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Anotace 

 

Cílem této bakalářské práce byla charakterizace strukturních a mechanických 

vlastností dvou typů cordieritové keramiky. Pozornost byla zaměřena na fázové přeměny 

v průběhu tepelného zpracování keramiky a následné strukturní změny.  

Tepelné a mechanické vlastnosti jsou důležitým parametrem při praktickém použití 

cordieritových keramik.  V práci je sledován vliv podmínek analýzy mikrotvrdosti v závislosti 

na pórovitosti vybrané cordieritové keramiky. 

 

Klíčová slova 
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Anotation 

 

The aim of this bachelor thesis was the characterization of structural and mechanical 

properties of two types cordierit ceramics. Attention was focused on the phase transformation 

during heat treatment of ceramics and subsequent structural changes. 

Thermal and mechanical properties are an important parameter in practical use 

cordierit ceramic. This work investigated the effect of microhardness analysis conditions 

depending on the porosity of selected cordierit ceramic. 
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1. Úvod 

Keramika a její první formy sahají až do dob 10.000 let před naším letopočtem. 

Pojmenování vzniklo ve starověkém Řecku a je spojováno s produkty na bázi přírodních 

materiálů, nejčastější na bázi silikátů. Její překlad obsahuje několik významů, jako například 

sušený nebo pálený výrobek z hlíny.  

V dnešní době je keramický materiál nedílnou součástí nejen v různých odvětvích 

průmyslu jako je např. strojírenský, kde se využívá pro výrobu ložisek, řezných nástrojů, atd., 

ale také lékařském nebo potravinářském průmyslu a nesmí být opomenuta domácnost 

každého z nás, díky své dostupnosti a nízké ceně. 

 Keramika v průběhu několika desítek let prošla vývojem nejen z hlediska 

mechanických vlastností, které jsou u každého materiálu velice důležité, ale také např. 

modifikací výchozího materiálu, se kterým souvisí výrobní postupy a následné zpracování, 

což zapříčinilo vznik nových a lepších druhům keramických materiálů, kdy použití je 

rozmanitější než v minulých letech. 

 Obvykle je jako keramika označován anorganický materiál nekovového charakteru, 

který se vyskytuje ve větší míře v krystalickém stavu. Jedná se o heterogenní materiál. 

 Keramické materiály se většinou rozdělují na tradiční a pokročilou keramiku, kdy k 

přípravě tradiční keramiky je využíváno přírodních surovin, které jsou pro dané použití 

částečně upravovány. 

 Technická keramika vyráběná především z výchozích čistých práškových chemikálií je 

považována za pokročilý druh materiálu. Mezi ni patří keramika oxidická ze syntetických 

žáruvzdorných surovin na bázi ZrO2, Al2O3 a MgO, neoxidická keramika na bázi karbidů, 

nitridů, boridů a směsná keramika. [1] 

Během posledních pár let je kladen velký důraz na výrobu keramických dílů s řízenou 

mikrostrukturou. V důsledku takové výroby je snaha dosáhnout velmi jemné a rovnoměrné 

struktury (mikro až submikro úroveň), která vede k velkému zlepšení mnoha vlastností 

keramiky. Mezi pokročilou keramiku lze zařadit i cordieritovou keramiku. 

Typ této keramiky se vyskytuje i v přírodě jako minerál, např. v žulách obohacených 

hořčíkem nebo v pegmatitech, avšak je ho možno synteticky vytvořit procesem slinování za 

určitých tlaků a teplot. [6] 
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2. TEORETICKÁ ČÁST 

 

2.1. KERAMICKÉ MATERIÁLY 

 

Název keramika obsahuje velkou škálu různých keramických materiálů. Ty jsou 

definovány jako anorganické materiály, nekovových vlastností s převážně krystalickou fází. 

Rozdělení keramiky se provádí dle publikací nejrůznějšími metodami a to na technickou 

(konstrukční) keramiku, mezi kterou se řadí cordieritová keramika a tradiční keramiku.[1] 

Keramické materiály si získali veřejnost svými vynikajícími vlastnostmi z ekologického 

i technického pohledu jako je nevodivost, voděodolnost a podobně. K jeho výrobě se využívá 

přírodních jílových materiálů, které se těží ze zemské kůry. V posledních letech se zvyšuje 

zájem o keramiku v návaznosti na růstu aplikací keramiky v různých průmyslových sférách. 

