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Abstrakt 

 Keramické materiály mají vynikající mechanické a fyzikální vlastnosti, a proto 

nachází uplatnění v různých technických odvětvích. Tato bakalářská práce studuje kompozitní 

materiály na bázi Si3N4. V práci je popsáno rozdělení keramiky a její známe vlastnosti, 

podrobněji pak popsány keramické materiály Si3N4 a MgSiN2. V experimentální části 

bakalářské práce je zkoumána tvrdost a lomová houževnatost kompozitního materiálu  

Si3N4 + MgSiN2 o složení 50 % Si3N4 a 50 % MgSiN2 pomocí Vickersovy indentační metody. 

 

 

Klíčová slova: keramický materiál, tvrdost, lomová houževnatost, indentační metoda, 

keramický kompozit Si3N4 + MgSiN2. 

 

 

 

Abstract 

 Ceramic materials have excellent mechanical and physical properties and are 

therefore used in various technical fields. This thesis is studying composite materials based on 

Si3N4. At this dokument describes the distribution of ceramics and its known properties , and 

in detail described ceramic materials Si3N4 and MgSiN2. In the experimental part of the thesis 

is examined hardness and fracture toughness of the composite materiál Si3N4 + MgSiN2 the 

composition 50 % Si3N4 and 50 % MgSiN2 using the Vickers indentation method. 

 

 

Key words: ceramics, hardness, fracture toughness, indetation method, ceramics composite 

Si3N4 + MgSiN2. 
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ÚVOD 

 Materiálové inženýrství se mimo jiné zabývá vývojem a výzkumem nových 

konstrukčních materiálu. Toto téma je stále aktuálnější, neboť s neustálým technologickým 

pokrokem se zvyšují i nároky na konstrukční materiály. Jedním z témat výzkumu je i detailní 

popis a charakteristika konstrukčních keramik. 

 V Evropě se začala keramika rozvíjet již ve středověku. V 19. století nastal rozvoj 

průmyslové výroby keramiky. Výrobní podniky byly soustředěny v místech, kde byl bohatý 

výskyt kaolínů a jílů. Keramika se vyráběla ručně, bez použití speciálních technologických 

zařízení. 

 Neustálý a postupný rozvoj znalostí o surovinách a jejich úpravě, vedl k vývoji 

různých technologií výroby. Keramika se začala používat jako technický materiál.  

 Keramika je dodnes využívána v průmyslové sféře díky svému vysokému bodu tání, 

chemické odolnosti, žáruvzdornosti, tepelným a izolačním vlastnostem. Stejně tak díky svým 

mechanickým vlastnostem, kde patří např. odolnost proti opotřebení a vysoká tvrdost. 

 Využití keramiky je v současné době široké a rozmanité. Díky svým jedinečným 

materiálovým vlastnostem je technická keramika považována za jeden z nejefektivnějších 

materiálů naší doby. Keramika se aplikuje při konstrukci strojů a různých zařízení. Mezi 

důležité využití patří oblast vysokoteplotních aplikací (systémy konverze energie, díly 

plynových turbín, spalovací motory).  

 Bakalářská práce s názvem „Vybrané kompozitní materiály na bázi Si3N4“ seznamuje 

s keramikou a jejími charakteristikami a vyžitím v dnešním světě. Keramický materiál nabízí 

širokou škálu kombinací s dalšími typy materiálů. V teoretické části bakalářská práce  

je uveden obecný popis keramiky a její rozdělení. V dalších kapitolách jsou popsány 

vlastnosti technické keramiky, kde jsou zmíněny mechanické vlastnosti, jako je tvrdost  

a lomová houževnatost a způsob jejich měření. Dále je uvedeno rozdělení kompozitů a jejich 

využití. Teoretická část se také věnuje keramickým materiálům Si3N4 a MgSiN2, u kterých  

je uvedena charakteristika a způsoby jejich výroby. V praktické části bakalářské práce byla 

měřena tvrdost a lomová houževnatost keramického kompozitního materiálu Si3N4 + MgSiN2. 

Z naměřených hodnot byla vypočtena tvrdost a lomová houževnatost.  
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 CHARAKTERISTIKA ROZDĚLENÍ KERAMIKY 1.

 Keramika je anorganický nekovový materiál s heterogenní polykrystalickou  

a polyfázovou strukturou odlišující se od kovů především svou vnitřní stavbou. 

 Keramické materiály jsou vázány iontovými a kovalentními vazbami nebo se tyto 

vazby vyskytují současně. V krystalické struktuře převládají složité mřížky kubické  

a hexagonální. Velikost zrn je velmi často pod 1 μm [1, 2, 3]. 

Důležité je u keramického materiálu sledovat: 

 morfologii jednotlivých fází a jejich typ, 

 vlastnosti matrice jednotlivých fází. 

 Keramika je tvořena sklenou fází a póry. Póry pak tvoří samostatné fáze, které mají 

specifické fyzikálně mechanické vlastnosti. Z hlediska makroskopického je keramika 

homogenní izotropní materiál [1, 4, 5]. 

 V dnešní době neexistuje specifická norma na rozdělení keramiky. Obecně  

lze keramické materiály rozdělit na tradiční (porézní), technické (konstrukční). Technickou 

neboli konstrukční keramiku lze dále rozdělit na oxidovou, neoxidovou a směsnou keramiku. 

