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THáNSFOMAČHÍCH KftlVEK BĽR&BStiSR SOUSTA?

URáíí - P

Ing* Blanka Wosni@kcroá9 ¥§BSOstrava

f ©oretieká 5ést

V rovnovážných binárních diagramech s l i t i n jsou eutek-
to idní a peri tektoit lní transformační přeměny znázornený rov-
novážnými křivkami v souřadnicích teplota-koneentraee, vis

1 - Rovnovážné diagramy snázornující a) eistektoidní pře-
• měnu ( k p < l ) „ b) per i tektoidňí přeměnu Ckp>l)»

P ř i transformaci v tuhé ř á s i dochásí podle sákenS trans-
formačních přeměn k nerovnomernému roadělování příměsí v aá-
kladní l á t c e , které může být charakterizováno hodnotou rov-
novážného rosdělovaeího koeficiente přesasy / ! / :

(1)

&p je revnovéiný rosdělo^aeí koeficient přessény
c je koncentrace na křivce poěátku předeny (p?*i

sování) /%/
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c f je konenetrace ns křivce konce přeměny (při ochla-
zování) /%/
této materiálové charakteristiky transformace je ob-

dobný významu rovnovážného rozdělovacího koeficientu při tub,«
autí slitin. Je-li rovnovážný rozdělovači koeficient přeměny
menší než jedna Sk p< 1), dochází při transformaci k hromade-
ní příměsi v nízkoteplotní fázi; je-li hodnota rovnovážného
rozdělovacíto koeficientu přeměny větší než jedna (kp>l),
hromadí ae přines ve fázi vysokoteplotní. Je väak třeba po-
dotknout, že u transformačních pochodů se vzhledem k malým
rozdílům hodnot difuzních koeficientu příměsi v jednotlivých
fázích ve srovnání a hodnotou difusnlho koeficientu příměsi
• tavenine obtížněji dosahuje stavu blízkého rovnovážnému.
I přes tyto skutečnosti je rovnovážný rozdělovači koeficient
přeměny kp důležitou materiálovou charakteristikou transfor-
mačních oblastí binárních soustav kov s alotropickou modifi-
kací - příměs.

Teplotní závislost koncentrace na transformačních křivkách
je méžno vyjádřit polynomem n-tého stupně* v převážné většině
případů lze s dostatečnou přesností použít polynom druhého
stupně. Tato náhradní modelová funkce pro matematický výpočet
křivek transformace odpovídá typu funkce zvolené pro matema-
tický výpočet rovnic křivek solidu a likvidu /£/,/5/. Lze te-
dy transformační křivky vyjádřit rovnicemi

T f * af cl * bf cf * TP '

kde c f je koncentrace na křivce konce příelušné přeměny
(při ochlazování) /%/

c B je koncentrace na křivce počátku přeměny (při ochla-
zování) /%/

Tf* Ta J 8 O U *ePl°ty odpovídající koncentracím ct,cB /°C/
"p je teplota alotropické transformační přeměny čisté

základní látky
b f jaou konstanty kvadratických rovnic křivek
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Konstanty obou rovnic transformačních křivek sa stanovují
metodou nejmenších Stverca odehylek.Vlaetnf -vypočet rovnic
transformačních křivek M provádí na samočinném počíUcl
QDBA 1204 Z4/./5/.

Pro ovireni hodnot bodů aa křivkách solida a likvidu
sestavili HAYES a CHHMAH 76/ rovnici vyjadřující vetah mu-
ži teplotou, koncentrací a tormodynamickými hodnote*! iáh»
ladní složky. Tato rovnice byla použita pro vypočet; t.sv*
termodynamického snížení bodu tání základní složky vlivan
příměsi a porovnána a hodnotou snížení bodu tání odečtenou
2 binárního diagramu IV ,/&/ • Teraodynaaick^* rozbore* rov*
nováhy tuhá fáze I - tuhá fáze II bylo zjiStSaa, 7;e pro tes-
i&odynaaickou kontrolu bodfi ne křivkách transference lze po-
uiít obdobného vztahu 79/.