To umožňuje rozdělení v závislosti na surovém materiálu a vypalovacích teplotách. [2,6]  

Například u progresivní konstrukční keramiky se využívá schopnosti pracovat za 

vyšších teplot bez nutnosti intenzivního ochlazování díky vysokému bodu tání. Dalšími 

vlastnostmi této keramiky je chemická stabilita, pevnost a vysoká tvrdost, kterých je 

využíváno u špičkové technologie. Vyrábí se z čistých, uměle připravovaných, práškových 

směsí oxidů, nitridů či karbidů.[8]  

Keramika splňuje neustále se zvyšující nároky na bezpečnost, ekologii a technické 

využití díky svému složení z přírodních zdrojů. Lze ji obohatit přídavkem směsi vermikulitu 

pro získání lepších užitných vlastností. Jde o jednu z mála levných zároveň zdravotně 

nezávadných směsí, využívá se v nejrůznějších sférách pro svou biologickou netečnost. 

Přírodní bázi cordieritu snadno obohacují i složky neomezující její teplotní roztažnost.[2,9] 

Jde převážně o kyslíkaté sloučeniny křemíku s významným podílem skelné fáze s 

převahou krystalické fáze, monominerální nebo víceminerální, hutné nebo pórovité. Většina 

této směsi je považována za nerozpustnou látku ve vodě až na křemičitany alkalických kovů 

Na2SiO3   jako například vodní sklo, kapalné sklo K2SiO3.[6,9] 

Naopak křemičitany vápenaté, hlinité, železité lze rozpustit v kyselinách, jsou 

považovány za součást přírodních minerálních surovin pro průmysl stavebních hmot. 

Křemičitany jsou také rozpustné za vysokých teplot v taveninách této látky nebo 

koncentrovaných roztocích alkalických hydroxidů.  Jde o nerosty nekovového vzhledu 

nacházející se v horninách. Zemská kůra a atmosféra slouží jako zdroj přísad keramiky. Dnes 
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označují keramiku i jako hi-tech materiály. Nedílnou součástí je i definice struktury 

keramických materiálů. [6,7,9] 

 

 

2.1.1. Struktura keramických materiálů 

 

Vlastnosti keramických materiálů závisí na struktuře. Tu ovlivňují typy vazeb mezi 

atomy přítomnými v materiálu. Vazby atomů v keramice jsou kovalentní, iontové nebo 

smíšené (iontově-kovalentní) vazby. Právě tyto vazby jsou zodpovědné za výrazné odlišnosti 

některých fyzikálních vlastností keramiky oproti kovům.[1,8] 

Kovalentní vazby v keramice způsobují vysokou tvrdost, zanedbatelnou tvárnost, 

výbornou chemickou odolnost, nízkou teplotní roztažnost a znatelnou elektronovou vodivost. 

Za téměř kovalentní sloučeninu může být považováno SiC. 

Při utvoření iontové vazby vznikají opačně nabité ionty, které jsou přitahovány 

Coulombovými silami za předpokladu přenosu jednoho či více elektronů v blízkosti 

sousedních atomů. Tendencí těchto vazeb je tvoření těsně uspořádanou strukturu podobnou 

čistým kovům, nemají však volné elektrony a atomy stejné velikosti. Iontové vazby mezi 

nekovovými materiály mají oxid hořečnatý nebo oxid vápenatý. Iontové keramiky 

charakterizují vysoká tepelná roztažnost, nízká elektronová vodivost a tvárnost. Při vysokých 

teplotách některé pak mohou vykazovat iontovou vodivost. 

Nejčastější iontově-kovalentní (smíšená) vazba závisí na rozdílu elektronegativit 

atomů tvořících vazbu. [8] 

Důležitou součástí jsou vazebné energie, které mají téměř stejnou velikost u látek 

s iontovou, kovalentní nebo kovovou vazbou a následkem toho má keramika elastické 

vlastnosti a maximální pevnost podobnou kovům a v některých případech tyto vlastnosti 

předčí. Většina pokročilých keramických materiálů je krystalická, ale vyskytují se i amorfní 

(skelné) fáze. Amorfní fáze tuhnou ochlazováním z kapalné fáze bez krystalizace. Skelné 

molekuly nejsou uspořádány v pravidelně, naopak u krystalických látek tomu tak je. 

