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Abstrakt 

Keramické materiály na bázi nitridu křemíku jsou v dnešní době jedním z velmi 

vhodných kandidátů pro tribologické aplikace, hlavně díky jejich jedinečné kombinaci 

výborných tepelně – mechanických vlastností, chemické odolnosti a poměrně vysoké 

tvrdosti. Hlavním cílem této diplomové práce je příprava nanokompozitních materiálů

Si3N4/SiC s různými přídavky oxidů kovů vzácných zemin (La2O3, Sm2O3, Yb2O3 a 

Lu2O3) a vyhodnocení jejich tvrdosti, lomové houževnatosti a otěruvzdornosti při pokojové 

teplotě.  

Optimalizací podmínek slinování se podařilo připravit hutné nanokompozity 

Si3N4/SiC, které měli Vickersovu tvrdost v rozmezí 16 - 17 GPa a indentační lomovou 

houževnatost 6 – 8 MPa⋅m1/2. Bylo zjištěno, že tvrdost i lomová houževnatost roste se 

snižujícím se iontovým poloměrem přísady RE3+ (RE = La, Sm, Yb, Lu).  

Koeficient tření kompozitních materiálů byl v rozmezí 0,63 až 0,75. Koeficient tření 

referenčních monolitických vzorků byl vyšší v porovnání s kompozitními vzorky pro 

stejnou přísadu  RE2O3. Kompozitní materiály měli také nižší rychlost opotřebení 

v porovnání s referenční Si3N4 keramikou. Vzorky K3Lu a K3Yb s přísadou RE3+ menšího 

iontového poloměru vykazovali menší opotřebení ve srovnání se vzorky obsahující přísady 

větších iontových poloměrů (K3Sm a K3La). Zde se projevila vyšší rigidita skelné fáze 

vzorek K3Lu a K3Yb v porovnání se vzorky K3Sm a K3La a jejich lepší vysokoteplotní 

vlastnosti. Nanokompozity vykazovali nižší míru opotřebení ve srovnání s referenčními 

Si3N4 materiály. 

   

Klíčová slova: Si3N4, oxidy vzácných zemin, tvrdost, lomová houževnatost, fázová 

analýza, mikrostruktura, otěruvzdornost 



Abstract 

Ceramic materials on the base of Si3N4 are recently one of the best candidates for 

tribological application owing to the combination of their good thermal and mechanical 

properties, chemical resistance and high hardness. The aim of this work was the 

preparation of Si3N4/SiC nanocomposites with different rare earth oxide sintering aids 

(La2O3, Sm2O3, Yb2O3 a Lu2O3) and the evaluation of their hardness, indentation fracture 

toughness and wear resistance at room temperature. 

The sintering conditions for the preparation of dense Si3N4/SiC nanocomposites have 

been optimised and the materials exhibited high hardness in the range of 16 – 17 GPa and 

fracture toughness 6 – 8 MPa⋅m1/2. Both the hardness and fracture toughness increased 

with decreasing ionic radius RE3+ of added lanthanoid (RE = La, Sm, Yb, Lu).  

The friction coefficient of Si3N4/SiC nanocomposites was in the range 0.63 – 0.75. The 

friction coefficient of composites was always lower in comparison with that of reference 

Si3N4 monoliths. Similarly, the specific wear rate of composites was lower in comparison 

to reference Si3N4 materials prepared with the same additives. The friction coefficient 

significantly decreased with a decreasing ionic radius RE3+ of rare-earths either in 

monolithic or composite materials most probably due to the higher rigidity and better high-

temperature properties of amorphous grain boundary phase containing Lu and Yb 

compared to Sm and La-based glasses. The nanocomposites always exhibited lower 

specific wear rate compared to Si3N4 monoliths.  

Key words: silicon nitride, rare-earth oxides, hardness, fracture toughness, phase 

analysis, microstructure, wear resistance 
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1 ÚVOD 

Keramické materiály na bázi nitridu křemíku jsou v dnešní době jedním z velmi 

vhodných kandidátů pro tribologické aplikace, hlavně díky jejich jedinečné kombinaci 

výborných tepelně – mechanických vlastností, chemické odolnosti, nízké hustotě a 

poměrně vysoké tvrdosti. Při hledání nových klíčových materiálů pro nové technologie a 

nová technologická řešení získala v posledních letech velké uplatnění konstrukční 

keramika. Na rozdíl od přírodní keramiky, která se připravuje převážně z přírodních 

surovin vypalováním, se pro přípravu konstrukční keramiky využívá surovin ryze 

syntetických. Využití konstrukční keramiky má velkou perspektivu, ale je potřeba poznat 

vlastnosti keramiky ne jen jako konstrukčního  materiálu, ale i její chování v různých 

konkrétních aplikacích.  

Současné keramické materiály, zejména keramické  nanokompozity splňují nároky 

moderních technologií, ale jejich rozšíření v  průmyslu není až tak časté, především 

v důsledku jejich vysoké ceny. 

Mikro/nanokompozity na bázi nitridu a karbidu křemičitého jsou novou generací 

keramických materiálů vyvinutých v posledním desetiletí. Sortiment materiálů na bázi 

Si3N4 se v poslední době hojně využívá na výrobu řezných nástrojů, pro součástky 

namáhané třením, součásti spalovacích motorů, vodní čerpadla, průmyslové pumpy, písty, 

plynové turbíny atd.). Tento typ keramického materiálu se vyznačuje zejména vysokou 

pevností za normálních, ale i zvýšených teplot, chemickou stálostí, dobrou tvrdostí, 

odolností proti opotřebení, nízkými koeficienty tření a nízkou hustotou. 

Tato diplomová práce se bude zabývat přípravou Si3N4/SiC nanokompozitu, přičemž 

SiC nanoinkluze budou tvořené „in situ“  reakcí mezi SiO2 a sazemi v průběhu slinování. 

Jako přísady slinování budou použity různé oxidy kovů vzácných zemin (La2O3, Sm2O3, 

Yb2O3 a Lu2O3) za účelem zjistit jejich vliv na tvorbu inkluzí SiC. Kromě vlivu 

slinovacích přísad na tvorbu SiC bude zkoumán také vliv složení přísad na mikrostrukturu, 

mechanické vlastnosti (lomová houževnatost, tvrdost a pevnost v ohybu) a v konečném 

stádiu vliv přísad na otěruvzdornost Si3N4/SiC mikro/nanokompozitu.  
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2 TEORETICKÁ ČÁST 

2.1 Charakteristika keramických materiálů  
Keramické materiály představují v dnešní době velmi široký sortiment materiálů, 

který se liší svým chemickým složením, strukturou a vlastnostmi. Jedná se o materiály 

nekovového, anorganického charakteru, které obsahují kovové a nekovové prvky vázané 

zejména iontovými a iontově – kovalentními vazbami. Keramické materiály jsou vyráběny 

z různých směsí prášků dále jsou tvarovány a nakonec zpevňovány výpalem. Podle 

dosažené hutnosti po výpalu lze keramiku rozdělit na hutnou a pórovitou.    

          

2.2 Rozdělení keramických materiálů  
 Žádnou normou není stanoveno jak a podle čeho lze keramiku dělit. Můžeme si tedy 

zvolit jakékoliv kritérium. Nejčastější dělení je však podle účelu použití na keramiku 

tradiční a progresivní. 

Tradiční keramika se vyrábí výhradně z přírodních surovin (např. kaolín, jíly, 

křemen, živec), které se tvarují a vypalují. Tyto keramické materiály lze také nazvat jako 

skelné či porézní vzhledem k tomu že tato keramika obsahuje značný podíl skelné fáze, 

pórů a krystalů různého složení. Tradiční keramiku lze rozdělit dále na stavební, 

uměleckou, užitkovou a žáruvzdornou. 

Progresivní keramika se vyrábí pouze ze syntetických surovin. Jde o novější typ 

keramiky s výrazným rozvojem od sedmdesátých let 20. století, který se využívá v řadě

technických aplikacích, zejména za extrémních podmínek, kde díky svým vlastnostem 

úplně nahradí keramiku tradiční. Progresivní keramické materiály lze rozdělit do tří skupin 

na konstrukční, funkční a biokeramiku.   

2.2.1 Konstrukční keramika 

 Pro své jedinečné vlastnosti jako je vysoký bod tání, chemická stabilita, vysoká 

tvrdost a pevnost je důležitým konstrukčním materiálem využívaným v oblasti tzv. 

špičkových technologií. Konstrukční keramika se vyrábí z čistých, práškových, uměle 

připravených sloučenin jako jsou oxidy, karbidy a nitridy. Z hlediska složení lze tuto 

keramiku dělit na oxidovou, neoxidovou a směsnou. 



5

Oxidová keramika 

Společným znakem této keramiky je, že základní látkou, kterou je tvořena, je 

syntetický práškový oxid určitých vlastností. Největší význam pro konstrukční aplikace má 

keramika na bázi oxidu hlinitého (Al2O3), též zvaný slinutý korund (Al2O3 s přídavkem 

ZrO2). Díky oxidu zirkoničitému je u této keramiky dosaženo lepších mechanických 

vlastností. Zvyšováním obsahu Al2O3 roste mechanická pevnost a tvrdost, zvyšuje se také 

koeficient teplotní roztažnosti. 

Oxidová keramika má vysokou pevnost, tvrdost, odolnost vůči korozi a je velmi 

dobrým elektrickým izolátorem. Používá se zejména při obrábění litiny, jako konstrukční 

materiál pro součásti vysokoteplotních zařízení, tavící kelímky, řezné plátky k obrábění 

kovů, izolátory zapalovacích svíček pro motory, atd. 

Neoxidová keramika 

 Do této skupiny patří zejména nitridy, karbidy a boridy. Neoxidové keramické 

materiály mají větší pevnost při vysokých teplotách v porovnání s keramikou oxidovou. 

Mají vyšší tepelnou vodivost a nižší koeficient tepelné roztažnosti než oxidy, z čehož 

vyplývá jejich lepší odolnost proti tepelným šokům. Z toho důvodu se v praxi aplikují 

zejména jako vysokoteplotní konstrukční materiály. Nevýhodou je jejich nižší oxidační 

odolnost. V neoxidových sloučeninách převažuje kovalentní vazba (např. SiC, B4C, Si3N4, 

BN) nebo vazba kovová (např. TiC, UC, WC, TaC, TiN). 

 Z neoxidové keramiky nejširší uplatnění v praxi, především ve speciálních oblastech 

strojírenského a elektrotechnického průmyslu, mají karbidy a nitridy. 

Směsná keramika 

Je tvořena kombinací konstrukční keramiky oxidové a neoxidové. Kompozitní řezné 

nástroje na bázi Al2O3+ZrO2+SiC se používají na soustružení kalených ocelí a tvrzené 

litiny, při dokončování obrábění např. frézování. Kromě SiC jsou nejčastějšími 

neoxidovými přísadami TiC resp.TiN. 

2.3 Konstrukční keramika typu Si3N4 

 Keramické materiály na bázi nitridu křemičitého se vyznačují především dobrou 

odolností vůči teplotním rázům, pevností a lomovou houževnatostí. V počátečním stadiu 

rozvoje této keramiky se využívalo technologie založené na současném nitridování a 

slinování křemíkového prášku. Při použití této techniky byla keramika charakterizována 
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svou vysokou porézností, což vedlo ke snížení pevnosti keramického materiálu.Vlastnosti 

této keramiky závisí především na technologii její přípravy a na druhu slinovacích přísad. 

Prášky na přípravu této keramiky se mohou výrazně lišit svou čistotou, rozměry i tvary zrn. 

