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Byl sledován vliv záfení gama na změny mechanických vlMtností korundu: 
mikrotvrdosti a modulu pružnosti monokrystalů, brousicí schopnosti volného 
i vázaného korundového zrna, tfí.§tivosti a individuální pevnosti korundových 
zrn. Velikosti změn jsou odvislé od dávky záření a pfi testování na 5-ti procentní 
statistické hladině významnosti se pohybují v rozmezí 4-20 %- Zjištěné změny 
lze zdůvodnit vznikem radiačních poruch, které snižují pevnost vazby ve struktufe 
krystalů korundu. 

ÚVOD 

Z literatury[l], [2] je známo, že záření gama ovlivňuje některé fyzikální vlastnosti 
oxidu hlinitého v různých jeho modifikacích. Berman a Foster[3] měřili tepelnou 
vodivost monokrystalického i polykrystalického safíru před ozářením paprsky 
gama a po něm a zjistili, že ozářením se vyrazně zvyšuje tepelná vodivost při 
teplotách v rozmezí 2 až 100 K. Intenzita efektu je závislá na koncentraci počáteč
ních krystalových defektů. Gabrysh a d.[4] pozorovali snížení optické propustnosti 
safíru, jestliže byl vystaven působení tlaku 3 000 MPa po ozáření zářením gama. 
Sledováním změn optické prop1.stnosti monokrystalů legovaných korundů ve 
směsném poli neutron-gama jsne se zabývali i u nás[5]. Dalmai a d.[6] zjistili, 
že záření gama z-vyšuje kat!l,lytickou aktivitu gibbsitu při rozkladu kyseliny mra
venčí a řada dalších autorů pozorovala zvýšení katalytické účinnosti hydroxidu 
hlinitého při dehydrogenačních reakcích[7]. 

Obecně lze říci, že záření gama způsobuje ve struktuře krystalických látek 
s iontovým charakterem vazby radiační poruchy typu barevných center, popř. 
při vysokých integrálních dávkách se může změnit struktura. Do určité míry, 
zejména u chemicky slabších vazeb, dochází k radiolýze a změně oxidačního 
stupně. Tím samozřejmě dojde k následným změnám dalších fyzikálních vlastností. 

Systematickému studiu vlivu záření gama na mechanické  vlastnosti oxidu 
hlinitého nebyla dosud věnována potřebná pozornost, i když lze mít za to, že 
vědomosti tohoto typu mohou mít svůj význam zejména v souvislosti s použitím 
keramických materiálů při konstrukci jaderných energetických zařízení. V této 
práci předkládáme výsledky sledování vlivu záření gama na tyto mechanické 
vlastnosti monokrystalického a polykrystalického korundu: 

1. mikrotvrdost monokrystalů korundu
2. brousicí schopnost volného i vázaného korundového brusiva
3. individuální pevnost zrn korundového brusiva
4. tříštivost zrn korundového brusiva
5. modul pružnosti monokrystalů korundu.
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Radiation of the •°Co brings about changes in the mechanical properties of corundum within 
the dose range 0.1-2.0 MGy. Above the statistical 5 % significance level, the most pronounced 
effect is a decrease in microhardness of monocrystals prepared by the Verneuill method, a decrease 
in the individua! strength of corundum polycrystalline grains, and a decrease in the elasticity 
modulus of the monocrystals. On the other hand, the brittleness of polycrystalline corundum 
increases together with the values of secondary mechanical characteristics, such as an increasing 
grinding ability of free and bound corundum abrasives. The changes in physico-mechanical para
meters, namely microhardness, individua! strength, brittleness. modulus of elasticity and grinding 
ability are listed in Tahle I in terms of the radiation doses involved. The respective changes can 
be explained by the creation of radiation defects which reduce the bond strength in the corundum 
crystal structure. 
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