Typickým představitelem keramiky je oxid křemičitý, který se vyskytuje v krystalickém i 

skelném stavu. [1,2,6] 

Typ vazeb má však překvapivě výrazný vliv na pohyb dislokací v keramice. 

Následkem vazeb dochází ke zhoršení schopnosti plastické deformace, kterou v krystalických 
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látkách způsobuje pohyb dislokací. To zapříčiňuje křehkost keramiky, což působí jako 

největší překážka v konstrukčním použití. 

Špatná pohyblivost dislokací porušuje při jejich pohybu směrové vazby, především u 

látek s vysokou energií a se silnou kovalentní vazbou. Pak působí vysoké Peierlsovo-

Nabarrovo napětí. To umožňuje pohybu dislokací ve skluzové rovině a přibližuje materiál k 

ideální pevnosti. Velmi vysoká napětí jsou charakteristické svými složitými iontovými 

krystaly. 

Se zvyšující teplotou se snižuje Peierlsovo-Nabarrovo napětí a aktivují vedlejší 

skluzové systémy. Nad určitou přechodovou teplotou by tedy keramické materiály měly být 

tvárné. Tato přechodová teplota je velmi vysoká a blíží se k teplotě tavení. U běžné keramiky, 

připravené slinováním práškového materiálu, však nedokonalá struktura hranic zrn vede 

naopak k usnadnění lomu po hranicích zrn ještě před dosažením přechodové teploty.[6,7] 

Mřížka a vazby v keramice určují specifické vlastnosti. Dle těchto skutečností se může 

dělit keramika na tradiční keramiku a technickou (konstrukční) keramiku.[1] 

Tradiční keramika využívá čistě přírodních zdrojů, které před použitím jsou částečně 

upravovány. Jedná se o heterogenní materiál, na kterém po vypálení lze pozorovat krystaly 

nejrůznějšího složení, výrazný podíl skelné fáze a pórů. Tento materiál se běžně vyskytuje 

v podobě keramických umyvadel, záchodů, porcelánu a podobně. Keramiku nejčastěji 

rozdělují na hrubozrnnou keramiku, která označuje cihlářské výrobky a jemnou keramiku, 

pod kterou spadají všechny ostatní keramické výrobky. [1,7] 

Práce se ale zaměřuje na technickou keramiku a to konkrétně na cordieritovou 

keramiku vyrábějící se v laboratorním prostředí z uměle připravených, čistých práškových 

směsí. 

 

 

2.1.2. Cordieritová keramika 

 

Cordieritová keramika patří do hořečnatých keramik, kde patří také forsteritová anebo 

steatitová keramika. Ty jsou charakteristické svým vysokým obsahem mastku ve výrobní 

směsi. Jejich využití je především v technických aplikacích. Řada vlastností a druh základní 

krystalické fáze umožňuje jejich odlišení. Jedná se o keramiku, která byla vynalezena 

v laboratoři, avšak cordierit jde nalézt i v přírodě jako součást metamorfovaných hornin nebo 

v pegmatitech.[6,9]  
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Obr.1 – Rovnovážný fázový diagram soustavy na bázi MgO-SiO2-Al2O3 [11] 

 

 Hlavní krystalickou fází cordieritové keramiky je cordierit 2MgO.2Al2O3.5SiO2.[6] Je 

specifický svou modrou až modrošedou barvou. Za odlišnost syntetického cordieritu je 

pokládána krystalická fáze, vznikající při vypalování keramiky za vysokých teplot 1350 až 

1450°C na základě třísložkového systému MgO-Al2O3-SiO2 (obr.1), která má vliv i na další 

vlastnosti. Při výpalech do slinutí se může na povrchu vypalovaných těles vypotit skelná 

tavenina načež dochází k tak zvanému samoglazovacímu efektu. V teplotách inkongruentního 

bodu tání 1435°C, teplota rozkladu, dochází ke slinování čistého cordieritu. Důležité je 

neopomenout teplotu rozkladu 1460°C.[6,7] 

Cordierit vzniká v pevném stavu z homogenizované směsi oxidu, kalcinového mastku 

a metakaolinitu podle rovnice [6]: 

 

3MgO.4SiO2  +  2(Al2O3.2SiO2)  +  3Al2O3        

      2MgO.2Al2O3.5SiO2 +  3Al2O3.2SiO2  +  MgO. SiO2,  (1) 
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kdy vznikne 80% teoretického množství cordieritu 2MgO.2Al2O3.5SiO2, ale také mullit 

Al6Si2O13 a enstatit MgSiO2.  