2.3.1 Nitrid křemičitý 

 Nitrid křemičitý je jeden z nejpevnějších konstrukčních materiálů. Jedná se o jeden 

z nejatraktivnějších materiálů a to zejména díky svým unikátním vlastnostem jako je nízká 

hustota, dobré termomechanické vlastnosti a chemická stabilita. Nitrid křemičitý se 

připravuje synteticky, nejčastěji však jeho přímou nitridací křemíkem. Čistý nitrid 

křemičitý se vyskytuje ve třech krystalografických modifikacích α, β a γ-Si3N4 (obr. 1). α a 

β modifikace mají hexagonální struktury a jsou značené jako polymorfní. Třetí modifikace 

γ-Si3N4 byla experimentálně připravena v roce 1999 užitím vysokých tlaků a teplot (15 

GPa a 1920 °C) a má kubickou strukturu [1]. 

  

Obr. 1. Krystalová struktura a) α-Si3N4, b) β-Si3N4 and c) γ-Si3N;  

Si – větší atomy, N – menší atomy [2]. 
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Hexagonální struktura fáze α a β-Si3N4 je tvořena rohově sdílenými SiN4 tetraedry. 

Tyto tetraedry můžeme považovat za složené vrstvy atomů křemíku a dusíku v sestavě

ABAB (fáze β), nebo ABCDABCD (fáze α). Parametr c základní buňky α-Si3N4 je 

přibližně dvojnásobný v porovnání s β-Si3N4 (Tabulka 1). U γ-Si3N4 fáze jsou dva atomy 

křemíku, které vždy souvisí s šesti atomy dusíku oktaedricky, a jeden atom křemíku se 

čtyřmi atomy dusíku tetraedricky.  

Tabulka 1. Prostorové grupy a parametry základní buňky α-, β- a γ-Si3N4. 

Krystalová modifikace Grupa a (nm) c (nm) 

α-Si3N4 [3] P31c 0,7818(3) 0,5591(4) 

β-Si3N4 [4] P63 0,7595(1) 0,2902(6) 

γ-Si3N4  [5] Fd3m 0,7733(1)  

2.3.2 Příprava  Si3N4 

 Nitrid křemičitý je připravován syntetickou cestou z výchozích prášků, proto je 

nutno dbát na kvalitu a vysokou čistotu prášků. Teplota slinování je omezená na 1700- 

1800 °C (při tlaku dusíku 100 kPa), jelikož při teplotách vyšších nitrid křemičitý disociuje. 

Dobrou slinovatelnost prášku zajišťuje více faktorů. Výchozí prášek musí být jemnozrnný 

(≤ 1 µm), neaglomerovaný a vysoké čistoty. Dalším požadavkem je vysoký obsah α-Si3N4

modifikace a to více jako 90 hm.%.  

V současné době je několik způsobů jak nitrid křemičitý vyrobit, nejvíce se však 

využívá tří základních metod. První metoda je velmi častá a jedná se o výrobu přímou 

reakcí prvků tzv. nitridace křemíku. Dále je to karbotermická redukce oxidu křemičitého 

v atmosféře dusíku a tepelný rozklad diimidu křemíku. Přípravu nitridu křemíku pomocí 

těchto metod lze schématicky znázornit rovnicemi 1 – 3 uvedenými níže. 

3Si(s) + 2N2(g) = α-Si3N4(s)      (1300° - 1400 °C) (1) 

3SiO2(s) + 6C(s) + 2N2(g) = α-Si3N4(s) + 6CO(g)  (1450° - 1500 °C) (2) 

3Si(NH)2(l) = a-Si3N4(s) + N2(g) + 3H2(g)   (1000 °C)   (3) 

Produktem reakce (3) je amorfní nitrid křemičitý, označován jako a-Si3N4. 
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2.3.3 Vlastnosti Si3N4 

 Nitrid křemičitý má velmi dobré mechanické vlastnosti a dobrou odolnost vůči 

oxidaci a korozi. Odolnost vůči oxidaci při pokojových ale i za zvýšených teplot  je 

způsobena přítomností ochranné vrstvy oxidu křemičitého na povrchu. Má vysokou 

tvrdost, teplotu disociace (1900 °C při 0,1 MPa N2), nízkou hustotu a tím i menší 

hmotnost. Má vysokou pevnost a přitom relativně nízký modul pružnosti. Odolnost vůči 

teplotním rázům je dobrá díky nízkému koeficientu tepelné roztažnosti. Hodnoty jsou 

uvedené v Tabulce 2. 

Tabulka 2: Vlastnosti  Si3N4 stanovených na polykrystalických materiálech [6, 7].

  αααα-Si3N4 ββββ-Si3N4 γγγγ-Si3N4

Mřížkový parametr a  [nm] 0,7748 0,7608 0,7734 

Mřížkový parametr c [nm] 0,5617 0,2911  

Hustota [g⋅cm-3] 3,192 3,198 4,012 

Elastický modul Ex [GPa] 340 310  

Objemový modul Bo [GPa] 248 256 300 

Poissonovo číslo ν  0,3 0,27  

Tvrdost HV [GPa] 21 16 30 

Pevnost σ [MPa]  800-1200

Lomová houževnatost KIC [MPa⋅m1/2] 2-3 6-8  

Koef. tepelné roztaž.  (0-1000°C) [10-6 K-1] 3,64 3,39  

Tepelná vodivost λ [W⋅m-1⋅K-1] 110-150 90-180  

Měrný odpor [Ω⋅cm]  1013  

Index lomu  no  2,03 2,02  
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2.4 Konstrukční keramika typu SiC 
 Tato keramika má modifikaci  převážně hexagonální α-SiC nebo kubickou β-SiC. 

Vlastnosti  hutné SiC keramiky závisí na typu a čistotě východiskového prášku, na 

použitých přísadách a na způsobu přípravy/slinování. 

2.4.1 Karbid křemičitý 

Karbid křemičitý se velmi vzácně vyskytuje v přírodě jako minerál moissanit a pod 

obchodním názvem je známý jako karborundum. Karbid křemičitý existuje v mnoha 

polymerních modifikacích. Všechny jeho modifikace tvoří propojení tetraedrů. 

Nejjednodušší je  karbid křemičitý v kubické formě označovaný jako β-SiC. Ostatní 

modifikace (více než 200) mají  hexagonální mřížku a  značí  se jako  2H-SiC, 4H-SiC a 

6H-SiC (obr. 2).  Zejména z historických důvodů jsou značeny společně jako α-SiC. 

Hlavní rozdíl mezi   α-SiC a β-SiC je ve vrstvení rovin Si-C obou vrstev podél parametru 

c. V závislosti na střídání těchto vrstev mezi sebou rozeznáváme modifikaci α-SiC a β-

SiC. Jednotlivé parametry jsou uvedeny v Tabulce 3.  

Obr. 2. Krystalová struktura α-SiC (2H), β-SiC (3C) a některých  poylmorfních modifikací 

SiC [8]. 
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Tabulka 3. Parametry 6-ti polymorfních modifikací Si  [8].

Krystalová modifikace a (nm) c (nm) 

3C-SiC 0,4357(9)  

2H-SiC 0,3076 0,5048 

4H-SiC 0,3081(7) 1,0079(1) 

6H-SiC 0,3081(7) 1,5117(3) 

15R-SiC 0,3081(7) 3,7796 

21R-SiC 0,3081(7) 5,2890 

2.4.2 Příprava SiC 

 Karbid křemičitý vzniká, když se uhlík a křemík, popř. různá podoba jejich 

sloučenin, dostanou do kontaktu za podmínek vysoké teploty a redukční atmosféry. 

Nejjednodušším a zároveň nejčastějším způsobem výroby je redukce oxidu křemičitého za 

přítomnosti uhlíku karbotermickou redukcí (tzv. Achesonův proces).  

Tvorbu SiC lze popsat sumární rovnicí : 

SiO2(s) + 3C(s) = SiC(s) + 2CO(g)    K1(1530 °C) = 1,29  (4) 

Ve skutečnosti však tvorba SiC z oxidu křemičitého probíhá složitějším mechanizmem než 

je uvedeno v rovnici (4). Ve skutečnosti se jako první krok reakce uvažuje redukce oxidu 

křemičitého uhlíkem nebo oxidem uhelnatým na oxid křemnatý, který je při teplotách 

reakcí v plynném stavu: 

SiO2(s) + C(s) = SiO(g) + CO(g)    K 2(1530 °C) = 7,24 x 10-3 (5) 

SiO2(s) + CO(g) = SiO(g) + CO2(g)   K 3(1530 °C) = 5,33 x 10-7 (6) 

Tvorba karbidu křemičitého tak může probíhat buď na tuhých částicích uhlíku, nebo může 

probíhat precipitací z plynných reaktantů : 

SiO(g) + 2C(s) = SiC(s) + CO(g)    K 4(1530 °C) = 1,78 x 102 (7) 

2SiO(g) + 2CO(g) = SiC(s) + SiO2(s) + CO2(g) K 5(1530 °C) = 1,81  (8) 

Oxid uhličitý, který vzniká při reakcích (6) a (8) se ihned redukuje uhlíkem přítomným 

v reakčním systému: 

CO2(s) + C(s)= 2CO(g)      K 6(1530 °C) = 1,36 x 104, (9) 

popřípadě oxidem křemnatým podle reakce (6) směrem doleva. 
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2.4.3 Vlastnosti SiC 

 Karbid křemičitý má podobné vlastnosti jako nitrid křemičitý. Má dobrou odolnost 

proti oxidaci, je chemicky stálý a jeho hustota (3,2 g⋅cm-3) je velmi podobná nitridu 

křemičitému. Dobrou odolnost proti oxidaci zajišťuje tenká vrstva SiO2 na povrchu SiC. 

SiO2 zabraňuje difúzi k SiC a díky tomuto tenkému filmu SiO2 karbid křemíku oxiduje na 

vzduchu až při 1000°C. V porovnání s nitridem křemičitým má karbid křemičitý nižší 

lomovou houževnatost, pevnost v ohybu a menší odolnost proti tepelnému  šoku. Karbid 

křemičitý má však větší tvrdost. Jeho tepelná vodivost je vysoká a díky tomu se hojně

využívá pro konstrukce tepelných zařízení. Hodnoty mechanických vlastností SiC jsou 

uvedeny v Tabulce 4, které se mohou lišit, záleží především na způsobu přípravy karbidu 

křemičitého a na kvalitě a čistotě výchozích prášků. 

Tabulka 4. Vlastnosti karbidu křemičitého (SiC). 

Hustota [g⋅cm-3]   3,1 – 3,2 

Tvrdost HV [GPa] 21 - 27 

Pevnost v ohybu [MPa] 300 - 550 

Pevnost v tahu [MPa] 500 

Lomová houževnatost KIC [MPa.m1/2] 2,5 – 4,0 

Tepelná vodivost λ (1000°C) [W⋅m-1⋅K-1] 175-240 

Teplotní roztažnost (20°C) [10-6 °C-1] 3,5 – 4,0 

Elastický modul Ex [GPa] 400 

Maximální teplota použití [°C] 2100 

Měrný odpor (20°C) [Ω⋅m] 0,1 

2.5 Keramické kompozity 

 Keramika a keramické kompozity jsou v dnešní době velmi využívány v různých 

technologických oblastech. Keramické kompozity se dělí podle velikosti částic na 

mikrokompozity, kdy velikost částic sekundární fáze je udávána v mikrometrech, a na 

nanokompozity, kdy se jedná o nanometrickou velikost částic sekundární fáze. 
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 Keramické nanokompozity můžeme dělit do čtyř kategorií (obr. 3): intragranulární 

nanokompozity, intergranulární nanokompozity, intra-intergranulární nanokompozity a 

nano/nano kompozity. Intra a intergranulární nanokompozity mají dvakrát až pětkrát vyšší 

houževnatost a pevnost při pokojové teplotě než-li monolitické materiály. 