1.1 Tradiční (porézní) keramika 

 Tradiční (porézní) keramika je tvořena ze surovin nacházejících se v přírodě (z jílu, 

křemene a živce) na bázi silikátových surovin, které jsou dále upraveny. Struktura 

keramického materiálu je heterogenní [6, 7]. 

 U tradiční keramiky je základní složkou kaolín. Jako pojivo jsou použity složky Si2O  

a živce. Jíly ovlivňují zpracovatelnost keramiky při tvarování. Oxid křemičitý funguje jako 

žáruvzdorná složka tradiční keramiky a draselný živec způsobuje vznik skelné fáze v průběhu 

vypalování keramické směsi. Výsledná struktura keramického materiálu je tvořena skelnou 

fází a póry (různý podíl). Sklená fáze v tradiční keramice převládá a má vysokou pórovitost. 

U skelné fáze lze využít především její izolační vlastnosti [7, 8].  

 Uplatnění pro tradiční keramiku lze nalézt v domácím použití (např. nádobí)  

a stavebnictví (cihly, obklady, umyvadla). 
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1.2 Technická (konstrukční) keramika 

 Technická (konstrukční) keramika se vyrábí převážně z čistých práškových uměle 

připravených sloučenin. Konstrukční keramické materiály se liší od tradiční (porézní) 

keramiky především přesně definovaným chemickým složením a fyzikální homogenností, 

dále pak lepšími mechanickými i strukturními vlastnostmi [3, 6, 7]. 

 

 Technická keramika se většinou vyrábí žárovým slinováním z prášků, což umožňuje 

vytvořit součástky různých tvarů s vysokou přesností, ale jen do určité velikosti. 

 Technickou keramiku lze rozdělit podle chemického složení na: 

 oxidovou keramiku,  

 neoxidovou keramiku, 

 směsnou keramiku. 

 

 Technická keramika patří mezi novější typ keramiky, který našel využití hlavně v řadě 

technických aplikací např. brzdové destičky, otěruvzdorné součásti, ložiska, vojenské  

a kosmické použití [2, 7, 8]. Na obrázku číslo 1 lze vidět přiklad řezných destiček z technické 

keramiky. 

 

Obr. 1. Řezné destičky z technické keramiky [9]. 
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1.2.1 Oxidová keramika 

 Obsahuje jeden oxid nebo směs několika málo oxidů (Al2O3, MgO, BeO, CaO, ZnO, 

SnO2, Cr2O3). Patří mezi nejrozšířenější a nejpoužívanější typ keramiky. Vazba mezi atomy  

u oxidové keramiky je převážně iontová. 

Oxidová keramika se dělí: 

 čistá (99,5 % Al2O3), 

 polosměsná (Al2O3 + ZrO2, Al2O3 + ZrO2 + CoO), 

 směsná keramika (Al2O3 + Ti, Al2O3 + ZrO2 + TiC, Al2O3 + TiC + TiN) [4]. 

 

 Při konstrukčních aplikacích má největší význam keramika na bázi Al2O3 a ZrO2. 

Roste-li obsah Al2O3 v materiálů, roste i jeho mechanická pevnost a tvrdost. Oxid zirkonu 

rovněž vylepšuje mechanické vlastnosti. 

 

 Oxidová keramika se používá při obrábění litin, jako konstrukční materiál  

pro součásti vysokoteplotních zařízení (tavicí kelímky, izolátory zapalovacích svíček  

pro motory apod.) [2, 8]. 

1.2.2 Neoxidová keramika 

 Neoxidová keramika je tvořena velmi širokou škálou materiálů, které se dají rozdělit  

na nekovové a kovové bez ostré hranice mezi skupinami. Mezi výhodné vlastnosti patří 

vysoká tvrdost a vysoké teploty tání, až 1800 °C. Neoxidová keramika zahrnuje karbidy, 

nitridy, boridy, silicidy [8, 10]. 

 Karbidy, jsou používány především pro svou vysokou tvrdost, dobrou odolnost vůči 

tečení při vysokých teplotách (např. WC, TiC, SiC, B4C, UC). 

 Nitridy patří mezi nejslibnější konstrukční keramický materiál pro vysokoteplotní 

aplikace (např. Si3N4, ZrN, TaN, TiN, SiAlON, BN atd.). 

 Boridy (např. TiB2, ZrB2 ,TaB2, CrB2 atd.). 

 Silicidy (např. ZrSi, ZrSi2 ,TiSi2, MoSi2 atd.) [6, 11]. 
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1.2.3 Směsná keramika 

 Směsná keramika zahrnuje kombinaci dvou konstrukčních keramik (oxidové  

a neoxidové). Hlavní využití nachází při soustružení kalených ocelí, tvrzených litin. Dále  

při dokončování obrábění jako je např. frézování. Mezi směsnou keramiku lze zařadit např. 

Al2O3 + TiC, Al2O3 + ZrO2 + TiC, Al2O3 + TiC + TiN [8]. 

 K tomuto typu keramiky patří i tzv. cermety neboli kovokeramika, jejíž vlastnosti se 

mění v závislosti na obsahu jednotlivých složek, např. TiC, TiN, WC, TaC, ZrC atd.,  

ale i množstvím daného pojiva. 
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 VLASTNOSTI TECHNICKÉ KERAMIKY 2.