V cordieritové keramice vznikají při ohřevu práškové směsi dvě tepelné modifikace, 

které jsou odlišitelné podle uspořádání iontů křemíku a hliníku. Modifikace je znatelná díky 

teplotě ohřevu. Jelikož přeměny probíhají postupně, vznikají i mezifáze. 

Fáze µ-cordieritová, která je členěna jako nízkoteplotní romboedrická forma 

s vláknitými krystaly se zaznamenává již pod teplotou 925°C. Během tohoto procesu dochází 

v cordieritovém minerálu krystalizace skla.  

Druhá α-cordierit tak zvaná vysokoteplotní hexagonální složka vzniká při 

monotropním procesu, kdy dochází k nenávratné změně µ-cordieritu na α-cordierit, v 

tepelném intervalu 975 – 1150°C. Při výpalu nad 1200°C zůstává pouze fáze α-cordieritu. 

[6,11] 

 

Tab.1 – Vlastnosti cordieritové keramiky [6] 

 

Vlastnosti Cordierit 

Hustota d (gcm
-3

) 2,4 

Maximální teplota použití tmax (°C) 1000 

Objemová hmotnost OH (gcm
-3

) 1,9 

Otevřená porovitost Pa (%) 0.5 

Pevnost v ohybu Rf (MPa) 110 

Pevnost v tlaku Rpd (MPa) > 500 

Střední koeficient délkové teplotní roztažnosti 30 – 100°C . 10
-6

(K
-1

) 1,5 – 3,5 

Střední koeficient délkové teplotní roztažnosti 30 – 600°C . 10
-6

(K
-1

) 4 

Odolnost proti teplotním šokům Tkrit (K) 300 

Vnitří rezistivita v 200°C (Ωm) 10
7
 

Měrné teplo cp20-100°C(Jkg
-1

K
-1

) 850 

Tepelná vodivost 30 – 100°C(Wm
1
K

-1
) 2 

 

Velká snaha je k dosažení velmi jemné a rovnoměrné struktury (na mikrometrické 

nebo lépe submikrometrické úrovni) oproti tradiční keramice. Tyto dosahované úrovně vedou 

ke zlepšení rozličných vlastností keramiky, a tím i zvýšení užitných vlastností keramických 
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dílů v mnoha aplikacích. U všech tvarovacích metod vycházejících z práškových materiálů 

závisí výsledná mikrostruktura keramiky na velikosti částic výchozí suroviny. 

Cordieritová keramika se připravuje ze směsi mastku (30 – 40 hm.%), žáruvzdorného 

jílu (35 – 45 hm.%) a oxidu hořečnatého nebo hlinitého (17 – 25 hm.%). Příprava směsi 

probíhá společným mletím. [6,7,14] 

Za největší přednost cordieritové keramiky lze považovat její nízký koeficient délkové 

teplotní roztažnosti tj. vysoká odolnost proti náhlým změnám teploty a další vlastnosti (viz 

tab.1). Nejčastěji tento druh keramiky využívají elektrotechnické aplikace. Uplatnění je jako 

pecní vyzdívka díky vysoké tepelné odolnosti, zhášecí komory stykačů, nosiče topných drátů 

a těles infrazářičů.[6,7] 

Tyto vlastnosti jsou však ovlivněny směsmi mastku, kaolinitu, vermikulitu a oxidu 

hlinitého, ze kterých se cordieritová keramika připravuje. Směsi jsou popsány v kapitolách 

níže. 

