a času mohla být provedena dostatečné přesné, 
přesněji než to umožňuje např* oscilograf s filmovým zázna
mem, nebo malou obrazovkou* Nevýhoda zařízeni spočívala 
• tom. že se nedosáhlo vétií rychlosti chlazení než koles 
300e/sec. Pro slitiny, které se nesnadno podchlazují to byla 
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rychlost nedostatečná к dosažení transformace v dolní oblasti 
bainitické a martcnzitické a zřejmě i к největšímu zjemnění 
ггпа« Гosazení větSi ochlazovací rychlosti lze zajistit zvý
šením tiakU| ochlazením foukaného г*ynu a zmenšením velikosti 
vzorku. Podobná zařízeni jsou popisována v literatuře : 
např. Ifagnier /6/ dosáhl 1000n/scc, Duwez /4/ 800C°C/sec, 
Terechov /7/ 1100°C/sec, přičemž vzorky nebyly silnější než 
1 mm* 

Jak již bylo řečeno, jsou rozdílné způsoby spojení vzor
ku s termočlánkem hlavním zdrojem chyb při porovnávání vý
sledků různých autoru» Г-fikázem toho je- *e logická potijmjpnosi 
transforma£ních křivek ( t*j. cd čistého uranu к lobovanému 
prvky, které transformaci nejvíce potlačují) je u jednotlivých 
autoru zpravidla zachována, ale navzájem posunuta hlavně po
dél teplotní stupnice, jak ukazuje např* srovnáni výsledku 
Haberlina a Gittuše /28/, ktejří používali způsob zatemování 
termočlánku do vzorku a Magniera /67, který použil způsobu 
dle obr*3e* U tohoto způsobu může dojit к of víko vání termo-
člankového spoje a proto transformační křivky v /6/ leží při 
nižších teplotách než v /28/* Také vetai rozptyl výsledku 
v dolní části křivky v /6/ nasvědčuje, že méřsní je ovlivňo
váno proudem plynu* 

Pro konstrukci transformačních křivek byly v předložené 
práci použity vždy dva vzorky a s každým byly zjištěny všechny 
body křivky* Předpokládalo se podobné jako u White-a /30/, 
že transformace alfa-beta je plně vratná* Správnost tohoto 
předpokladu se potvrdila při vynáftení transformačních para
metrů vzorků kalených pro metalografické zhodnoceni, které 
byly kaleny jen jedenkrát a jejichž fdoha odpovídala trans* 
formační křivce konstruované opakovaným kalením vzorku* 

5. ZÍVERY 
Provedený výzkum transformačních charakteristik a zjemně-

ni zrna nízkoprocentních binárních a vícesložkových slitin 
uranu se železem, niiníkem a křemíkem přinesl tyto hlavni 
poznatky t 
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1) I po velmi krátkéK ohřovi- do beta oblasti (73l)°C), 
blízkém podmínkám při prfimyslovérr» indukčním kalení> nuíe 
beta-alfa transformací v závislosti na rychlosti ochla
zování probíhat třemi r».-chaniza»y : difur.níin, baíniticfcyra 
a marten-/ itickým- Ja<Ho*livo mechaniky se îa transfor
mační křivce projevovaly víno či méné zřtjtelu\n,i oblouky 
tvar»T "C"» Prodloužením doby náhřevu v beta oblasti nehe 
ohřevem do gama-fáze se tyto oblouky stávaly výraznějšíni 
a transformace probíhala oři vetSíro podchlazení* 

2) Při dřin*'? rychlosti ornla?;ovAní klesala transformační teplo
ta a rostla inku^ční doba v pořadí : nolokovaný i:rant sli
tiny U-Ffi, slitiny II-A1, U-Fe-Al, "U-F*-Al-3i г slitiny 
U-Si. Podle umístění vícesložkových slitin v t*to posloup
nosti je zřejmé, že vli¥ slitinových přísad není OIP§ adi
tivní* 

3) К největšímu zjemnění zrna docházelo jednak v oblasti 
bainitické transformace lzejména v její nízkoteplotní 
části) a jednak při martenzitické transformaci při kalení 
do vody» Kíartenzitická transformace při nižší rychlosti 
ochlazování veťla zpravidla к гхпи hrubšímu* 

4) ŮČinck slitinových prvku1 na zjemnění zrna nebyl v přímé 
scuvislosti s je Uch vlivem na snížení teploty transforrca-
co# NejvétSí účinek na zrcenSení velikosti zrna uranu pro
kázala přísada železa; vliv křemíku a hliníku se různil 
epí?o polohou jemnozrnného pás?aa na stupnici othlasovacích 
rychlostí než minimální dosažitelnou zrnitostí. 

5) NejvétSího zjemnění zrna se dosahovalo u vícesložkových 
slitin 0-Fe-Al a U-Fe-Al*Si. Vyšší obsah 1 řeraíku v 
U-Fo*Al-Si oproti U-F©-A1 neprojevil zřetelný vliv na 
zjemnění zrna, nýbrž na rozšíření pásma chladících rych
lostí 9 ve kterém к největšímu zjemněni dochází» Г-tozsaií 
cMadících rychlostí, vedoucích v oblasti bainitické 

transformace к nejjenmčj§ímu zrnu ve slitinách U-Fe*Al 
a O-Pe-Al-Si, je možné vymezit oborem l50-325°C/sec# 

o) VySH koncentrace slitinových prvku nad cca 300*400 ppm 
již neměly výrazný vliv na minimální velikost zrna a 
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8 výjimkou křemíku ani na kinetiku transformace* To nazna
čuje, ie kolísání obsahu přísad • určitých mezích ve sliti
nách U-Fe-Al a U-Fe-Al-Si nemusí podstatně ovlivnit struktu
ru po tepelném zpracování; tuto domněnku vsak bude třeba e 
rimentálně ověřit* 
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Obr 19. Prflbéb transformace pro «litinu U*Po*Al chlazenou z oblasti gama ш bota 
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Obr.21. Struktura n% rozhraní Martenzitické (TIOYO) а bainitick^ 
(тргат*) oblasti trantformace • čelně kalenou norku 
•litiny U.390 Si. (Zréti. 40x) 
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Obr. 15, Fréfct* t«pl«ty tr«a«f«ra*e« т zárinUmti n* rychli»t4 tchlaswéal dit *«t«ro 
«**»!••« / i / a Hatorlia* / 2 8 / . 

«JO 