 Vlastnosti keramiky jsou ovlivněny chemickým složením (podílem přísad), způsobem 

zpracování a mikrostrukturou. Technická keramika musí mít neměnné složení. 

 Keramické materiály mají většinou dobrou chemickou odolnost, vysokou teplotu tání, 

nízkou hustotu. Mezi další vlastnosti patři vysoká tvrdost, otěruvzdornost a odolnost proti 

mechanickému namáhání (zejména tlakem). Dále pak odolnost proti creepu za vysokých 

teplot a elektrická nevodivost. 

 Za hlavní nevýhodu se považuje jejich křehkost, nesnadná obrobitelnost, citlivost  

k tepelným rázům, nízká reprodukovatelnost, obtížná výroba a velká citlivost na vnitřní 

defekty [5, 10, 11]. 

 

 Náchylnost keramiky k teplotním šokům je mnohem vyšší než u kovů,  

protože keramika nemá schopnost plastické deformace. Náhlá změna teploty může vést  

ke vzniku vnitřních pnutí, iniciaci trhliny a následně k lomu. Největší odolnost proti teplotním 

rázům vykazuje Si3N4 a sialonová keramika. Lomová houževnatost keramických materiálů  

je nízká a záleží na způsobu jejich přípravy a vstupních surovinách. Jeden z hlavních cílů 

zlepšení vlastností keramiky je tedy zvýšení její houževnatosti [1, 4, 5]. 

2.1 Mechanické vlastnosti keramiky 

 Mechanické vlastnosti keramického materiálu jsou většinou závislé na struktuře,  

která úzce souvisí s vlastnostmi výchozích látek a použitou technologií. Na mechanické 

vlastnosti keramiky má vliv pórovitost, která ovlivňuje výslednou křehkost keramiky.  

 Při působení vnější síly na keramiku nastává malá vratná deformace. Po překročení 

síly její okamžité pevnosti dochází ke vzniku trhlin, které vedou ke křehkému lomu [8]. 
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2.1.1 Tvrdost 

 Tvrdost lze definovat jako odolnost povrchových oblastí materiálu proti místnímu 

porušení cizím tělesem. Tvrdost však není fyzikálně definovatelnou vlastností,  

nýbrž je výslednicí celé řady vlastností hmoty, a to zejména vlastností povrchu. 

 Princip nejběžnějších metod je založen na silovém působení speciálního tělíska 

 – indentoru na zkoušený materiál. V důsledku působení indentoru na vzorek, určitou silou  

po určitou dobu, dochází ve vzorku ke vzniku vtisku. Z velikosti působícího zatížení  

a rozměrů vzniklého vtisku, případně z jeho hloubky, lze poté spočítat příslušnou hodnotu 

tvrdosti [1, 5]. 

 

 U keramiky se nejčastěji využívá metoda podle Vickerse. Velikost použitého zatížení 

se volí s ohledem na velikost zkoušeného vzorku a jeho tloušťku. Měření se provádí vícekrát 

a výsledky se statisticky vyhodnocují [3]. 

 

 Tvrdost keramických materiálů je velmi vysoká. Podle Mohsovy stupnice vrypové 

tvrdosti, keramika zaujímá místo mezi nejtvrdšími materiály: 

 silikátová keramika - stupeň 5 až 7, 

 oxidová keramika - stupeň 8 až 9, 

 neoxidová keramika - stupeň 9 až 9,5. 

 Tvrdost keramiky závisí na zkušebních podmínkách. Z hlediska měření tvrdosti 

spočívá největší rozdíl mezi kovem a keramikou v tom, že plastická deformace keramiky  

je velmi nízká a energie přivedená do materiálu při zkoušce tvrdosti se uvolňuje vznikem 

trhlin různého typu [4, 5]. 

 

 Důvodem vysoké tvrdosti keramických materiálů je nízká hustota a nízká pohyblivost 

dislokací (na rozdíl od kovů neexistuje u keramiky závislost mezi tvrdostí a pevností) [6]. 
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2.1.1.1 Tvrdost podle Vickerse 

 Vickersova metoda je univerzální pro měření tvrdosti materiálů. Do materiálu  

je vtlačován diamantový pravidelný čtyřboký jehlan, který působí kolmo na povrch vzorku 

určitou silou F po danou dobu a tím vytvoří v materiálu vtisk. Princip metody je zobrazen 

na obrázku číslo 2. Změří se uhlopříčky vtisku a celková tvrdost se následně vypočte pomocí 

vztahu (1).  

 

Obr. 2. Princip zkoušky tvrdosti podle Vickerse. 

 

 Hodnoty tvrdosti pro keramické materiály lze vypočítat pomocí vztahu: 

 

                
 

                                                           (1) 

 

F je zatěžující síla [N] a d je průměrná hodnota úhlopříček [mm] [2].  
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2.1.2 Lomová houževnatost  

 Lomová houževnatost je definována jako kritická hodnota faktoru intenzity napětí  

při stavu rovinné deformace, při které nastane významný nárůst trhliny a označuje se KIC.  