 

 

2.1.2.1. Mastek 

 

Mastek, minerál s malými neorientovanými krystaly, patří do skupiny jílových 

minerálů. V přírodě se objevuje  v bílé a šedozelené barvě. Ložiska jílů jsou sedimentárního 

původu, obsahuje tedy prachové či pískové zrna nebo také úlomky hornin. V přírodě může 

být mastek nalezen v krystalických i šupinkovitých odrůdách (mastek, talek) nebo celistvých 

(steatit), které keramickým zpracováním získávají určitou plastičnost. Využívá se jako 

surovina pro výrobu elektrotechnické keramiky nebo k výrobě obkladaček.[9,10] 

Důležitou věcí pro keramickou výrobu je co největší obsah MgO v mastku a naopak 

co nejnižší obsah Fe2O3 a CaO obojí menší než 1,5%. Vytěžený mastek bývá znečištěn 

nejčastěji magnezitem, ale i právě minerály obsahujícími oxidy železa, proto dochází k úpravě 

flotací a magnetickou separací. [6,9,10] 

Mastek specifikovatelný jako minerál s malými neorientovanými krystaly se 

vyznačuje délkovou teplotní roztažností 20-600°C *10
-6

, která se pohybuje od 3,8 až 4,4 K
-1

. 

Vrstevnatá struktura mastku je příčinou dobré štěpnosti, zároveň nedovoluje rozsáhlejší 

substituci jinými prvky. Výborně se deformuje za sucha a je málo smrštitelný při vypálení, 

proto dobře dodržuje rozměry výrobků. [6] 
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Pro definici složení mastku lze použít následující vzorec: 3MgO . 4SiO2 . H2O. Vzniká 

hydrotermální přeměnou primárních a sekundárních hořečnatých nerostů nebo působením 

křemičitých složek na krystalické magnezity nebo dolomity. Struktura lze popsat jako kladení 

vrstev 2:1 obr. 2.[6,9] 

Obr. 2 – Struktura mastku (Triklinická mřížka)[12] 

Výbornou vlastností těchto materiálů je nerozpustnost v kyselinách a chemickoá 

odolnost. Keramika odolává teplotám až do 1200°C a tavitelnost je v rozmezí 1200 až 

1500°C. [7]   

 

 

2.1.2.2. Kaolinit 

 

Kaolinit se pokládá za nedílnou složku Cordieritové keramiky. Patří mezi 

nejvýznamnější jílové minerály z hlediska keramické technologie. Krystaly kaolinitu mají 

destičkovitý tvar. Chemické složení tohoto minerálu může být uvedeno ve vzorcích 

oxidických nebo prvkových. Oxidický vzorec kaolinitu: Al2 O3 . 2SiO2 . 2H2O.[9] 

Z hlediska struktury jde o tzv. fylosilikát to jsou silikáty s vrstevnatou strukturou. 

Těžiště tohoto prvku je v téměř všech geologických prostředích. Význačným faktorem pro 

jeho vznik je přikládán nízkému pH půdy 4, doprovázené vysokou aktivitou hliníku, při 

rozkladu živce, slíd anebo sopečného skla či transformací montmorillonitu. Například vlhké a 

teplé klima – tropy.[9,11] 

Strukturně je krystalická mřížka tvořena střídajícími se vrstvami tetraedrů SiO4 a 

oktaedrů AlO6. Je tvořen dostatečně pevnými iontově kovalentními vazbami. Může však 



9 

obsahovat krystalické i nekrystalické modifikace SiO2, živce, zeolit, oxidy, nebo hydroxidy 

železa, hliníku a jiné. Kaolinitické krystaly jsou destičkovitého tvaru patřící do krystalové 

soustavy triklinické nebo pseudomonoklinické obr.4. Má plně obsazenou atomární strukturu. 

Krystalická velikost je měřitelná v setinách nm. Fylosilikáty jsou kladeny ve vrstvách 1:1 viz. 

obr.3.  [7,9,11] 

 

Obr.3 - Zobrazení tetraedrické sítě s dioktaedrickou tvořící kaolinit[12] 

 

 

2.1.2.3. Vermikulit 

 

Vermikulit, také znám z latiny jako Vermiculus v překladu červíček, vyhovuje jako 

surovina na izolační výrobky. Patří do skupiny mezi trojvrstvé fylosilikáty např. Mg-

vermikulit. Vzniká hydratováním magmatických minerálů. Nejčastěji ve vazbě s azbestem. 