Kromě lepších mechanických vlastností byly u keramických nanokompozitů

pozorovány nové funkce jako je obrobitelnost a superplasticita. Cílem přípravy 

keramických kompozitů je nejen zlepšit mechanické vlastnosti jako je tvrdost, pevnost a 

spolehlivost při pokojové teplotě, ale zejména zlepšit mechanické vlastnosti při vysokých 

teplotách jako je odolnost vůči vysokoteplotnímu tečení, pevnost a korozní odolnost. 

Příprava nanokompozitů je poměrně drahá v důsledku vysoké ceny nanoprášků a drahých 

pecních zařízení, protože zhutnění nanokompozitu si vyžaduje speciální metody slinování 

s rychlým ohřevem a krátkou výdrží na vysoké teplotě.  

                           Obr. 3. Typy jednotlivých keramických nanokompozitů [9]. 
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2.6 Příprava Si3N4/SiC 
 Keramické nanokompozity byly poprvé připraveny chemickou depozicí z plynné 

fáze (metoda CVD). Tato metoda umožňuje připravit kompozitní Si3N4/SiC nanoprášek  

jehož spékáním pak získáme hutný kompozit [10, 11, 12]. Dalším způsobem je příprava 

kompozitního prášku Si3N4/SiC pomocí organometalických prekurzorů reakcemi in situ.  

V důsledku vysoké ceny prekurzorů jsou tyto nanokompozity drahé. 

Levnější metodou in situ přípravy nanokompozitů je karbotermická reakce SiO2, kde 

SiC nanočástice vznikají již v procesu spékání. Tato metoda je blíže popsána v práci [13]. 

2.6.1 Termodynamická rovnováha mezi Si3N4 a SiC 

 Termodynamickou rovnováhu mezi Si3N4 a SiC je nutné znát jelikož jsou tyto 

kompozity využívány ve vysokoteplotních aplikacích. Existence Si3N4 a SiC je v průběhu 

slinovacích teplot okolo 1700 – 2000 °C limitována různými faktory. Hlavním faktorem je 

teplota rozkladu Si3N4, která se mění v závislosti na změně parciálního tlaku dusíku. 

Reakce rozkladu probíhá podle rovnice: 

Si3N4(s) = 3Si(l) + 2N2(g)      (10) 

Závislost teploty rozkladu na parciálním tlaku dusíku je vyjádřena blíže v práci [14] a je 

popsána rovnicí: 

SNPR

H
Trozkladu ∆−

∆−=
)(ln2 2

,      (11) 

kde R, ∆H, ∆S a P(N2) vyjadřují univerzální plynovou konstantu, změnu standardní 

entalpie, entropie a parciální tlak dusíku.  

Dalším faktorem je nitridace SiC v atmosféře dusíku, která probíhá při relativně

nízkých teplotách a je dána rovnicí: 

   3SiC(s) + 2N2(g) = Si3N4(s) + 3C(s)   ∆G(1750 °C) =  - 83,84 kJ/mol                  (12) 

Proto je velmi důležité kontrolovat tlak dusíku v průběhu spékání kompozitu Si3N4/SiC. 

Podle termodynamických výpočtů [14] je stabilní oblast existence Si3N4/SiC ohraničena 

dvěma křivkami (obr. 4). V průběhu slinování kompozitů Si3N4/SiC by se měl tlak dusíku 

udržovat mezi těmito křivkami. 
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Obr. 4. Parciální tlak dusíku jako funkce teploty pro rozklad Si3N4 a pro nitridaci SiC [15]. 

2.7 Mechanické vlastnosti  

Konstrukční keramika je materiál polykrystalický, velikost zrna je většinou pod 1µm. 

Často obsahuje mikrostrukturní heterogenity a náhodné technologické defekty, které spolu 

s dalšími faktory jako je tepelná vodivost resp. roztažnost a omezená tvárnost ovlivňují 

finální mechanické vlastnosti. Omezená tvárnost má vliv na většinu mechanických 

vlastností a proto aby byl materiál dostatečně tvárný je nutné zajistit tyto podmínky: 

- dislokace musí mít nízké Peierls – Nabbarovo napětí, tzn. dobrou pohyblivost 

dislokací ve skluzových rovinách 

- dislokace musí mít dobrou manévrovatelnost, tzn. struktura obsahuje dostatečné 

množství skluzových systémů

Dalším důležitým faktorem, který ovlivňuje mechanické vlastnosti je pevnost hranic zrn, 

která má zajistit, aby nevznikali mikrotrhliny při nižších napětích. 
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2.7.1 Pevnost  

 Zatěžujeme-li keramický materiál, vzniká pružná deformace a to do okamžiku, kdy 

se poruší náhlým lomem. Lom keramického materiálu probíhá většinou jako 

makroskopický křehký a bez zjevné plastické deformace. 

Keramika má při pokojové teplotě nižší pevnost nežli mají kovové materiály. 

Pevnost keramického materiálu se také snižuje pokud roste množství pórů, zvětšuje se 

velikost zrna a je-li v materiálu obsaženo větší množství skelné fáze na hranicích zrna. 

Vnitřní faktory, které ovlivňují pevnost keramických materiálů:

� strukturní defekty submikroskopických a atomárních rozměrů (vady samotných     

krystalů,  vady na hranicích zrn, vady mezikrystalických fází) 

� mikrostruktura keramiky (kvalita krystalických zrn, póry ovlivňující pevnost,   

kontakt se skelnou fází) 

� povrchové vady a mikrotrhliny (vznik při opracování keramických materiálů) 

� vady vznikající při výrobě (trhliny a defekty vzniklé nesprávným technologickým 

postupem  při výrobě) 

�  rozdílnost fyzikálních vlastností jednotlivých fází (vznik vnitřních pnutí vlivem 

rozdílnosti teplotní roztažnosti jednotlivých fází)

2.7.2 Tvrdost 

 Je mechanická vlastnost materiálu, která je definována jako odpor materiálu proti 

vnikání cizího geometricky definovaného tělesa. 

 Tvrdost konstrukční keramiky je mnohem vyšší než u kovů nebo slitin. Největším 

rozdílem mezi kovy (slitinami) a keramikou je plastická deformace, která je u keramiky 

velmi nízká a energie kterou vnášíme do materiálu je uvolňována vznikem trhlin různého 

typu [16]. 

 Metody používané ke zjištění tvrdosti prakticky výchozí materiál neporuší. 

Všeobecně lze tvrdost keramiky určit třemi způsoby, které využívají různé empirické 

koeficienty. 

Metody měření tvrdosti: 

1) Tvrdost podle Vickerse – do materiálu je vtlačován diamantový pravidelný čtyřboký  

jehlan, který působí kolmo na povrch vzorku určitou silou F po danou dobu.  
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Tvrdost se počítá pomocí úhlopříček vtisku, který vznikne po působení zatížení (obr. 5). 

Zkouška v intervalu od 10 – 300 N se považuje za makrotvrdost a v rozmezí od 0,1 – 1 N 

za mikrotvrdost. 

Hodnoty tvrdosti podle Vickerse počítáme pomocí vztahu:  

                             32 10
8544,1

⋅
⋅=
d

P
HV            [GPa],            (13) 

kde P je síla v Newtonech a d je průměrná délka obou úhlopříček v metrech. Hodnoty 

úhlopříček jsou rozdílné v závislosti na způsobu měření. V případě makrotvrdosti je 

doporučeno počítat tvrdost jako průměr 5 – 10 náhodně měřených hodnot, v případě

mikrotvrdosti se počítá hodnota tvrdosti z více jak 20 měřených hodnot. Důvodem je 

relativně vysoký rozptyl hodnot tvrdosti, který je způsoben např. vícefázovým charakterem 

konstrukční keramiky, pórovitostí, hranicemi zrn apod. 

Obr. 5. Znázornění měření tvrdosti podle Vickerse. 

2)   Tvrdost podle Knoopa – do povrchu materiálu se vtlačuje čtyřboký diamantový jehlan, 

který je zbroušen tak že dává protáhlý mělký kosočtvercový vtisk, pod určitým zatížením P

(obr. 6). Tato metoda se používá především k měření skla a dalších velmi křehkých 

materiálů s cílem odstranit vznik různých ,,vyštípení”,které jsou typické pro Vickersovu 

metodu. Při měření tvrdosti podle Knoopa jsou kladeny vysoké nároky na úpravu povrchu 

zkoušeného materiálu a na ostrost hran vnikacího tělesa.  

Vztah pro výpočet Knoopovy tvrdosti: 

                                          
2910

51,14

d

P
HK

⋅=             [GPa],                (14) 

kde d je délka úhlopříčky otisku v metrech, P je síla v Newtonech. 
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Obr. 6. Znázornění měření tvrdosti podle Knoopa. 

3)    Tvrdost podle Rockwella – je prováděna pomocí diamantového kužele a stanovuje se 

jako rozdíl hloubky vtisku vnikacího tělesa. Diamantový kužel se nejdříve předběžně zatíží 

silou 30 N aby se odstranil vliv povrchové vrstvy, která nemusí být rovná a může tak být 

ovlivněná předcházejícím opracováním materiálu.Poté následuje zatížení plné a to silou 

120 – 450 Na následné odlehčení. Od Vickersovy zkoušky se liší tím, že tvrdost se 

vyjadřuje hloubkou trvalého vtisku h (obr. 7). U měření keramických materiálů se tato 

metoda příliš nepoužívá. Hodnota tvrdosti se pak počítá ze vztahu: 

HR = 100 – h,                                                          (15)      

kde hodnota h je hloubka v µm. 

Obr. 7. Schematické znázornění měření tvrdosti podle Rockwella. 
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2.7.3 Lomová houževnatost 

Představuje jednu z nejvýznamnějších materiálových vlastností keramiky, která 

definuje možnost její technické použitelnosti. Lomová houževnatost je veličina, která 

popisuje lomové chování keramických materiálů. 

 Keramika obsahuje apriorní defekty, které jsou v podobě různých dutin, trhlin apod. 

Tyto defekty vznikají při výrobě materiálu, zpracování ale i v průběhu namáhání materiálu. 

Je známo, že materiál obsahující koncentrátor napětí v různých formách defektů se začne 

porušovat právě v tomto kritickém místě. Z toho vyplývá zvýšená citlivost keramiky na 

lokalizované špičky napětí. Tyto špičky mohou být vyvolány jak defekty na povrchu tak 

také defekty v obejmu celého materiálu. 

 Lomovou houževnatost lze obecně definovat jako odpor materiálu proti šíření trhliny 

a z tohoto všeobecného hlediska ji můžeme považovat za materiálovou konstantu. Spolu 

s velikostí defektů přímo určuje lomové napětí, které je potřebné k porušení vzorku. 

Měření lomové houževnatosti naráží na mnoho problémů a získané hodnoty se tak až 

několikanásobně liší v závislosti na zvolené metodě měření. 

 Za míru lomové houževnatosti v případě křehkých materiálů, jako je sklo a 

keramika, je považována kritická hodnota intenzity napětí KC [MPa⋅m1/2] a je tedy 

považována za materiálovou konstantu. Koeficient intenzity napětí je definovaný vztahem: 

aYK σ= ,       (16) 

kde σ je napětí, které je nutné pro šíření trhliny, Y – je geometrický kalibrační faktor, který 

určuje tvar defektu a a je rozměr trhliny. Kritická hodnota je dosažena tehdy, jestliže 

alespoň jeden z parametrů (a,σ ) překročí limitující hodnotu a dojde tak ke kritickému 

šíření trhliny. 

 K určení lomové houževnatosti je nutno vytvořit ostrou iniciační trhlinu. U materiálu 

s velkou houževnatostí (např.WC-Co) se vyskytují u povrchu tzv. PALMQUISTOVY 

trhliny, které vybíhají z rohů vtisku (obr. 8). U keramiky s malou lomovou houževnatostí 

vznikají tzv. RADIÁLNÍ středové trhliny. Obvykle se u keramických materiálů setkáváme 

s oběma typy trhlin. Kromě těchto dvou typů trhlin se můžeme setkat i s tzv. příčnými 

trhlinami, které vycházejí z oblasti vtisku, leží však pod povrchem a vyvolávají porušení 

vzorku štípáním. 
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Obr. 8. Geometrie trhlin radiálně středových (centrálních) a Palmquistových trhlin.