Pro určení tohoto kritického stavu se vychází ze zkoušek normovaných těles s trhlinou. 

Nejčastěji jsou používána zkušební tělesa pro zkoušku ohybem a tělesa pro zkoušku 

excentrickým tahem. 

 Z praktického hlediska lze houževnatost charakterizovat jako schopnost materiálu 

absorbovat energii před porušením neboli před dosažením určitého mezního stavu. Druh lomu 

lze rozdělit podle energetické závislosti na houževnatý a křehký. Houževnatý lom absorbuje 

více energie a křehký lom absorbuje méně energie [1, 4]. 

 

 Nejčastějším lomem v keramice je lom křehký neboli štěpný lom nestabilní. 

Lomové chování keramických materiálu se dělí na: 

 zcela křehké – plasticky se nedeformují (Al2O3, SiO2, Si3N4, SiC, TiC), 

 polokřehké – plastická deformace je omezena (keramika má dobrou pohyblivost,  

ale špatnou manévrovatelnost dislokací MgO, ZrO2), 

 houževnaté – v této skupině není zatím zařazen žádný keramický materiál [11]. 

 

 Křehký lom je nebezpečným druhem porušení, neboť při malé spotřebě energie  

a nepatrné tvárné deformaci se často šíří velkou rychlostí. Vznik křehkého lomu závisí na řadě 

faktorů a nejvýznamnějšími jsou jakost materiálu, působení nízkých teplot, rychlost 

zatěžování, tloušťka konstrukce a přítomnost vrubu či výskyt vad [1, 4]. 

 

 Jedním z používaných vztahů k získání hodnot lomové houževnatosti keramického 

materiálu je Shettyho vzorec: 

 

             
   

   
                                                                (2) 

 

 Kde: H je tvrdost, P je použité zatížení, l je délka trhliny vycházející z rohu 

Vickersova vtisku. Pro tento vypočet není třeba znát Youngův modul pružnosti E [14, 15].  
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 VYUŽITÍ KERAMIKY V TECHNICKÉ PRAXI 3.

 Technická keramika je využívána pro technické aplikace, kde nahrazuje tradiční 

kovové díly např. v dieselových motorech. Technická keramika má vynikající mechanické  

a chemické vlastnosti. Nejen z těchto důvodu se uplatňuje např. ve strojírenství, hutnictví, 

chemickém průmyslu. 

 

Používá se na výrobu nebo konstrukce:  

 Otěruvzdorné součásti – Součásti, které mají vysokou tvrdost, chemickou odolnost, 

schopnost opracování na jemný povrch s vysokými tolerancemi, pevnost v širokém 

rozsahu teplot a korozní odolnost. Jako materiál se nejčastěji používá oxid hlinitý, 

nitrid křemíku. 

 Řezné nástroje - Keramické řezné nástroje si při teplotách přes 600 °C zachovávají 

svoji pevnost a tvrdost. Odolávají vysokoteplotním deformacím a mají dlouhou 

životnost. Jako materiál se používá keramika na bázi nitrid křemíku. 

 Ložiska - Z keramických materiálů se vyrábějí součásti, které jsou odolné vůči únavě, 

vysoké teplotě a korozi. Pro tyto účely se používá nitrid křemíku, protože má malý 

třecí koeficient, vysokou odolnost vůči otěru, vysokou pevnost v tlaku a dlouhou 

životnost. 

 Vojenské a kosmické použití - Keramické materiály se využívají pro výrobu 

vojenských a kosmických zařízení jako jsou raketové trysky a součásti spalovacích 

motorů. Zde se využívá oxid hlinitý, karbid boru a křemíku. Borid titanu je aplikován  

na pancéřování vojenských strojů, letadel a helikoptér [10, 11]. 
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 CHARAKTERISTIKA KOMPOZITŮ 4.

 Kompozity se používají tam, kde vlastnosti jednoho homogenního materiálu  

jsou nedostačující. Spojením dvou jednoduchých materiálů (např. kov-kov, kov-keramika) 

vznikne materiál, který bude mít lepší vlastnosti, než by měly jednotlivé materiály (složky). 

Za kompozit lze považovat látku, která splňuje následující podmínky: 

 byla vytvořena uměle mísením složek, 

 skládá se nejméně ze dvou chemicky a fyzikálně odlišných složek, přičemž podíl 

výztuže musí být větší než 5 %, 

 složky jsou z makroskopického hlediska rovnoměrně rozložené v celém objemu, 

 výsledné vlastnosti kompozitu se odlišují od vlastností složek (matrice a výztuže)     

[3, 12]. 

 

 Kompozit je tvořen tzv. matricí, která představuje cca 80 - 20 obj. % kompozitního 

matriálu a zpevňující fáze (min. 5 %). V matrici je umístěn zpevňující materiál dle určité 

orientace, který zvyšuje pevnost v tahu a lomovou houževnatost materiálu. Homogenně brání 

šíření křehkého lomu. 

 

Kompozity lze rozdělit podle: 

 matriálu matrice, 

 morfologie fází, 

 technologického (výrobního) hlediska. 