Barva je hnědá, žlutohnědá, zlatožlutá až bronzová. Vysoká kompaktnost materiálu umožňuje 

dosahovat vysoké pórovitosti až 85%. [9,10,11] 

 Během zahřívání expanduje až o 30ti násobek původní hodnoty a přitom ztrácí vodu 

ze struktury. Z kompaktní látky pak vzniká dehydratací mnoho tenkých šupinek, které 

oddělují vzduchové mezery. Ty dehydratací pak následně mění tvar z šupinek na červíkovitý 

až zprohýbaný tvar. Proces končí při teplotě 700°C, kdy začíná vznikat nová krystalická fáze 

enstatitu MgSiO3. [11] 

 Jde o hořečnato-železnatou slídu s teoretickým vzorcem (OH)2(MgFe)3(Si, Al, 

Fe)4O10.4H2O. Při zahřívání zvětšuje vermikulit svůj objem, díky vlastnosti absorbovat vodu 

dle okolních podmínek, pozorovatelnou i u modifikovaného vermikulitu. Teplota slinutí tslin = 

1260°C a následně taje při tm = 1315°C. Největší ložiska těženého vermikulitu jsou 

zaznamenány v Americe. Využívá se jako izolační materiál v hutnictví a stavebnictví pro jeho 
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izolační vlastnosti tepla, zvuku, elektrickému proudu s vysokou tepelnou vodivostí, ale i jako 

přídavek pro zlepšení kvality orné půdy. [9,11] 

 Specifická struktura tohoto prvku je tvořena vrstvami 2:1 (obr.4). Jednotlivé vrstvy 

mohou být spojovány systémem vodíkových vazeb nebo jednotlivci či skupinami kationtů s 

koordinační sférou, společně pak vytvářejí zákládní strukturní jednotku. Může utvářet 

trioktaedrické a diokatedrické sítě.[9,10,11] 

 

Obr. 4 – Struktura vermiculitu [9]. 

 

 

2.1.2.4. Oxid hlinitý 

 

Oxid hlinitý je v keramice nejpoužívanějším technologickým oxidem a také nedílnou 

součástí cordieritové keramiky. V přírodě se vyskytuje jako minerál korund -Al2O3. Pro 

keramiku se vyrábí chemickou cestou z horniny pojmenované Bauxit. Dalšími složkami 

obsahující Bauxit jsou jílové minerály, zejména kaolinit a pigmenty železitých sloučenin. Při 

jeho výrobě se získává vysoký obsah modifikace -Al2O3 známý také jako korund. Vytváří se 

kalcinací oxidu hlinitého při přídavku mineralizátoru, ten urychluje jeho přeměnu. Krystaly 

korundu pak nabývají podoby destičkovitých útvarů o velikosti d= 5 až 10 µm. [6,10] 

Nejefektivnější výroba oxidu hlinitého je Bayerovým postupem. Při tomto ději 

dochází k vylouhování Bauxitu pod tlakem horkým roztokem NaOH. Následně vzniká 

rozpustný hlinitan sodný od kterého se po vychladnutí odděluje vysoce čistý hydroxid sodný. 

Ten se následně kalcinuje okolo teploty 1200°C v rotační peci do utvoření -Al2O3, ze 

kterého se vyrábí hliník. Existují však i další postupy jako žárové rozklady bauxitu 

s uhličitanem sodným. [1,6, 10] 
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Přesto, že největší využití až 90% produkce oxidu hlinitého je při výrobě kovů, pro 

keramiku se používá speciální přípravy oxidu hlinitého kvůli odlišným požadavkům a nemalé 

spotřebě. Oxidu hlinitého využívají i pro výrobu žáruvzdorných materiálů, brusiv, skel a 

smaltů a zbytek v jiných aplikacích. [11] 

 

 

2.2. Mechanické vlastnosti keramických materiálů 

 

Ke stanovování mechanických vlastností je využito metod a postupů stejných jak pro 

kovy, vzhledem k jejich pokročilému propracování. Je nutné brát v úvahu poznatky o 

struktuře lišící se od kovů. Vliv na mechanické vlastnosti má množství defektů ve struktuře, 

ty ovlivňují tlak vnějších sil na chemické vazby. Defekty mohou způsobit smykovou 

deformaci. Tu definuje teplota a mechanické vlastnosti minerálu. Po působení externích vlivů 

změníli látka svou strukturu a je ozančována pak za tlakově zdeformovanou.[15]  

K deformacím dochází dvěma způsoby. Prvním druhem je elastická deformace, pak 

následuje plastická deformace nevratná až k vzniku lomové linie.[2,14] 

Typ chemických vazeb ovlivňuje přítomnost a tvorbu těchto defektů ve struktuře. 