Pro měření  lomové houževnatosti keramických materiálů se v dnešní době využívá 

nejčastěji těchto metod: 

� zkušební těleso s jednostranným vrubem resp. trhlinou (SENB) zatížené 3 nebo 4 

bodovým ohybem 

� Zkušební těleso na dvojitý krut (DT) 

� zkušební těleso s vrubem Chevron zatížené na 4 bodový ohyb (CVNB) 

� zkušební těleso s centrální trhlinou vytvořenou indentorem a namáhané na ohyb    

(ISB) 

� indentační technika pomocí Vickersova tvrdoměru (IF)  

2.7.3.1 Zvyšování lomové houževnatosti 

Na dosahovanou úroveň mechanických vlastností konstrukční  keramiky má zásadní 

vliv minimální schopnost plastického deformování. Zlepšení úrovně mechanických 

vlastností lze tedy dosáhnout zvyšováním houževnatosti keramických materiálů, tzn. 

dosažení určitého rozvoje procesní zóny na čele trhliny za omezených podmínek. 
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Ke zvýšení lomové houževnatosti lze využít několik možností: 

Optimalizace mikrostruktury

 V případě této možnosti zvyšování houževnatosti hovoříme o tzv. inženýrství hranic 

zrn. Tato metoda spočívá ve zmenšování pórovitosti, odstraňování popř. snížení 

objemového podílu skelné fáze na hranicích zrn. Aby došlo k tomuto snížení je nutné mít 

výchozí prášky vysoce čisté a zdokonalovat celou keramickou výrobu v procesech  

předslinovacích a slinovacích. 

 Má-li keramika velký podíl skelné fáze, šíří se trhlina především touto fází a ostatní 

fáze mají na toto šíření vliv velmi malý.  

Většího zpevnění, čili zvýšení odporu proti šíření trhliny, lze dosáhnout účinkem 

disperzních částic. Při použití těchto částic způsobí pevná zrna dispergované fáze vybočení 

trhliny z jejího přímého průběhu a důsledkem tohoto účinku je pak zvětšení lomové 

plochy. Kromě toho částice přebírají větší část zatížení a snižují tak namáhání matrice. 

V konečném důsledku pak dochází ke snížení faktoru napětí na čele trhliny a 

zhouževnatěním materiálu. 

Fázová transformace 

 Je založena na indukované fázové transformaci dispergovaných částic v matrici 

keramického materiálu. Využívá se zejména v oblasti před čelem trhliny. Předpokladem 

využití tohoto typu zpevnění je požadavek, aby materiál, který se transformuje, měl větší 

objem u nízkoteplotní modifikace nežli má u modifikace vysokoteplotní. 

Uvažovaný proces tedy musí vést ke vzniku fáze s větším objemem. Fázová přeměna se 

má realizovat martenzitickým mechanismem. Dále se dá předpokládat, že pnutí jsou 

relaxována, neboť relaxační proces probíhá velmi pomalu. Z materiálů, které toto chování 

vykazují, se jako nejvýhodnější ukazuje ZrO2. 

 Na zvýšení lomové houževnatosti příznivě působí vznik jemných mikrotrhlin 

v oblasti dispergovaných částic, v nichž proběhla fázová přeměna tetragonální na 

monoklinickou.Tyto trhlinky dosahují obvykle délky 10-100 nm. Jsou iniciovány zejména 

na čele trhliny a v oblasti procesní zóny. Jejich obsah v matrici může být vysoký a vhodně

orientované mikrotrhliny se mohou rozšířit o určitou část jejich původní délky a s tím je 

spojeno větvení trhliny. V závěru to tedy znamená, že lze eliminovat lokální špičky napětí. 
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Materiál se za těchto podmínek pak chová elastoplasticky, neboť rozevření mikrotrhlin při 

odlehčení je částečně vratné a lze tedy říci, že za určitých podmínek se sníží intenzita 

napětí na čele trhliny. 

Tvorba složených materiálů - kompozitů

 Největší zvýšení lomové houževnatosti slibuje použití složených keramických 

materiálů. Využívá se zpevňujícího účinku keramických tenkých vláken nebo whiskerů      

(např. SiC) v keramické matrici. Vlákna mají průměr zpravidla několik µm a délku 

několika milimetrů, whiskery mají rozměry skoro o řád nižší. 

  Optimálních vlastností se dosahuje, pokud se trhliny nešíří přes vlákna. Proto je 

výzkum zaměřen na optimalizaci pevnosti mezi vlákny a matricí – vlákna se povlakují. 

Materiály tohoto typu jsou v dnešní době stále ve vývoji a zatím je jejich dlouhodobé 

chování v provozních podmínkách málo známé [17]. 

2.7.4 Otěruvzdornost  

Jedná se o  schopnost keramických materiálů odolávat za daných podmínek 

abrazivnímu účinku. Otěruvzdornost spadá do oboru tribologie, který se zabývá třením, 

opotřebením a mazáním. Tření je síla, která brání vzájemnému pohybu dvou částic. Tření 

používali již předchůdci člověka a to k výrobě kamenných nástrojů a k rozdělávání ohně. 

Základní nauky o tření však byly studovány v 17. a 18. století. Dnešní mikroskopická  a 

atomová teorie tribologie je však trendem posledních dvaceti let. Opotřebení můžeme 

vyjádřit jako úbytek materiálu, ke kterému došlo díky vzájemnému pohybu dvou částic a 

cílem mazání je tedy snížit tření a docílit menšího opotřebení. 

Ke zkoušení otěruvzdornosti keramických materiálů se nejčastěji používají metody 

„pin-on-disc“ (obr. 9), anebo metoda „block-on-ring“. Při tomto zkoušení většinou dochází 

k abrazivnímu nebo adheznímu opotřebení. Princip zkoušky „pin-on-disc“ spočívá ve 

vtlačování stacionárně uloženého indentoru (kulička = „ball-on-disc“, kužel), zatěžovaného 

konstantní silou do rotujícího vzorku. Vzorek je vložen do přípravku, který pak rotuje 

definovanou rychlostí. Výsledkem této zkoušky je pak kruhová stopa (obr. 10) daného 

poloměru, která se vytvořila díky tvrdému tělesu které bylo do vzorky po dobu rotace 

vtlačováno. 
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Obr. 9. Princip metody „pin-on-disc“[18]. 

Obr. 10. Schematické znázornění kruhové stopy po zkoušce otěruvzdornosti metodou 

„pin-on-disc“. 

Jelikož je keramika na bázi Si3N4 využívána v řadě technických aplikací je nutné 

dbát, aby opotřebení bylo co nejmenší. Proto se v dnešní době zkoumá vliv mikrostruktury 

na tribologické vlastnosti Si3N4 [19-24]. Bylo zjištěno, že nejlepší otěruvzdornost 

vykazoval materiál, který měl prodloužené částice Si3N4 orientované kolmo k testovanému 

povrchu (rovina C na obr. 11).  

Kromě mikrostruktury se také studuje vliv různých přísad slinování, především kovů

vzácných zemin na tribologické vlastnosti Si3N4 [25-28]. V práci [29] byl zkoumán vliv 

slinovacích přísad na bázi kovů vzácných zemin (Y, Yb, Lu) na opotřebení Si3N4

keramiky. Byl zkoumán kluzný kontakt mezi touto keramikou bez použití maziva. Bylo 

prokázáno, že tyto přídavky mají výrazný vliv na opotřebení za daných testovacích 

podmínek. Kromě opotřebení byly vyhodnoceny i některé vlastnosti, především tvrdost, 

indentační lomová houževnatost a pevnost. Přídavky kovů vzácných zemin s menšími 
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iontovými poloměry vedly k lepší mechanické pevnosti, větší pevnosti hranici zrn 

(následně k různému šíření trhlin, obr. 12), což vedlo k větší odolnosti proti opotřebení. 

Obr. 11. Schematické znázornění uspořádání prodloužených Si3N4 zrn v žárově lisované 
vzorce [24]. 

Obr. 12.SEM snímky dráhy trhliny a mikrostruktury Si3N4 keramiky s přídavky kovů

vzácných zemin [29].
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2.8 Příprava prášků Si3N4 / SiC 
Konstrukční keramika je připravována z výchozích syntetických prášků a to dvěma 

základními postupy mezi které patří formování prášků a v konečném stádiu slinování 

prášků, aby byli dosaženy optimální vlastnosti keramického materiálu. 

2.8.1 Formování keramických prášků

 Formovat keramické prášky lze  několika způsoby, záleží na požadovaném tvaru, 

složitosti, velikosti a na sériovosti výroby materiálu. 

Způsoby formování keramických prášků: 

� lisování (jednoosé, dvouosé) 

� izostatické lisování 

� vstřikování 

� lití ze suspenze 

� vytláčení 

Lisování 

 Jedná se o  způsob tvarování práškových, zrnitých nebo plastických směsí o vlhkosti 

od 0,1 - 20%  tlakem v rozmezí od 3 až 500 MPa. Tento způsob tvarování keramických 

materiálů je nejvhodnější užívat pro velkosériovou výrobu zejména jednoduchých těles, 

které mají vysoký poměr šířky k výšce tělesa. Jednoosé a nebo dvouosé lisování se liší 

pouze silovým účinkem na výchozí prášek. Výhodou je nízká vlhkost lisovaných prášků a 

hlavní nevýhodou jsou gradienty hutnosti, které znemožňují využít tento způsob přípravy u 

těles s nízkým poměrem šířky k výšce tělesa. 

Izostatické lisování 

 Jedná se o lisování u kterého je využito všesměrného působení tlaku na keramickou 

hmotu. Lisovacím médiem je kapalina (u hydrostatického lisování) nebo plyn. Výhodou 

tohoto lisování je rovnoměrné slisování materiálu ve všech směrech, zmenšení nákladů na 

sušení, možnosti tvarování i větších dílců, dostatečná pevnost výlisků, možnost formování 

i neplastických látek a poměrně nízké náklady na výrobu forem. Využívají se dva způsoby 

izostatického lisování a to suché a mokré. U suchého izostatického lisování je forma 

součástí tlakové komory, kdežto u mokrého izostatického lisování se uzavřená forma 

vkládá do tlakové nádoby. Suché lisování je výhodné pro velkosériovou výrobu těles 

malých rozměrů, mokré je využito zejména pro velkorozměrová tělesa. 
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 Pro izostatické lisování jsou velmi výhodné prášky s vysokou sypnou hmotností, 

tekutostí a nízkou vlhkostí. Tlaky používané při tomto lisování se pohybují od 100 do 400 

MPa.  

2.8.2 Slinování 

 Jedná se o výrobní proces, kdy z  pórovitého výlisku získáme kompaktní výrobek 

v důsledku změn, které jsou podmíněny fázovým diagramem daného systému, ale také 

v důsledku dalších fyzikálně-chemických pochodů. Slinování je pravděpodobně

nejkritičtější fází výrobního procesu slinutých karbidů. Výsledné vlastnosti výrobku 

připraveného slinováním jsou závislé zejména na fyzikálně – chemických vlastností 

výchozího prášku a dále na způsobu jeho přípravy. 

 Při slinování je nutné volit podmínky spékání tak, aby výsledný materiál dosahoval 

požadované vlastnosti. Je tedy velmi důležitá úprava teplotního režimu při kterém materiál 

slinujeme. 