H • T|

^ Tth ®̂ termodynamické ani Žení nebo zvýšení teploty alotro*
pické aodifikace vlivem příaěsi

kp je rovnovážný rozdělovači koeficient přeaény
K 3 je aolární zloaok konenetrace pl^taěsi na křivce počát-

ku přeměny při ochlazování
A Sp je latentní teplo alotropieké přeněny čisté základní

látky
B je universální plynová konstanta
T p je teplota alotropieké přeaěny Čisté záklarlní látky

Možnost posouzení správnosti binárního diagramu v ob*
lasti transformace ..cdl» rovnice (4) je velai daležitá, po-
nSvadž křivky transforRace v mnohých publikovaných diagra-
aech jsou jen přibližná, sestrojené na xákladč sporých ex-
perimentálních
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Praktická Cast

Výše uvedenou metodikou je možno, pro vést vypočet trans-
foraa&iích křivek binárních soustav základní kov-přiměs, je-
jichž základní kov má. dvě nebo vlče alotropických Kodifikací,
např» Železo, sirkon, mangan, uran.. Jako první byly počítány
transformační křivky uranu a to jak transformace alfa—-*beta,,
tak i beta—•gasa*

Jaká příklad budou uvedeny výsledky výpočtů obou trans-
formačních přeměn binární soustavy uram-chrom* Binární dia-
gram soustavy U-Cr podle HANSENá /10/ je uveden na obr. 2.
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Obr. Z - aoTOOvéänjŕ binárni diagraB soustavy U-Cs»

Podrobnější B novějoí údaje pro body na transformačních
křivkáeh podle SHUSlá /IV jsou tyto: složení eutektoidni sli-
tiny gaaa-uranu je 1,6 at.% Gv při 765°t!; maximální roapuat-
noat chrómu v bets-urnau je 1,0 at.« při 765°C a klesá k 0,9
at.% Cr při tpploti 64OQC, což je teplota eutektoidni reakce
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beta-uranu; rozpustnost ohromu v alfa-uranu je asi 0,1 «t«%.
Všechny tyto údaje převaal SHONK /l i/ z publikace /12/.

Zadané a vypočtené hodnoty pro transformaci beta—*gaaa
jsou uvedeny v tabulce č . l , hodnoty pro transformaci alfa—^
beta jsou v tabulce č .2. Z tabulek č. 1 a 2 vyplývá, že hod-
noty diagrama t ického snížení bodu transformace ATD » termo-
dynamického snížení teploty transformace A T ^ se dobře shodují.
Pro snadnější a přehlednější porovnání těchto dvou hodnot je
do tabulek zařazen slaupec 8 poměrem ATth/ATD» ?ro diagra-
my, které termodynamicky dobře vyhovují, se tento poměr bl í-
ží jedné v oblasti nízkých koncentrací příměsi.

Stejným způsobem byly počítány i transformační křivky
dalších dostupných diagramu uran-příměs. Výsledky těchto vý-
počtů charakterizované hodnotou rovnovážného rozdělovaeího
koeficientu přeměny kp jsou zpracovány do tabulky fi.3. J e l i -
kož termodynamická kontrola nedává u některých diagramů do-
bré výsledky, jde o výpočty předběžné, které budou muset být
upřesněny na základě nových experit sntálníeh údaju.

Tabulka č. 3 - Hodnoty rovnovážných rozdělovačích koeficien-
tů přeměny soustav uran-příměs.

transformace

rozděl, koef.

O-Cr
U-Fe
U-Hn
U-tto
U-Nb
U-Wp
U-Pu
0-*
D-2Lr

k l i *

0,068
0,076

•

0,44
0,49

-
0,70
0,63
0,68

o,ai
0,15

-

0,30
0,51
0,86
0,38
0,84
0 s81

/3

klim

0,79
0,42

-

0,33
0,56
0,89
0,68
0,5-2
0,08

0,62
0,49
0,73
0,26
0,21
0,59
0,56
0,36
0,09
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Tabulka £»1 - Zadané a vypočtené hodnoty transformace
beta-gama aouatavy U-Cr.