Pokud se defekty soustřeďují podél jedné roviny nebo v nějakém směru, bude se v těchto 

případech materiál snadněji deformovat. Příkladem je kolmý směr., kde jsou vazby nejtenčí a 

tím se udává i směr deformace. [11, 14] 

Některé vlastnosti omezující použití keramiky v jedné aplikaci mohou být s výhodou 

využity v jiné aplikaci (např. nízká tepelná vodivost způsobující praskání při teplotních šocích 

je s výhodou využívána při použití keramiky jako izolačního materiálu). V současné době se 

použití keramiky zdaleka neomezuje jen na konstrukční aplikace ve strojírenství, ale využívají 

se mnohé unikátní vlastnosti různých druhů keramik (např. elektrické a magnetické vlastnosti, 

biokompatibilita, chemické vlastnosti). [1,2,11, 14] 

Pro stanovení mechanických vlastností se využívá zkoušky ohybem, tahem, tlakem, 

mechanickým rázem, krutem, ale mezi tyto zkoušky patří i speciální zkoušky pro lepší 

charakteristiku materiálu proto dolšo k zařazení mezi normované zkoušky i zjišťování 

odolnosti proti abrazi a proti erozi. [1]  

Pokročilá keramika nebo-li „advanced ceramics“ vyvíjena v posledních desetiletích 

předčí svými mechanickými a chemicko-fyzikálními vlastnostmi dodnes využívanou tradiční 

keramiku. Především kvůli velké přednosti a to lepší mikrostruktuře.  
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Pro přípravu této keramiky slouží čisté práškové chemikálie. K těmto keramikám jsou 

řazeny neoxidové typy keramiky a také kompozitní materiály. Důvodem je dosažení velmi 

jemné struktury na mikrometrické až submikrometrické úrovni což má za následek zvýšení 

užitných vlastností v mnoha aplikacích. Mikrostruktura je závislá na velikosti částic. Tento 

typ keramik není běžně znám, ale i přesto je možné se s ní setkat v podobě řezných nástrojů, 

tepelných strojů, tepelné izolace, ložiska, těsnění, topné elementy, biokeramika, 

elektrokeramika, brusné materiály a podobně. [1,2,3,14] 

 

 

2.2.1. Pevnost 

 

Vzhledem k náročnosti přípravy keramických vzorků pro tahovou pevnost se keramika 

zkouší převážně v ohybu. Je třeba zdůraznit, že pevnost u keramiky nepředstavuje 

materiálovou charakteristiku, protože je vzhledem ke křehkému chování keramiky závislá na 

přítomnosti defektů ve struktuře, tedy na konkrétní technologii daného vzorku. Stejný 

materiál může dosahovat naprosto odlišné pevnosti.[8,15] 

Pevnost materiálu ovlivňují trhliny a jejich růst. Defekty se tvoří v konečné fázi 

slinování, kdy dochází k tvorbě dutin – pórů, inkluzí a velkých zrn. Právě póry mají za 

následek snižování pevnosti keramických materiálů. S přibývajícími póry klesá pevnost a taky 

s vyšším podílem skelné fáze na hranicích zrn. Vady a defekty na hranicích zrn jsou menší 

velikosti. Rozdílné fyzikální vlastnosti jednotlivých strukturních fází jsou další z věcí 

ovlivňující pevnost.[1,8] 

Velký rozptyl hodnot pevností vyžaduje statistické zpracování. Weibullova 

statistika vhodným způsobem popisuje rozdělení hodnot pevnosti a lze ji využít při výpočtech 

spolehlivosti konstrukčních dílů. Křehké chování keramiky způsobuje velký rozdíl 

v pevnostech v tahu a v tlaku. Tento charakter keramiky je nutno vzít v úvahu při 

konstrukčních návrzích dílů a principiálně omezovat oblasti s vysokou koncetrací tahového 

namáhání.  