 

Dělení kompozitů podle druhu matriálu matrice: 

 kovové (lehké slitiny hliníku, hořčíku a titanu, slitiny železa, kobaltu a mědi), 

 polymerní (termoplast, reaktoplast nebo elastomer), 

 keramické (karbid nebo nitrid křemíku, oxidy křemíku a zirkonia), 

 uhlíkové (různě uspořádaný uhlík), 

 kombinace uvedených systémů. 
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 Dalším rozdělením kompozitů je podle morfologie (geometrie) uspořádaní výztuže  

v matrici na: 

 disperzní, 

 lamelární kompozity, 

 částicové (partikulární, granulární částice pravidelných nebo nepravidelných tvarů, 

plynné inkluze), 

 vláknové (s dlouhými nebo krátkými vlákny, uspořádaně nebo neuspořádaně). 

 

 Vlastnosti matrice a sekundární fáze (výztuže) jsou výrazně ovlivňovány fázovým 

rozhraním mezi matricí a zpevňující fází. Charakter fázového rozhraní ovlivňuje soudržnost 

mezi vláknem a matricí a ovlivňuje tím mechanické vlastnosti kompozitu. Pro zpevňující 

materiál platí, že musí mít  vysoký modul pružnosti a vysokou pevnost v tahu. 

 

 Vlastnosti kompozitu tvořené matricí + zpevňující fází ovlivňují tyto parametry: 

 objemový podíl složek VA a VB, 

 geometrie systému (uspořádání výztuže), 

 stupněm kontinuity (od spojitých po jednotlivé částice), 

 upořádání fází vzhledem k působícímu napětí (paralelní a sériové) [3, 12]. 
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 KERAMICKÝ MATERIÁL Si3N4  5.

 Keramický materiál na bázi Si3N4 nachází velmi široké uplatnění v technické praxi.  

Je používán jako abrazivo, na mlecí tělesa, řezné a brusné kotouče. Vzhledem 

k vysokoteplotní a chemické odolnosti se využívá na hořáky, svářecí trysky, teplené 

výměníky a pálící pomůcky. Uplatnění nachází i v  automobilovém průmyslu např. části 

motorů, ventily, zapalovací svíčky.  

 S neustálými technologickými pokroky se zvyšují nároky na keramické materiály. 

Dochází tak k vyvíjení kompozitních materiálu např. na bázi Si3N4 + TiN, Si3N4 + SiC apod.  

5.1 Charakteristika Si3N4 

 Patří mezi neoxidovou keramiku. Čistý nitrid křemičitý se vyskytuje ve třech 

krystalografických modifikacích α, β a γ-Si3N4. Atomové vazby v nitridu křemíku jsou z cca 

70 % kovalentní. Vlastnosti Si3N4 závisí na technologii přípravy a druhu slinovacích přísad.  

Si3N4 má vysokou odolnost proti teplotním šokům a proti korozi v taveninách slitin hliníku. 

Reaguje s taveninami Fe, Ni, Co a Cr. Dobře odolává kyselinám s výjimkou HF. Silně 

koroduje v přítomnosti alkalických roztoků. Alkalické taveniny keramiku rozkládají [6, 8]. 

 Si3N4 se vyznačuje vysokou pevností, lomovou houževnatostí a odolností k teplotním 

rázům. α (nízkoteplotní) a β (vysokoteplotní) modifikace mají hexagonální struktury a jsou 

značené jako polymorfní. Třetí modifikace γ-Si3N4 (vysokotlaká) byla experimentálně 

připravena v roce 1999 pod tlakem 15 GPa technikou laserového ohřevu v diamantové 

komoře při teplotách přesahujících 2000 K a má kubickou strukturu. Tvrdost γ-Si3N4 

je podstatně vyšší   30 GPa než u hexagonálních struktur: HV (α-Si3N4)   20 GPa, 

HV (β-Si3N4)  16 GPa) [6, 8].  

 Lomová houževnatost KIC (α-Si3N4) = 2 – 3 MPa∙m
1/2

, KIC (β-Si3N4) = 6 – 8 MPa∙m
1/2

, 

pevnost β modifikace se pohybuje v rozmezí 800 – 1200 MPa. Teplota při transformaci  

z α na β je okolo 1550 °C. Měrné hmotnosti modifikace α = 3,192 g/cm
3
 , β = 3,198 g/cm

3
  

a γ = 4,012 g/cm
3
 [6, 12, 13]. 
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5.2 Výroba Si3N4 

Keramický materiál Si3N4 lze připravit jako: 

 slinovaný nitrid křemíku, 

 nitrid křemíku vyrobený izostatickým lisováním, 

 reakčně vázaný nitrid křemíku, 

 nitrid křemíku lisovaný za vysokých teplot. 

 Při přípravě reakčně slinované keramiky Si3N4 se v prvním kroku z práškového 

křemíku vytvaruje pístovým lisováním, izostatickým lisováním nebo litím ze suspenze 

požadovaný tvar tělesa. Po vytvarování se nitriduje dusíkem při teplotě 1200 - 1300 °C.  

Při nitridaci dochází ke zvětšování pevné fáze zhruba o 22 %. Při zvětšování pevné fáze 

dochází k zmenšování póru. Takže po nitridaci se objem vytvarovaného tělesa zvětší nepatrně 

a není potřeba dále opracovávat. Materiál reakčně slinovaný má obsah póru 15 - 30 %  

a jeho kvalita závisí na vstupní kvalitě surovin. Vyrobená keramika má horší mechanické 

vlastnosti s velkou pórovitostí [8]. 