Proces slinování se zpravidla dělí do 4 stádií: 

� nulté stádium slinování 

� počáteční stádium slinování 

� střední stádium slinování 

� konečné stádium slinování 

Za nulté stádium považujeme formování tělesa z výchozího prášku za studena. V tomto 

stádiu dochází k formování výchozí mikrostruktury, rozdělení tvaru a velikosti pórů. Ve 

stádiu počátečním dochází k aplikování teploty a popřípadě i tlaku. Částice si zatím 

zachovávají svůj tvar a velikost, začínají se však mezi ni i formovat krčky. Ukončení 

tohoto stádia je přibližně v době, kdy se těleso zhutní asi o 5%. Ve středním stádiu 

slinování dosahuje těleso objemovou hmotnost 92% teoretické hustoty výchozí látky. 

V důsledku zhutňování tělesa roste v tomto stádiu koordinační číslo. Probíhá zde změna 

mikrostruktury na které se podílí objemová a hraniční difůze,zhutňovací procesy anebo 

růst zrna. V následném konečném stádiu slinování dochází k uzavírání pórů v rozích zrn, 

stávají se izolovanými. Toto stádium je definováno zejména růstem zrn. 

2.8.2.1 Slinování v přítomnosti kapalné fáze 

 Jedná se o způsob, kterým lze urychlit dobu slinování kompaktního výlisku. 

Kapalnou fází se rozumí přídavek ke slinovanému materiálu, který se při teplotě slinování 
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roztaví. Kapalná fáze urychluje transport materiálu práškového kompaktu a musí při 

procesu slinování splňovat dva základní požadavky. Musí smáčet všechny povrchy tuhé 

fáze a zároveň musí být zrna tuhé fáze v kapalné fázi částečně rozpuštěné. 

 Slinování v přítomnosti kapalné fáze se skládá ze tří základních pochodů.Vytvoření 

kapalné fáze a její tok, který způsobuje změnu prostorového uspořádání zrn práškového 

kompaktu. Tento proces je definován jako reorganizace. Při tomto procesu většinou 

dochází ke zvýšení hutnosti slinovaného materiálu. Dalším důležitým pochodem je 

zvyšování hutnosti rozpouštěním tuhých zrn v kapalné fázi a následné vylučování . Někdy 

kapalná fáze nepronikne mezi zrna pevné fáze a dochází k tvorbě kontaktu tuhá fáze – tuhá 

fáze a tedy i k tvorbě pevného skeletu. Tvorba tohoto skeletu pak zpomaluje proces 

zhutňování [16]. 

 V poslední době se poměrně mnoho autorů věnovalo struktuře a rozmístění fází 

jiných, přítomných na hranicích zrn keramiky na bázi Si3N4.  

2.8.3 Slinovací přísady 

2.8.3.1 Oxid křemičitý 

Oxid křemičitý tvoří mnoho polymorfních modifikací přičemž jak hlavní se považuje 

křemen, cristobalit a tridymit. Nejběžnější formou je α-křemen, který je součástí např. žuly 

nebo pískovce. Modifikace SiO2 se skládají převážně z tetraedrů SiO4. 

 Oxid křemičitý je velmi odolný vůči kyselinám (kromě kyseliny fluorovodíkové HF). 

Za zvýšených teplot (okolo 1100°C) reaguje s vodíkem a uhlíkem. 

2.8.3.2 Oxidy kovů vzácných zemin 

Jedná se o oxidy prvků lantanidové skupiny s atomovým číslem od 51 do 71. Pro 

prvky této skupiny je charakteristická lantanidová kontrakce z čehož vyplývá, že 

s rostoucím atomovým číslem se zmenšují iontové poloměry těchto prvků.  Vlastnosti 

oxynitridových skel, v kterých jsou inkorporovány tyto prvky se  obvykle mění v závislosti 

od jejich poloměrů anebo tzv. intenzity kationového pole (CFS - cationic field strength)  

příslušného prvku vzácných zemin. CFS je definován jako [30]: 

CFS = Z/r2,  

kde Z je mocenství zodpovídajícího prvku v oxidu a r je jeho iontový poloměr. V zásadě

platí, že s nárůstem CFS raste také tvrdost (H), lomová houževnatost (KIC), teplota 

skelného přechodu (Tg), viskozita a Youngův modul pružnosti (E), obr. 13.
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Obr. 13.Vliv intenzity kationového pole (CFS - cationic field strength) kovů vzácných 

zemin na vlastnosti (tvrdost, lomovou houževnatost a Youngův modul pružnosti) 

oxinitridových skel [30-33]. 

I když mají  oxidy vzácných zemin vysoké hodnoty bodu tání, využívají se tyto oxidy jako 

slinovací přísady v důsledku tvorby eutektika s SiO2 při nižší teplotě (1600-1650 °C). 

2.9 MIKROSTRUKTURA 

 Na soubor vlastností konstrukční keramiky má hned po chemickém složení výrazný 

vliv mikrostruktura. Jedná se zejména o počet fází, rozdělení jejich velikostí, tvar a 

orientace zrna, spojení zrn mezi sebou, rozložení skelné fáze, vakance, dislokace, velikost 

a rozmístění pórů. Z hlediska mikrostruktury je tak zřejmé, že zrna dosahují různých tvarů, 

velikostí a různé orientace.  

 Všeobecně je známé, že mikrostruktura tvořená protáhlými zrny vykazuje vysokou 

mez pevnosti. Na straně druhé je však známo, že mikrostruktura hrubozrnná  má pevnost 

nižší než jemnozrnná.Tyto skutečnosti pak jen potvrzují důležitost volby výchozích prášků

a volby vysokoteplotní technologie (tlak, čas a teplota). 

 Mikrostrukturu lze vyhodnotit pomocí různých metodik mikrostrukturní analýzy. 

V prvé řadě probíhá příprava vzorek pro pozorování mikro a substruktury pomocí 
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rastrovací nebo transmisní elektronové mikroskopie (REM, TEM) a na analytické a 

statistické zpracování výsledků. Na připravených vzorcích je možné pomocí REM nebo 

TEM studovat mikrostrukturní nebo substrukturní charakteristiky. Nejčastěji hodnocenými 

mikrostrukturní parametry jsou objemový podíl jednotlivých zrn podle jejich velikosti a 

rozložení jednotlivých fází.  

 Mikrostrukturní analýzu je vhodné doplnit o RTG difrakční analýzu, kterou zjistíme 

krystalické fáze přítomné ve vzorcích. 

Oxidy kovů vzácných zemin mají velmi významný vliv na mikrostrukturu a 

vlastnosti keramiky. V práci [34] byly zkoumány filmy na hranicích zrn u Si3N4 který 

obsahoval přídavky kovů vzácných zemin a skelnou fázi. Tloušťka těchto 

mezikrystalických filmů Si3N4 zhutňovaného přídavky kovů vzácných zemin byla 

studována pomocí transmisní elektronové mikroskopie (TEM). Bylo vybráno 5 oxidů kovů

vzácných zemin (La2O3, Nd203, Gd2O3, Yb2O3 a Y2O3) a celkový výsledek byl takový, že 

tloušťka filmu roste se zvyšujícím se iontovým poloměrem prvků (obr. 14). Bylo zjištěno, 

že tloušťka filmu je dána výhradně kompozicí prvků kovů vzácných zemin a ne podílem 

skelné fáze v kompozitu.  

Obr. 14. Vliv iontového poloměru kovů vzácných zemin na tloušťku amorfní fáze na 

hranicích zrn Si3N4 [34].
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 Bylo potvrzeno, že průměrný poměr β-Si3N4 se zvětšuje systematicky se zvýšením 

iontového poloměru lantanoidů. Obrázky získané pomocí vysoce rozlišovacího 

transmisního elektronového mikroskopu (HRTEM) pak odhalily, že tenké mezikrystalové 

skelné filmy existovaly vždy na hranicích zrn a to u všech čtyř zkoumaných lantanoidů

(obr. 15), podobně jako u detailně studovaných amorfních filmů na bázi ytria.  

Obr. 15. Fotografie hranic zrn v polykrystalickém Si3N4 zhutněného různými lantanoidy – 

skelná fáze: (a) lantan, (b) neodymium, (c) gadolinium, (d) yterbium [34]. 
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3 CÍLE PRÁCE 

Pro studování vlivu oxidů kovů vzácných zemin na některé mechanické vlastnosti a 

otěruvzdornost Si3N4 keramiky jsme si stanovili následující cíle: 

1) Optimalizace teplotního režimu přípravy kompozitních materiálů s různými 

přídavky slinovacích přísad (La2O3, Sm2O3, Yb2O3 a Lu2O3). 

2) Zkoumání vlivu oxidů kovů vzácných zemin (RE2O3) na mikrostrukturu Si3N4/SiC 

kompozitních materiálů. 

3) Identifikace vzniklých fází pomocí RTG analýzy ve studovaných systémech. 

4) Studium tvorby SiC nanozrn reakcemi in situ (tzn. karbotermickou redukcí SiO2

uhlíkem) za přítomnosti různých oxidů kovů vzácných zemin. 

5) Zjistit vliv přísad oxidů kovů vzácných zemin na mechanické vlastnosti (tvrdost, 

indentační lomová houževnatost) těchto materiálů. 

6) Zjistit vliv mikrostruktury a mechanických vlastností na otěruvzdornost Si3N4/SiC 

nanokompozitu. 
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4 EXPERIMENTÁLNÍ ČÁST 

4.1 Použité chemikálie 

Si3N4 – prášek nitridu křemičitého (jakostní třída označena SN – E10) byl vyroben firmou 

UBE Industries, Ltd., Japan, lot: A76726. Vyznačuje se vysokým podílem α-fáze (>95%) a 

nízkým obsahem kovových nečistot. 

La2O3 – prášek oxidu lantanitého byl vyroben firmou MERCK, lot: 1.12220.0500. 

Minimální obsah La2O3 je 99,5%. 

Sm2O3 - oxid samaritý s min. obsahem 99,9 % vyrobila firma Johnson Matthey GmbH, lot: 

22 – 7735. 

Yb2O3 - prášek oxidu yterbitého byl vyrobený firmou PIDC (Pacific Industrial 

Development Corporation), lot: 629201 - 263. Minimální obsah Yb2O3 je 99,9 %.   

Lu 2O3 - prášek oxidu lutecitého vyrobila firma TREIBACHER INDUSTRIE AG, lot: 26 - 

3472. Min. obsah Lu2O3 je 99,99 %.  

SiO2 - používaný byl oxid křemičitý od firmy DEGUSA-HÜLS, Germany. Je to čistý, 

jemně dispergovaný, amorfní SiO2 (jakostní třída s označením Aerosil OX-50) se 

specifickým povrchem SBET = 50 m2/g.  

Saze - saze od firmy CABOT, P- 1250,  měli pigmentovou kvalitu s obsahem popela 1,0 

hm% (V, Ni 0,1 – 0,5%, Fe, Al 0,01%, Ca, Mg < 0,01%), specifický povrch SBET = 1000 

m2/g. 

Izopropylalkohol - používaný byl izopropylalkohol (2-propanol, M.h.: 60,1g/mol) od 

firmy SLAVUS s.r.o Bratislava. Obsah min. 99,5%, kyselost max. 0,001%, množství vody 

max. 0,3%, neprchavý zbytek max. 0,001%.  
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4.2 Příprava materiálů
 Chemické složení výchozí směsi prášků na přípravu nanokompozitního 

materiálu Si3N4/SiC je uvedeno v Tabulce 5. Složení bylo počítáno tak, aby Si3N4 matrice 

obsahovala 3 mol.% RE2O3, kde RE = La, Sm, Yb a Lu (označení K3La  v tabulce 5 

znamená Kompozit Si3N4/SiC s 3 mol.% La2O3). Jako přísada slinování byl použit také 

SiO2 a to v takovém poměru, aby RE2O3 a SiO2 byly v eutektickém složení (viz fázové 

diagramy na obr. 16, 17, 18). Protože fázový diagram Lu2O3-SiO2 není doposud 

k dispozici, v důsledku podobného chování Yb2O3 a Lu2O3 bylo zvoleno složení 28 mol.% 

Lu2O3 – 72 mol.% SiO2. Při výpočtech složení se uvažovalo také s SiO2 přítomným ve 

východiskovém Si3N4 prášku, jako povrchová nečistota (cca 2,5 hm.%). Ve všech 

materiálech byl obsah slinovacích přísad okolo 8 obj.%. Materiál tohoto složení je 

označován jako referenční (tzn. bez SiC) a byly připraveny a charakterizovány v rámci 

doktorandské disertační práci Ing. Štefánii Lojanové [35].  