Výpočet transformačních křivek soustavy U-Gr

Zadané hodnoty:
Teplota transformace
Teplota eutektoidu \

teplota x f

°C at.%
TTO 0,#
765 1,0

teplota xft

°C at.%
770 0,9

T65 1,6

Rovnice křivky konce přeměny:

T f = -4,1567 x| - 5,8333 x f + 775

Rovnice křivky počátku přeměny:

co • 775

Vypočtené hodnoty v at.%

teplota &TD ^ x a kp
°C °C at.% a t . * °C~

774,6 Q,40 0,0655 0,0843 0,777 0,3623 0,906
774,4 0,60 0,0962 0,1253 0s767 O,56lS 0,936
774,2 0,80 0,1258 0,1657 C,759 0,7701 0,963
774,0 1,00 ,0,3544 0,2055 0,751 0,9860 0,986
773,0 2,00 0,2349 0,3956 0,720 2,1376 1,069
?72,0 3,00 0,4000 0ř5734 0,697 3,3476 1,116
771,0 4,00 0,5042 0,7410 0,680 4,5721 1,143
770,0 5,00 0,6000 0,9000 0,666 5,7904 1,158
769,0 6,00 0,6892 1,0515 0,655 6,9929 1,355
788,0 7,00 Ot7731 1,1956 0,646 8,1747 1,168
767,0 3,00 0,8524 1,336C 0,638 9,3336 1,167
765,0 10,00 1,0000 1,6000 0,625 11,5809 1,158
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Tabulka S.2 « Zadané a vypočtené hodnoty transforaaee
álfs-beta aouetavy U-Cr,

VýpoSet transformačních křivek a&uaUvy U-Cr

Zedané hodnoty:
Teplota traneforoftc
teplota euttktoidu

teplota
°C
640
650
660

teplota
°C
640
650
660

at.%
0,10
0,05
0,02

x a
at«*
0,90
0,60
0,25

Rovnice křivky konce přeměny:
T t i 3568,5393 x§ - 436,9888 ^ + 668

Rovnic® křivky poCétku přeměny:
Ta = - 1,0359 x | - 30,0242 xB * 668

Vypočtené hodnoty v at»%

teplota
°C

667,95
667,90
667,60
667,00
664,00
658,00
652,00
650,00
648,00
646,00
644,00
640,00

A T J >
°C

0,05
0,10
0,40
1,00
4,00

10 I 1 ( 00
16,00
18,00
20,00
22,00
24,00
28,00

xí
at.%

0,0001
0,0002
0,0009
0,0023
0,0095

,0,0252
0,0434
0,0503
0,0577
0,0660
0,0752
0,0999

at.%
0,0017
0,0033
0,0133
0,0333
0,1326
0,3293
0,5234
0,5876
0,6515
O97151
,0,7784
0,9044

kp

0,068
0,068
0*069
0,069
0,0?l
0,076
0,082
0,085
0,088
0,092
0,096
ořiio

nth
°c

0,0405
0,0810
0,3238 ,
0,8085
3,2157
7,9429

12,5367
14,0320
15,5050
16,9512
18,3631
21,0075

0,810
0,810
0,809
0,808
0,804
0,794
0JB4
0,780
0,775
0,7?l
0.T65
Oa75O
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Hodnote k-,, je hodnata rovnovážného rozáělovaeího koe-
ficientu přeměny pro teplotu blížící se teplotě transforma-
ce čisté základní složky (uranu), kj E j© hodnot© rovnováž-
Eébo rozdělovacího koeficientu při teplotě eutektoidní peak-

Závěr

Metoda výpočtu transformačních křivek na samočinné®
číslicovém počítači umožňuje jednak posouzení správnosti
binárních diagramů na základě termodynamické kontroly po-
mocí rovnice ( 4 ) , dále také výpočet rovnovážného rosdělo-
vacího koeficientu příměsi kp v celém rozmezí teplot od t e -
ploty transformace čisté základní složky až po teplotu eu-
tektoidní nebo peri tektoidní reakce. Hodnoty rovnovážného
rozdělovačího koeficientu přeměny je dfiležitou materiálovou
charakteristikou a můžeme podle ní usuzovat na chování dané
příměsi p ř i přechodu z jedné tuhé fáze do druhé. Vypracova-
ná metodika bude použita pro zpracování dalších binárních
soustav, např. soustav zirfcon-příměs.
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