 U žárového slinování Si3N4 lze dosáhnout 97 - 99 % teoretické hustoty, kterou lze 

získat přidáním malého množství slinovacích přísad (např. MgO, ZrO2) k výchozímu prášku 

α-Si3N4. Při lisování dochází k reakci mezi α-Si3N4  a slinovací přísadou. Tavenina se vytvoří 

na hranicích zrn, kde dojde k částečnému rozpouštění zrna α-Si3N4 a vzniknou krystaly 

β-Si3N4 mající protáhlý tvar. Přemění-li se úplně α-Si3N4 na β-Si3N4 vznikají v materiálu zrna 

o velikosti 0,5 – 4 μm, která jsou propojená skelnou fází. Takto vyrobený materiál  

má nepatrnou pórovitost a vysoké mechanické vlastnosti [8]. 

 Při beztlakovém slinování je použit vstupní prášek, který má velkou čistotu. 

Tyto prášky Si3N4 mají submikronovou velikost částic, proto se kombinují s malými přídavky 

slinovacích přísad (např. MgO, Al2O3), aby se zabránilo rozkladu při nižších teplotách [8]. 
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  KERAMICKÝ MATERIÁL MgSiN2 6.

 Keramický materiál MgSiN2 patří do skupiny neoxidové keramiky a je černošedý. 

Vzhledem k jeho vysoké tvrdosti, pevnosti, elektrickému odporu a vysoké tepelné vodivosti 

se MgSiN2 v posledních letech využívá jako alternativní materiál pro substráty integrovaných 

obvodů a jako plnivo do některých plastů [14].  

6.1 Charakteristika MgSiN2 

 MgSiN2 dosahuje pevnosti 280 MPa a tvrdosti 20 GPa. Lomová houževnatost  

je na úrovni 3 MPa∙m
1/2

 [17]. MgSiN2 má teoretickou hodnotou tepelné vodivosti  

λ = 75 W∙m
-1

K
-1

 [20]. Experimentem zjištěné hodnoty tepelné vodivosti MgSiN2  se však 

pohybují pouze v rozmezí 17 až 25 W∙m
-1

∙K
-1

 [21]. Tepelná vodivost je ovlivněna 

jednotlivými kroky přípravy MgSiN2 a její zvýšení lze očekávat právě optimalizací postupů 

přípravy [25]. 

 

 Krystalizace MgSiN2 je v orthorombické mřížce s mřížkovými parametry  

a = 5,2708 Å, b = 6,4692 Å a c = 4,9840 Å. Atomy křemíku jsou tetraedricky koordinovány 

pomocí dusíku. Atomy dusíku jsou tetraedricky koordinovány dvěma atomy hořčíku a dvěma 

atomy křemíku [22, 23]. 

 

 Vzdálenost mezi Mg a N je 2,090 Å, vzdálenost mezi Si a N je v intervalu  

1,728 až 1,766 Å, ale průměrná vzdálenost mezi těmito prvky je 1,752 Å, a je větší než u 

Si3N4 (1,732 Å pro β-Si3N4 , 1,738 Å pro α-Si3N4 ). Vzdálenosti mezi dvěma Mg se pohybují 

v rozmezí od 3,09 do 3,11 Å a jsou delší než v čistém kovu (2,77 Å) [24]. 
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6.2 Výroba MgSiN2 

 David a Lang popsali jako první proces přípravy. Na výrobu použili čistý Mg2Si  

nebo směs binárních nitridů (Mg3N2 a Si3N4). V atmosféře dusíku byla směs zahřáta  

na teplotu 1200 °C. Tato příprava měla tu nevýhodu, že způsobovala vysoké ztráty hořčíku 

[25]. 

 Groen a kol. syntetizovali MgSiN2 prášek v proudu plynného dusíku po dobu  

16 hodin při teplotě 1250 °C. Prášek byl tvořen z nitridů kovů Mg3N2 a Si3N4 [26]. 

 Uchida a kolektiv zkoumali syntetizaci MgSiN2 pomocí nitridace směsi kovů Mg a Si 

(1:1) při teplotě 1400 °C. Atmosféru tvořil dusík, ale tato výroba nebyla úspěšná,  

neboť se nepodařilo vytvořit homogenní fázi MgSiN2 [27]. 

 Mezi dnešní úspěšné odborníky zabývající se výrobou MgSiN2 patří např. Lenčéš  

a kolektiv, kteří připravili MgSiN2 v teplotním intervalu 1350 – 1420 °C. Při přípravě měli 

nízké ztráty hořčíku a získali stabilní MgSiN2 do teplot 1400 °C [28]. 
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 DALŠÍ KOMPOZITNÍ MATERIÁLY NA BÁZI Si3N4 7.

 Nitrid křemíku v kombinaci s dalšími materiály nabízí požadované vlastnosti,  

které z něj činí ideální kompozitní materiál pro technické využití. Dále pak nachází využití  

v náročných rotačních aplikacích nebo zařízeních, jako jsou kompresory, motory, generátory, 

a turbíny.  