K základní „referenční“ směsi byl přidán SiO2 a C v takovém poměru, aby 

v kompozitu vzniklo 5 hm.% SiC karbotermickou redukcí SiO2 uhlíkem.  

Tabulka 5.  Chemické složení výchozích prášků. 

Si3N4 SiO2 C La2O3 Sm2O3 Yb2O3 Lu2O3

hm% hm% hm% hm% hm% hm% hm% 

K3La-P 81,12 8,41 4,20 6,26    

K3Sm-P 80,95 8,21 4,20  6,64   

K3Yb-P 80,51 7,87 4,20   7,42  

K3Lu-P 80,46 7,86 4,20    7,47 
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Obr. 16.  Binární fázový diagram La2O3 – Si02. 

Obr. 17. Binární fázový diagram Sm203 – SiO2. 
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Obr. 18.  Binární fázový digram Yb2O3 – SiO2.

Příprava nanokompozitního materiálu Si3N4/SiC s přídavky kovů vzácných zemin 

značených jako K3La, K3Sm, K3Yb a K3Lu probíhala podle schématu uvedeného na 

(obr.19).  

Obr. 19. Schematické znázornění přípravy nanokompozitu. 

Navážka 

▼

Mletí, homogenizace 

v attritoru 

▼

Sušení a sítování (40µm) 

▼

Studené jednoosé lisování 

▼

Hot-press (1750°C/N2/1h)
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Výchozí suroviny byly po dobu 4 hodin homogenizovány v attritoru (obr. 20) při 

rychlosti míchadla 400 ot./min (Szegvari Attritor, Union Process, USA). Pro lepší 

homogenizaci směsi bylo přidáno 200 ml Si3N4 kuliček o průměru 5 mm a 200 ml 

izopropylalkoholu.  

Obr. 20. Attritorový mlýn.

Poté byla získaná suspenze z attritoru vybrána a umístěna do vakuové odpařovačky 

(Heidolph Laborota 4002, Germany), kde probíhalo předsušení směsi. Teplota vodní lázně

byla 45°C, vakuum bylo nastaveno na 200 mbar, přičemž rychlost otáčení odpařovací 

baňky byla 60 ot./min. Následné dosušení bylo ve vakuové sušárně (Vacucell 22 Comfort ) 

a to po dobu nejméně 12 hodin při teplotě 110°C a podtlaku/vakuu 200 mbar. Po 

homogenizaci v achátové misce již suché směsi byl prášek umístěn do sušárny (Memmert, 

model 100-800, Germany), aby se zabránilo absorpci vlhkosti. Teplota v sušárně byla 

110°C. Následovalo sítování na laboratorní prosévačce (Retsch AS 200, Germany ) přes 

síta 125 µm, 71 µm a 40 µm. Amplituda při sítování byla 1,5 mm; interval 10 sekund po 

dobu 15-20 min. Sítování bylo nutné, aby nevznikly větší aglomeráty, které by později 

mohli v mikrostruktuře tvořit defekty. 

 Po připravení směsi následovala příprava grafitové formy na slinování vzorek K3RE-

1 (kde RE = Lu, Yb, Sm a La), které byly použity na stanovení otěruvzdornosti 

keramického kompozitu. Grafitová forma byla povlakována vrstvou  BN (suspenze BN 

prášku v izopropylalkoholu) , aby později při vysokých teplotách nedošlo k nalepení směsi 

na formu. Do formy byla vsypána směs prášku o hmotnosti 55 g. Forma byla umístěna do 
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grafitové odporové pece (ELATEC hot press, Finland), kde byla částečně zhutněna 

jednoosým lisováním za studena při tlaku 25 MPa. Takto byl získán surový výlisek ve 

tvaru kvádru o rozměrech 62 x 62 mm a výšce okolo 5 mm. Materiály byly zhutňovány 

žárovým lisováním při teplotě 1750°C v atmosféře dusíku tlakem 30 MPa po dobu 1 

hodiny. Uspořádání v grafitové formě pro experiment je zobrazeno na obr. 21.  

Obr. 21 . Schematické znázornění žárového lisu. 

   Teplotní režim vzorků K3RE-1 byl stejný pro všechny vzorky a je uveden v Tabulce 6.  

Tabulka 6.  Teplotní režim vzorků K3RE-1 při žárovém lisování. 

Rychlost ohřevu  

(°C / min) 

T (pyrometr) 

 (°C) 

Výdrž na teplotě

 (min) 

25 1000 0 

20 1100 0 

15 1350 0 

10 1520 30 

5 1600 30 

10 1750 60 

15 900 0 

25 25 (konec) 
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Při zhutňování vzorků byl nejdůležitější teplotní a plynový režim. Vzorky byly 

žíhány ve vakuu do teploty 1520 °C s 30 minutovou výdrží, aby proběhla karbotermická 

redukce SiO2 a in situ tvorba SiC nanočástic podle reakce 4. Následně byl napouštěn dusík 

takovou rychlostí, aby byl tlak dusíku v oblasti koexistence Si3N4 a SiC na obr. 4 a 

zabránilo se transformaci SiC nanočástic na Si3N4 podle reakce 12. Při teplotě 1580°C byl 

tlak dusíku na – 0,05 bar (podtlak), potom následovalo zatížení vzorku mechanickým 

tlakem 30 MPa. Po dosažení teploty 1600 °C byl tlak dusíku nastaven na +1,05 bar (přetlak 

0,05 bar) a udržován na této hodnotě počítačem řízeným ventilem v průběhu slinování při 

1750 °C a následném chlazení. Mechanický tlak 30 MPa byl odtěžen při 1500 °C. Vzorky 

byly ochlazeny na laboratorní teplotu podle programu v Tabulce 6. 

 Příprava menších vzorek K3RE-2 (kde RE je: Lu, Yb, Sm a La) s průměrem 12 mm 

probíhala stejným způsobem jako u vzorků předešlých. Tyto vzorky byly použity na XRD 

fázovou analýzu, mikrostrukturální analýzu, stanovení tvrdosti a indentační lomové 

houževnatosti. Jediný rozdíl byl v tom, že se nejprve vylisovaly tabletky o průměru 12 mm 

(hmotnost 1,5 g) v ocelové formě tlakem 100 MPa, pak byly vloženy do grafitové formy a

obsypány BN práškem, aby se zamezilo interakci vzorku s grafitem při teplotě slinování. 

Teplotní režim pro všechny vzorky K3RE-2 je uveden v Tabulce 7.   

Tabulka 7. Teplotní režim vzorků K3RE-2 při žárovém lisování 

Rychlost ohřevu 

 (°C / min) 

T ( pyrometr ) 

(°C) 

Výdrž na teplotě

(min) 

30 950 0 

20 1515 5 

5 1520 10 

5 1600 10 

10 1750 60 

15 1580 0 

25 25 (konec) 

Rozdíl se vzorky K3RE-1 v teplotním režimu  byl v kratší době výdrže při 1520 °C a 

1600 °C (10 min vs. 30 min), protože vzorky K3RE-2 byly o hodně menší a předpokládali 

jsme, že tato doba bude dostatečná na průběh karbotermické redukce SiO2.  
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Po slinování byly vzorky očištěny od vrstvičky BN, dále byla stanovena hmotnost a 

rozměry vzorků po slinování. Hustoty vzorků byly stanoveny Archimédovou metodou ve 

rtuti. Vzorky byly rozřezány pomocí diamantové pily (Isomet 5000, Buehler). Jedna část 

byla zalita do hmoty Scandiplast 9010 a po zatuhnutí leštěna na  leštičce Struers (TegraPol-

25, TegraForce-5, TegraDoser-5) pomocí diamantových kotoučů  zrnitosti 120 µm, 40 µm 

a 15 µm a pak leštěny diamantovými pastami o zrnitosti 6 µm, 4 µm a 1 µm. Vyleštěná 

plocha vzorků byla leptána na plazmové leptačce (Plasma Burell Etcher) v plynu CF4 po 

dobu 3 minut. Takto připravené vzorky sloužily k mikrostrukturní analýze. Druhá polovina 

vzorků sloužila po rozdrcení na jemný prášek k fázové analýze (XRD, STOE Stadip). 

  

4.3 Měření mechanických vlastností 

 Na vzorcích K3RE-2 probíhalo stanovení tvrdosti a indentační lomové houževnatosti 

pomocí Vickersovy metody. Vickersova metoda byla prováděna na tvrdoměru LECO 

Vickers Hardness Tester, model  LV-100. Zatěžováno bylo silou 9,81 N (1 kg) po dobu 15

s. Tvrdost HV1 byla stanovena pomocí úhlopříček, které vznikali po vnikání diamantového 

indentoru do vzorku. Na výpočet HV1 byla použita rovnice (13). 

 Pro výpočet lomové houževnatosti byly použity délky trhlin, které vznikali při 

zatěžování silou 98,1 N (10 kg) po dobu 15 s. Jelikož doposud nebyl stanoven Youngův 

modul pružnosti našich kompozitů, proto byla pro výpočet použita rovnice podle Shettyho 

[36] 

( ) 5,04/0889,0 lPHK iIC ⋅⋅⋅= ,     (17)

kde H = tvrdost, Pi = indentační zatížení a l = délka trhlin. 

K vyhodnocení obou případů bylo použito 10 vpichů na každém vzorku, přičemž HV

bylo posuzováno při zvětšení 1000× a lomová houževnatost byla stanovena při zvětšení 

500×. 

Otěruvzdornost materiálů byla zkoumána metodou „ball-on-disc“ [37] v Ústavu

materiálového výskumu, SAV, Košice (prof. RNDr. Ján Dusza, DrSc. A Ing. Peter 

Tatarko) na vysokoteplotním tribometru DTHT 70010 (Switzerland) v nelubrikovaném 

stavu při laboratorní teplotě proti vyleštěné komerční Si3N4 kuličce o průměru 6 mm. Ze 
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vzorků K3RE-1 byly vyříznuty čtvercové vzorky s rozměry 15x15x4 mm3 a testovaná 

plocha leštěna diamantovou pastou o zrnitosti 3 µm. Při otěruvzdornosti byl testován 

povrch kolmý ke směru žárového lisování (rovina A na obr. 11). Testy byly prováděny na 

vzduchu při vlhkosti 55 % ± 5 % zatížením 5 N. Kluzná dráha byla 500 m a rychlost  0.1 

m/s. Koeficient tření byl nepřetržitě zaznamenáván po dobu testů a opotřebený objem byl 

vypočítán z povrchového profilu (kruhové stopy) stanoveného z průřezu vzorku po testu 

pomocí profilometru (Mitutoyo SJ-201, USA). Rychlost opotřebení wr (wear rate) byla 

stanovena podle vztahu:  

LF

V
wr ⋅

=        [mm3/N⋅m]                                                              (18) 

kde F je zatížení [N], L je délka kluzné dráhy [m] a V je opotřebený objem [mm3] 

definován vztahem: 

V = A.2πr     [mm3]                                                                              (19) 

kde A plocha průřezu kruhové stopy [mm2] a r poloměr skluzu [mm].  
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5 VÝSLEDKY A DISKUZE 

Hutnost vzorků po žárovém lisování dosahovala hodnot 99 %, čili podmínky slinování 

byly zvoleny správně. Při teplotách nad 1510 °C docházelo k poklesu vakua, tzn. 

uvolňoval se plyn CO a dokazovalo to tvorbu SiC karbotermickou redukcí podle reakce 4. 

Po ukončení karbotermické reakce a následném zvýšení teploty na 1650 °C docházelo 

k tvorbě kapalné fáze v systému RE2O3 – SiO2 (viz fázové diagramy na obr. 16, 17, 18). 

V přítomnosti Si3N4 je ternární eutektikum poněkud nižší, jako pro binární systémy [38, 

39]. Tvorba kapalné fáze umožnila zhutnění keramického kompozitu za poměrně krátkou 

dobu (1 hod) při teplotě 1750 °C. Hustoty slinutých vzorků připravovaných žárovým 

lisováním jsou uvedeny v Tabulce 8. 

Tabulka 8. Hustoty nanokompozitních materiálů  K3Re-2. 

Vzorek 
Hustota ρ

[g⋅⋅⋅⋅cm-3] 

K3Lu-2 3,378 

K3Yb-2 3,348 

K3Sm-2 3,322 

K3La -2 3,289 

Teplotní režim uvedený v Tabulce 6 proto můžeme považovat za optimální pro 

přípravu nanokompozitu Si3N4/SiC reakcemi in situ. 

5.1 Mikrostruktura 
 Mikrostruktura žárově lisovaných kompozitních materiálů s označením K3La, 

K3Sm, K3Yb a K3Lu je zobrazena na obr. 22-25. K vyvolání mikrostruktury bylo použito 

plazmové leptání  ve směsi plynů CF4 a O2 v poměru 1:1 po dobu 3 minut, tzn. standardní 

podmínky leptání keramiky Si3N4. Dle pozorované mikrostruktury ale můžeme usoudit, že 

vzorky jsou mírně přeleptané (jemné částice Si3N4 pod 300 nm jsou odleptány), proto se 

opticky zdá, že je skelné fáze více než 10 obj.%. Ve všech vzorcích mikrostruktura 

obsahuje veliké prodloužené částice β-Si3N4 (whiskery), které jsou obklopeny jemnějšími 

částicemi β-Si3N4 jehličkovitého tvaru. Tuto jemnou frakci nazveme matrice a větší β-

Si3N4 whiskery jako zhouževnatějící částice.  
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a)     

b)

Obr. 22.Mikrostruktura vzorky K3La získaná pomocí SEM při zvětšeních 10000 (a) 

 a 20000 (b).



43

a)     

b)   

Obr. 23.Mikrostruktura vzorky K3Sm získaná pomocí SEM při zvětšeních 10000 (a)  

a 20000 (b).
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a)     

b)

Obr. 24.Mikrostruktura vzorky K3Yb získaná pomocí SEM při zvětšeních 10000 (a) 

 a 20000 (b).
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a)     

b)

Obr. 25.Mikrostruktura vzorky K3Lu získaná pomocí SEM při zvětšeních 10000 (a)  

a 20000 (b).
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Viskozita skelné fáze, která ovlivňuje růst prodloužených  β-Si3N4 zrn, se mění 

v závislosti od přítomnosti různých prvků vzácných zemin [38, 40, 41]. Obecně platí 

pravidlo, že s klesajícím iontovým poloměrem kationu vzácné zeminy viskozita roste [32, 

33, 42]. Proto se očekával různý vývoj mikrostruktury v závislosti od použitého oxidu 

RE2O3. Z detailnějšího studia obr. 22-25 je zřejmé, že mikrostruktura matrice vzorků

K3Yb a K3Lu je jemnozrnnější. Velké prodloužené β-Si3N4 zrna ovšem mají srovnatelnou 

tloušťku se vzorkem K3La, která má nižší viskozitu skelné fáze. V procesu slinování Si3N4

se v kapalné fázi rozpouští α-Si3N4 zrna východiskového prášku a následně precipitují a 

rostou jehličkovité β-Si3N4 zrna. Růst je kontrolován především difúzí, proto v systémech 

s vyšší viskozitou kapalné fáze (systém obsahující Yb a Lu) je transport materiálu 

z rozpouštějícího se α-Si3N4 na rostoucí β-Si3N4 zrna pomalejší, z čeho vyplývá 

jemnozrnější mikrostruktura matrice těchto materiálů. Dalším možným důvodem 

jemnozrnější mikrostruktury systémů s vyšší viskozitou je pomalejší  rozpouštění 

původních β-Si3N4 zrn (cca 5 hm.% ve východiskovém Si3N4 prášku SN-E10) s malým 

průměrem tzv. kritickým průměrem (0,1 – 0,2 µm) [40]. V systémech s přídavkem La2O3 a 

Sm2O3 je rychlost rozpouštění Si3N4 o něco vyšší, a proto je matrice těchto systémů mírně

hrubozrnější.  

Kovy vzácných zemin mají také vliv na štíhlost (anglicky aspect ratio, což je poměr 

délky a tloušťky zrna) β-Si3N4 částic. Průměrná hodnota štíhlosti  β-Si3N4 zrn klesá se 

zvětšujícím se ionovým poloměrem kovu vzácných zemin, čili s klesající viskozitou 

kapalné fáze [43 - 45].  

Na růst prodloužených β-Si3N4 zrn má vliv nejen viskozita kapalné fáze, ale také 

schopnost prvků vzácných zemin adsorbovat se na povrchu Si3N4 krystalů. Pomocí 

vysokorozlišovacícho transmisního elektronového mikroskopu bylo pozorováno [46-48], 

že Lu má vyšší stabilitu v oxynitridovém skle (silnější vazba s O), zatím co La se 

adsorbuje přednostně na prizmatickém povrchu Si3N4 zrn (vazba s N), čímž brání dalšímu 

připoutání rozpuštěného Si na povrchový N, a tím také růstu β-Si3N4 zrn v jejich tloušťce. 

Z pozorovaní 15 SEM mikrosnímků z každé K3RE vzorku vyplynulo, že se zmenšujícím 

se iontovým poloměrem prvků vzácných zemin (La → Sm →Yb → Lu) je struktura více 

bimodální, matrice je jemnější v které se nacházejí větší prodloužené částice β-Si3N4.  

Směrem od La k Lu jejich tloušťka mírně roste. K detailnější statistické analýze by bylo 

nutno provést měření štíhlosti alespoň 2000 zrn z mikrostruktury každého keramického 
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materiálu K3RE. Z časových důvodů nebylo možné provést tuto analýzu v průběhu 

diplomové práce. 

Mikrostruktura vzorků obsahuje kromě prodloužených Si3N4 zrn také nepravidelně

distribuované SiC částice, které jsou lokalizované jak na hranicích zrn, tak i uvnitř Si3N4

zrn (obr. 24b). Větší SiC částice jsou především lokalizované na hranicích zrn (inter SiC 

zrna), jemnější SiC částice (pod 50 nm) byly pozorovány uvnitř Si3N4 zrn (intra SiC zrna).  

SiC nanočástice  zpomalují, případně mohou úplně zabránit abnormálnímu růstu β-Si3N4

zrn. Proto byly celková mikrostruktura kompozitů K3RE jemnější v porovnání 

s referenčními vzorky [35]. 

5.2 Fázové složení 
XRD analýza vzorků ukázala, že majoritní fází ve všech vzorcích je β-Si3N4 (obr. 

26). Fázi minoritní tvoří β-SiC, která vzniká “in situ” karbotermickou reakcí mezi SiO2 a 

C. Ve vzorcích K3RE-2 je však obsaženo ještě malé množství SiO2 a C a také 

netransformovaný α-Si3N4. Pravděpodobně byla výdrž 10 min při 1520 °C krátká pro 

průběh karbotermické redukce SiO2, proto byla výdrž prodloužena na 30 min u větších 

vzorek K3RE-1. U těchto vzorek byl obsah SiO2 pod detekčním limitem XRD přístroje. 

Jednotlivé záznamy fázové analýzy vzorků K3RE-2 jsou zobrazeny na obr. 27 – 30. 

Kromě majoritního β-Si3N4 a minoritních β-SiC,  SiO2 a C byla pozorována také 

přítomnost silikátů kovů vzácných zemin. Tvorba fáze RE2Si2O7 byla pozorovaná jenom 

ve vzorku K3Lu, což je v souladu s binárními fázovými diagramy RE2O3 – SiO2. U 

ostatních soustav byly identifikovány oxy-nitrido-silikáty, konkrétně La5Si3NO12 ve 

vzorku K3La-2, Sm10(SiO4)6N2 ve vzorku K3Sm-2 a Yb4Si2N2O7 ve vzorku K3Yb-2.  
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Obr. 26. XRD záznamy vzorků K3RE-2. 
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Obr. 27. XRD analýza pro vzorek K3La2. 
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Obr. 28. XRD analýza pro vzorek K3Sm2. 
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Obr.29. XRD analýza pro vzorek K3Yb3. 
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Obr. 30. XRD analýza pro vzorek K3Lu2. 
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5.3 MĚŘENÍ TVRDOSTI PŘI POKOJOVÉ TEPLOT Ě
Hodnoty tvrdosti měřené při pokojové teplotě zatížením 1 kg po dobu 15 s jsou 

sumarizovány v Tabulce 9. Vickersův vtisk který vznikl po indentaci je zobrazen na obr. 

30. Závislost tvrdosti na iontovém poloměru kovu vzácné zeminy je zobrazena graficky 

v obr. 31. Grafická závislost ukazuje, že při zvyšování iontového poloměru tvrdost 

nanokompozitu klesá. Přítomnost nanoinkluzí SiC je také pozitivní, protože zvyšuje 

tvrdost nanokompozitu. Struktura je jemnozrnnější a díky vyšší tvrdosti částic SiC 

v porovnání s β-Si3N4 částicemi je nanokompozit tvrdší. Referenční materiály měli nižší 

tvrdost v rozmezí  15,2-16,2 GPa [35] s podobným trendem, tzn. zvyšující se tvrdost 

vzorků s obsahem kovů od La k Lu.

Tabulka 9. Iontový poloměr kovů vzácných zemin (r) a Vickersova tvrdost (HV) kompozitů. 

Vzorek 
r(M 3+) 

[pm] 

HV1 

[GPa] 

K3Lu 98 17,02 ± 0,27 

K3Yb 99 16,32 ± 0,25 

K3Sm 108 16,20 ± 0,39 

K3La 116 16,07 ± 0,31 

Obr. 30. Vickersův vtisk při 1 kg zatížení, době vnikání 15 s pro vzorek K3Lu2 (zvětšení 

1000x).
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Obr. 31. Tvrdost nanokompozitních materiálů jako funkce iontového poloměru. 

5.4 Měření lomové houževnatosti při pokojové teplotě
Vlastnosti nanokompozitního materiálu připravovaného žárovým lisováním za 

přítomnosti kapalné fáze jsou silně ovlivněny chemickým složením přísad. Různé 

chemické složení přísad kapalné fáze má výrazný vliv na mikrostrukturu a pevnost hranice 

zrn což ovlivňuje lomovou houževnatost. Hodnoty lomové houževnatosti měřené při 10 kg 

zatížení po dobu 15 s při zvětšení mikroskopu 500x jsou uvedeny v Tabulce 10. Grafická 

závislost lomové houževnatosti na iontovém poloměru je uvedena v obr. 32. Vickersův 

vtisk z kterého byly vyhodnocovány délky trhlin a velikost úhlopříček je zobrazen na obr. 

33. Výpočet lomové houževnatosti byl proveden pomocí Shettyho rovnice, poněvadž nebyl 

znám Youngův modul pružnosti. Rovnice (17) podle Shettyho předpokládá vznik 

PALMQUISTOVÝCH  trhlin [36]. Tyto trhliny byly ve vzorku nalezeny po odbroušení 

určité vrstvy (50-80 µm) a jsou zobrazeny na obr. 34.  
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Tabulka 10. Indentační lomová houževnatost KIC  kompozitů. 