 V následujícím přehledu jsou uvedeny kompozitní matriály na bázi Si3N4 v kombinaci 

s dalšími materiály: 

 Keramický kompozit Si3N4 + WC - s obsahem 30 % WC je vhodný pro obrábění. 

 Keramický kompozit Si3N4 + Y2O3 + Al2O3 + TiC (Quantum 6, GTE Valeron Corp.) 

se používá na frézovací aplikace u šedé litiny. 

 Keramický kompozit Si3N4 + Al2O3 + Y2O3 (CC690, Sadvik Coroman)  

je využíván při polodokončovacím obrábění šedé, temperované i tvárné litiny. 

 Keramický kompozit Si3N4 + TiN-Al2O3 povlak (GC1690, Sandvik – Coromant)  

se doporučuje pro lehké hrubování, střední a dokončovací práce na litinách.  

 Keramický kompozit Si3N4 + TiN + povlak Al2O3 (SP4, NGK SPARK PLUG CO)  

se využívá na polodokončovací soustružení a frézovaní šedé litiny.  

 Keramický kompozit Si3N4 + TiN (S4N, NGK SPARK PLUG CO) má stejné využití 

jako SP4. 

 Keramický kompozit Si3N4 + Al2O3 + TiN povlak (KY3400, Kennametal) je určen 

pro vysokorychlostní soustružení tvárné litiny. 

 Keramický kompozit Si3N4 + TiN (AS20, TaeguTec) je vhodný pro hrubovací 

a dokončovací operace žáruvzdorných slitin (především na bázi niklu) s možností 

použít řeznou kapalinu. 

 Keramický kompozit Si3N4 + Al2O3 (Zekalit 3000, Zettl) slouží k hrubovacímu 

a dokončovacímu obrábění litin, hrubovacímu soustružení a frézování bez chlazení 

nebo s chlazením kapalinou, dále pro obrábění slitin s vysokým obsahem Ni. 

 Keramický kompozit Si3N4 + Cr2O3 zpevněný (SN300, Sangyong) je využit  

pro hrubování a vysokorychlostní obrábění litin s plynulým nebo přerušovaným 

řezem. 
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 CHARAKTERIZACE ZKOUMANÉHO KERAMICKÉHO 8.

KOMPOZITU Si3N4 + MgSiN2 

 Keramický materiál byl připraven slinovací metodou za použití tlaku (Hot Pressed).  

Slinování s použitím tlaku patří mezi novější metody, při které lze dosáhnout vyšší hustoty  

a jemnější mikrostruktury, což má za následek zvýšení mechanických, ale mnohdy 

i funkčních vlastností. 

 Nevýhodou metody Hot Pressed při přípravě  Si3N4 + MgSiN2 je, že se lisují pouze 

jednoduché tvary a vždy je možné vyrobit pouze jeden vzorek. Další nevýhodou slinování  

s použitím tlaku je vysoká cena výroby, proto v průmyslových aplikacích se této metody 

využívá pouze pro speciální druhy keramik, kde musí být zaručena vysoká hustota [29]. 

 Dodaný vzorek keramického kompozitního materiálu má složení 50 % Si3N4 a 50 % 

MgSiN2. Na obdrženém vzorku, který byl dodán metalograficky připraven a zalisován  

do bakelitu, proběhlo měření Vickersovou indentační metodou. Pro získání výsledků bylo 

nutné dodržet správný postup a zásady měření.  
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 STANOVENÍ TVRDOSTI A LOMOVÉ HOUŽEVNATOSTI 9.

Si3N4 + MgSiN2 

 Cílem experimentální části této bakalářské práce bylo určit tvrdost a lomovou 

houževnatost daného typu keramického kompozitního materiálu. Pro práci byla použita 

indentační metoda, která je založena na měření délky uhlopříček Vickersova vtisku a na délce 

trhlin vycházejících z rohů tohoto vtisku. 

 Výhodou této metody je měření vzorků malých rozměrů, které se nedají hodnotit 

jinými metodami. Stejně tak spotřeba materiálů je minimální. Pro dosažení věrohodných 

výsledků je nutné provést řadu měření.  

 

 

 

Obr. 3. Schématický nákres měření tvrdosti a indentační lomové houževnatosti (d – délka 

úhlopříčky vtisku, l – délka trhliny). 

 

 Obrázek 3. znázorňuje detailně Vickersův vtisk s vyznačením měřených úseků  

pro hodnocení tvrdosti a lomové houževnatosti danou metodou. K měření tvrdosti je měřena 

délka úhlopříček d1, d2. Pro stanovení lomové houževnatosti je nutné změřit délku trhlin  

l1 – l4 vycházejících z rohů Vickersova vtisku.  
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 DOSAŽENÉ VÝSLEDKY A JEJICH DISKUZE 10.

 Pro výpočet tvrdosti byla použita rovnice (1) a pro výpočet lomové houževnatosti byla  

v tomto případě použita rovnice (2) podle Shettyho. 

 Bylo provedeno celkem patnáct měření tvrdosti, 5 měření na levém okraji vzorku,  

5 měření v jeho středu a 5 na pravém okraji vzorku.  

 V tabulce 1 jsou uvedeny získané hodnoty průměrů úhlopříček Vickersova vtisku  

a konečné hodnoty tvrdosti při použitém zatížení 9,81 N. Průměrná hodnota tvrdosti  

z patnácti naměřených hodnot je rovna 15,09 GPa. 