Vzorek 
r(M 3+) 

[pm] 

KIC

[MPa.m1/2] 

K3Lu 98 7,79 ± 0,15 

K3Yb 99 6,57 ± 0,11 

K3Sm 108 6,10 ± 0,21 

K3La 116 7,14 ± 0,13 

Obr. 32. Indentační lomová houževnatost nanokompozitního materiálu jako funkce 

iontového poloměru. 
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Obr. 33. Vickersův vtisk při 10 kg zatížení, době vnikání 15 s pro vzorek K3La2. 

Obr. 34. PALMQUISTOVY trhliny přítomné ve vzorcích K3RE. 

Trhliny, které vznikají při vnikání indentoru jsou při šíření odkláněny prodlouženými zrny 

β-Si3N4. Příklady šíření trhliny ve vzorcích K3RE-2 jsou zobrazeny na obr. 35. 
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a) 

b) 
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c)  

d) 

Obr. 35.Šíření trhlin v kompozitech K3La (a), K3Sm (b), K3Yb (c) a K3Lu (d)   při 

zvětšení 10 000. 
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 Nejvyšších hodnot indentační lomové houževnatosti bylo dosaženo u vzorků

s přídavkem La a Lu. Jak již bylo uvedeno v diskuzi o mikrostruktuře, vzorky K3La měli 

hrubozrnější matrici ve srovnání se vzorkem K3Lu s nejjemnější matricí a naopak, tloušťka 

velkých prodloužených částic β-Si3N4 byla větší ve vzorcích K3Lu ve srovnání se vzorkem 

K3La. Tento fakt může mít za následek, že právě tyto dva materiály mají nejvyšší lomovou 

houževnatost. Šajgalík a kol. [49] prokázali že obě, jak jemné tak i hrubé částice β-Si3N4 se 

štíhlostí nad 4 (aspect ratio > 4) mají kladný vliv na lomovou houževnatost Si3N4 keramiky 

(obr. 36, zrna s průměrem 0,51 µm a 1,88 µm). 

Obr. 36. Vliv objemového podílu tenkých (bílé sloupce) a hrubých (šedé sloupce) 

prodloužených částic β-Si3N4 se štíhlostí nad 4 (aspect ratio > 4) na lomovou houževnatost 

(černé sloupce) Si3N4 keramiky [49]. 

 Abychom přesněji stanovili vliv objemového podílu prodloužených částic na 

lomovou houževnatost Si3N4 keramiky bylo by nutno provést počítačovou obrazovou 

analýzu SEM mikrostruktur s počtem zrn 2000-5000. Také „objemová“ metoda stanovení 

lomové houževnatosti na trámečcích s vrubem (Chevron notch beam test, SENB test, atd.) 

by byla vhodnější/přesnější v porovnání s námi použitou, ačkoli jednoduchou indentační 

metodou (kde testujeme jenom povrch vzorku). Tyto statistické analýzy a přesnější 

zkoušky KIC byly ovšem nad rámec této diplomové práce. 
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5.5 Otěruvzdornost 
Zkoušky otěruvzdornosti byly prováděny metodou „ball-on-disc“ (kulička na disku). 

Křivka tření měla podobný průběh pro všechny testované vzorky. Na počátku byla hodnota 

koeficientu tření nízká, která pak vzrostla na maximální hodnotu a pak se ustálila na 

relativně konstantní hodnotě v průběhu testu. Na obr. 37 je uveden příklad průběhu 

koeficientu tření v závislosti od délky testované dráhy pro vzorek K3La. 

Obr. 37. Závislost koeficientu tření standardní Si3N4 kuličky na testované vzdálenosti na 

povrchu kompozitu K3La. 

Na obr. 38 jsou znázorněny koeficienty tření referenčních (monolit: Si3N4 + 3 mol.% 

RE2O3) [50] a kompozitních K3RE vzorků (Si3N4 + SiC + 3 mol.% RE2O3). Koeficient 

tření monolitických vzorků byl vyšší v porovnání s kompozitními vzorky pro stejnou 

přísadu  RE2O3 (RE = La, Sm, Yb, Lu). Nižší koeficient tření kompozitních materiálů

můžeme zdůvodnit jejich vyšší tvrdostí v porovnání s referenčními monolity a přítomností 

SiC nanočástic. Z obr. 38 je také zřejmé, že frikční koeficient mírně klesá se zmenšujícím 

se iontovým poloměrem RE3+. Lepší kluzné vlastnosti kompozitů K3Lu a K3Yb 

v porovnání s K3Sm a K3La může být v důsledku jemnější mikrostruktury matrice (obr. 

22-25) a také vyšší rigidity skelné fáze na hranicích zrn, protože skla s obsahem RE3+

s menším iontovým poloměrem mají vyšší tvrdost, lomovou houževnatost a Youngův 

modul pružnosti (obr. 13) [30-33]. 
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Obr. 38. Vliv iontového poloměru slinovací přísady RE3+ na koeficienty tření 

referenčních (monolit: Si3N4 + 3 mol.% RE2O3) a kompozitních K3RE vzorků (Si3N4 + SiC 

+ 3 mol.% RE2O3). 

Obr. 39. Vliv iontového poloměru slinovací přísady RE3+ na rychlost opotřebení (wr) 

referenčních monolitů (Si3N4 + 3 mol.% RE2O3) a kompozitních materiálů K3RE (Si3N4 + 

SiC + 3 mol.% RE2O3). 
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Na obr. 39 je znázorněna závislost rychlosti opotřebení (wr – wear rate) referenčních 

monolitů (Si3N4 + 3 mol.% RE2O3) a kompozitních materiálů K3RE (Si3N4 + SiC + 3 

mol.% RE2O3) na iontovém poloměru slinovací přísady RE3+. Rozdíl v rychlosti 

opotřebení je ještě výraznější  jako tomu bylo v případě koeficientu tření. Trend však 

zůstal zachován, tzn. vzorky s přísadou RE3+ menšího iontového poloměru (K3Lu a K3Yb) 

vykazují menší opotřebení ve srovnání se vzorky obsahující přísady větších iontových 

poloměrů (K3Sm a K3La). V tomto případě se pravděpodobně více projevuje vyšší rigidita 

skelné fáze vzorek K3Lu a K3Yb, protože obecně platí, že rychlost opotřebení 

keramických materiálů na bázi Si3N4 s nižší pevností hranic zrn je vyšší. Navíc, Si3N4

materiály s přídavkem Lu2O3 a Yb2O3 mají lepší vysokoteplotní vlastnosti v porovnání 

s keramikou obsahující Sm2O3 nebo La2O3 [51]. Protože zkoušky „ball-on-disc“ byly 

prováděny bez lubrikantů, v průběhu testů se mohl testovaný vzorek nebo standardní Si3N4

kulička zahřát na vyšší teploty, při nichž se projevují i vysokoteplotní vlastnosti materiálu.  

a)        b) 

Obr. 40.Třecí dráha referenčního vzorku R3Lu (a) a kompozitního materiálu K3Lu (b). 

Správnost tohoto předpokladu částečně dokazuje i snímek třecí dráhy Si3N4 kuličky na 

povrchu referenčního monolitu R3Lu a kompozitu K3Lu (obr. 40), přičemž třecí dráha u 

kompozitu je hladší a množství „drtě“ po tření (debris) je nižší. Určení mechanizmu 

opotřebení by si vyžadovalo další studium testovaných materiálů, ale pozorované výsledky 

jsou v souladu s výsledky jiných autorů, kteří studovali otěruvzdornost Si3N4/SiC 

kompozitů [52 - 54]. 



63

6 ZÁVĚR 

Hlavním cílem této práce bylo připravit kompozitní materiály na bázi Si3N4 a SiC s 

různými přídavky oxidů vzácných zemin (La2O3, Sm2O3, Yb2O3 a Lu2O3) a zjistit vliv 

těchto přísad na některé mechanické vlastnosti kompozitů Si3N4/SiC a na jejich 

otěruvzdornost.  

Hutné nanokompozitní Si3N4/SiC materiály byly připraveny žárovým lisováním 

s různými přídavky oxidů vzácných zemin. Nanočástice SiC byly vytvořeny 

karbotermickou redukcí SiO2 uhlíkem v procesu slinování. Hutnost nanokompozitů byla 

větší než 99%, lze tedy říci že podmínky slinování pro kompozitní systém, ve kterém se 

uvolňuje plyn CO při vysokých teplotách, byly voleny správně.  

Mikrostruktura kompozitu obsahuje veliké prodloužené částice β-Si3N4 (whiskery), 

které jsou obklopeny jemnějšími částicemi β-Si3N4 jehličkovitého tvaru. Bylo zjištěno, že 

se zmenšujícím se iontovým poloměrem prvků vzácných zemin (La → Sm →Yb → Lu) je 

struktura více bimodální a  matrice je jemnější. Mikrostruktura vzorků obsahuje kromě

prodloužených Si3N4 zrn také nepravidelně distribuované SiC částice, které jsou 

lokalizované jak na hranicích zrn, tak i uvnitř Si3N4 zrn. Větší SiC částice jsou 

lokalizované na hranicích zrn (inter SiC zrna), jemnější SiC částice (pod 50 nm) byly 

pozorovány uvnitř Si3N4 zrn (intra SiC zrna). 

XRD fázová analýza vzorků ukázala, že majoritní fází ve všech vzorcích je β-Si3N4. 

Fázi minoritní tvoří β-SiC, která vznikala “in situ” karbotermickou reakcí mezi SiO2 a C. 

Kromě majoritního β-Si3N4 a minoritního β-SiC byla pozorována také přítomnost silikátů

kovů vzácných zemin. 

Indentační technikou byly stanoveny hodnoty tvrdosti a lomové houževnatosti. Bylo 

zjištěno, že tvrdost i lomová houževnatost roste se snižujícím se iontovým poloměrem 

přísady RE3+ (RE = La, Sm, Yb, Lu). Nejvyšší tvrdosti tak dosáhl materiál s přídavkem 

Lu2O3, tzn. pro lantanoid s nejmenším iontovým poloměrem. 

Koeficient tření kompozitních materiálů byl v rozmezí 0,63 až 0,75. Koeficient tření 

referenčních monolitických vzorků byl vyšší v porovnání s kompozitními vzorky pro 

stejnou přísadu  RE2O3. Nižší koeficient tření kompozitních materiálů můžeme zdůvodnit 

jejich vyšší tvrdostí v porovnání s referenčními monolity a přítomností SiC nanočástic. 

Koeficient tření mírně klesal se zmenšujícím se iontovým poloměrem RE3+. Lepší kluzné 

vlastnosti kompozitů K3Lu a K3Yb v porovnání s K3Sm a K3La jsou pravděpodobně

v důsledku jemnější mikrostruktury matrice a také vyšší rigidity skelné fáze na hranicích 
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zrn, protože skla s obsahem RE3+ s menším iontovým poloměrem mají vyšší tvrdost, 

lomovou houževnatost a Youngův modul pružnosti. 

Kompozitní materiály měli nižší rychlost opotřebení v porovnání s referenční Si3N4

keramikou. Vzorky K3Lu a K3Yb s přísadou RE3+ menšího iontového poloměru 

vykazovali menší opotřebení ve srovnání se vzorky obsahující přísady větších iontových 

poloměrů (K3Sm a K3La). Zde se projevila vyšší rigidita skelné fáze vzorek K3Lu a K3Yb 

v porovnání se vzorky K3Sm a K3La a jejich lepší vysokoteplotní vlastnosti. 

Závěrem můžeme konstatovat že se podařilo připravit in situ reakcí keramický 

kompozit Si3N4/SiC s přídavky oxidů kovů vzácných zemin, které měli dobré mechanické 

vlastnosti (tvrdost a lomovou houževnatost), nízký koeficient tření a vykazovali vynikající 

odolnost vůči opotřebení. 
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