 

Tab. 1. Tvrdost pro materiál Si3N4 + MgSiN2. 

 

Místo měření Ød [μm]  HV [GPa] ØHV [GPa] 

Levý okraj 

35,23 14,66 

15,05 

35,22 14,67 

34,73 15,08 

35,02 14,83 

33,69 16,03 

Střed 

34,98 14,87 

15,23 

35,54 14,40 

34,32 15,44 

33,62 16,09 

34,41 15,36 

Pravý okraj 

36,59 13,59 

14,99 

34,70 15,11 

34,24 15,52 

34,41 15,36 

34,42 15,36 
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 V případě určení lomové houževnatosti bylo provedeno celkem devět měření  

při zatížení 98,1 N, a to v každém místě třikrát, tři měření pro pravý okraj vzorku, tři v jeho 

středu a tři na levém okraji vzorku. V tabulce 2 jsou uvedeny průměry hodnot tvrdosti 

z tabulky 1, dále pak jsou uvedeny naměřené hodnoty trhlin vycházejících z rohů Vickersova 

vtisku. Z těchto hodnot byla na základě vzorce 2 vypočtena lomová houževnatost. Její 

konečné hodnoty jsou uvedeny v posledním sloupci tabulky 2. Průměrná hodnota lomové 

houževnatosti z naměřených hodnot je KIC = 6,71 MPa∙m
1/2

. 

 

Tab. 2. Lomová houževnatost pro materiál Si3N4 + MgSiN2. 

 

Místo 

měření 

HV 

[GPa] 
l1 [μm] l2 [μm] l3 [μm] l4 [μm] Øl [μm] KIC [MPa∙m

1/2
] 

Levý 

okraj 

15,05 79,00 79,76 122,16 59,11 85,01 5,86 

15,05 22,06 181,23 23,93 168,09 98,83 5,43 

15,05 60,01 59,21 57,51 67,79 61,13 6,91 

Střed 

15,23 50,31 64,68 70,23 59,84 61,27 6,94 

15,23 61,04 59,87 74,22 75,84 67,74 6,60 

15,23 62,21 70,35 74,28 72,65 69,87 6,50 

Pravý 

okraj 

14,99 61,14 13,65 54,33 48,65 44,44 8,09 

14,99 79,78 33,96 79,36 35,97 57,27 7,12 

14,99 55,32 58,83 65,48 60,95 60,14 6,95 

 

 Na základě získaných výsledků lze konstatovat, že tvrdost kompozitního materiálu 

je ovlivněna především složkou Si3N4, neboť čistá keramika Si3N4 vykazuje tvrdost okolo  

20 GPa. Naproti tomu složka MgSiN2 přispívá nejen k vyšším hodnotám lomové 

houževnatosti u tohoto vzorku, ale navíc podle literatury zvyšuje i tepelnou vodivost, 

což je důležité pro využití tohoto keramického kompozitu v praxi. 

 Je důležité se zabývat i otázkou přípravy vzorků, neboť ta má velký vliv na výsledné 

mechanické vlastnosti. V tomto případě byl kompozit Si3N4 + MgSiN2 připravován Hot 

pressed metodou. Na získané hodnoty tvrdosti a lomové houževnatosti zkoušeného 

keramického kompozitu má bezpochyby vliv pórovitost a fázové složení (Si3N4 

a MgSiN2).   



Bakalářská práce – Vybrané kompozitní materiály na bázi Si3N4    2015

 

23 

ZÁVĚR 

 Bakalářská práce s názvem „Vybrané kompozitní materiály na bázi Si3N4“ mimo jiné 

seznamuje s rozdělení keramiky a jejími vlastnostmi. Důraz je kladen především  

na keramické materiály na bázi Si3N4 a MgSiN2, kterým je věnován podrobnější popis.  

U těchto materiálu jsou uvedeny způsoby výroby a jejich vlastnosti. 

 Testovány keramický kompozitní materiál o složení 50 % Si3N4 a 50 % MgSiN2 byl 

vyroben metodou Hot pressed, která umožnuje vyrobit hutný materiál, což přispívá ke zvýšení 

mechanických vlastností.  

 V této bakalářské práci proběhlo měření vybraných mechanických vlastností.  

Pro charakterizaci keramického kompozitního materiálu na bázi Si3N4 + MgSiN2 bylo 

provedeno zkoušení tvrdosti a indentační lomové houževnatosti Vickersovou metodou  

při použitém zatížení 9,81 N (tvrdost) a 98,1 N (indentační lomová houževnatost). Průměrná 

hodnota tvrdosti HV se rovnala 15,09 GPa a průměrná hodnota lomové houževnatosti  

KIC byla 6,71 MPa∙m
1/2

.  

 Lze říci, že každá z použitých složek kompozitního materiálu má své specifické 

mechanické a fyzikální vlastnosti. Právě při kombinaci dvou a více materiálů lze získat lepší 

vlastnosti. Z tohoto důvodu dochází k vytváření nových kombinací keramických materiálů, 

které v podobě kompozitu lze uplatnit např. ve strojírenství, leteckém a automobilovém 

průmyslu apod. 
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