Pro stanovení pevnosti se používá zkouška ohybem, která je nejpoužívanější zkouškou 

keramických materiálů pro charakterizaci mechanické pevnosti. Její postup je jednoduchý. 

Test se provádí na vzorku o stejném průřezu po celé délce. Vzorek je symetrický. Testované 

těleso je uloženo na dvou podporách a uprostřed své délky je zatěžováno jednou silou či  

dvěma silami stejně vzdálenými od osy.  
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Pevnost zvýšuje zmenšení délek či eliminací trhlin, ale tato změna není trvalá. 

[1,5,6,11,14,16] 

 

 

 

2.2.2. Lomová houževnatost a křehkost 

 

Lomová houževnatost má přímí vliv na pevnost a ovlivňují její hodnoty. Ta se může 

zlepšit zmenšením velikosti defektů v keramice. Ty pak nepřímo poukazují na metody 

zkvalitňování úrovně keramiky. Strukturní zpevnění je výsledkem zkvalitnění lomová 

houževnatosti, snížení velikosti defektů, které jsou znatelné v keramické matrici. Ta má pak 

vliv na řízení ovládání defektnosti. [5,15] 

Pro vyhodnocení lomové houževnatosti se používá zkouška jednostranným vrubem, 

zkoušku indentační pevnosti, zkoušku indentační lomové houževnatosti a jako poslední 

zkoušku iniciovanou trhlinou. Díky těmto zkouškám a jejich výpočetním vztahům lze získat 

hodnotu faktoru intenzity napětí - Kic[MPa.m
1/2

]. [15] 

Keramické vlastnosti zahrnují plno výborných vlastností, ale neustále se potýká 

s omezením v podobě křehkosti. Ta souvisí s kovalentní nebo také známou jako iontovou 

vazbou, která způsobuje zvýšenou odolnost proti dislokační mobilitě. Dislokační mobilita pak 

zároveň má vedlejší příčinu nehomogenitu mikrostruktury, která zeslabuje pevnost hranic zrn 

v důsledku nedokonalého procesu slinutí blízko pórů, trhlin a skelných fází. [14,15] 

Lomová houževnatost je nejdůležitější veličinou při stanovování mechanických 

vlastností keramiky. Lomová houževnatost představuje odpor proti šíření trhliny a tuto 

veličinu lze více méně považovat za materiálovou konstantu. Spolu s velikostí defektů 

v keramice přímo určuje lomové napětí, tj. napětí potřebné k porušení vzorku. Měření lomové 

houževnatosti však naráží na mnoho problémů a získané hodnoty se liší až několikanásobně 

podle zvolené metody měření. [1,15] 

 

 

2.2.3. Odolnost proti teplotním rázům 

 

Odolnost keramiky proti teplotním rázům se stanovuje za pomoci takzvané 

Termogravimetrie, kde je sledovanou vlastností změna hmotnosti vzorku. To zahrnuje i 
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deformace v podobně tepelných pnutí, které jsou z pravidla pozorovatelné čele trhlin. 

Význačností těchto trhlin je, že mohou následně způsobit lom. Znatelné jsou i na vadách 

v mikrostruktuře a dokonce i na nehomogenitách keramického materiálu. [1] 

 

2.3. Metody a podmínky analýzy tvrdosti porézních materiálů. 

 

Měření tvrdosti je druhou nejčastější používanou metodou pro charakterizaci materiálu 

a definuje se jako odpor materiálu proti vnikajícímu tělesu. Využívá makro a mikro rozsahu, 

které se navzájem odlišují zkušebním zatížením vzhledem k hloubce vtisku, kdy vrchní mez 

mikro rozsahu je definována zatížením 2N s dolní mezí hloubky vtisku 2µm.[18] V tomto 

ohledu je keramika považována za výjimečnou, vzhledem k vysoké tvrdosti oproti všem 

kovům a přírodním látkám a to i za průběhu vysokých teplot. [5,14] 

Cordieritová keramika byla hodnocena tvrdostí dle Martense. Definice Martensovy 

zkoušky spočívá ve dvou vnikacích tělíscích tvaru jehlanu obr. 5. Není však definována podle 

Knoopa nebo pro kulová vnikací tělesa. 

 

Obr. 5 – Tvar vnikacích těles pro stanovení Martensovi tvrdosti[18] 

 

Tvrdost podle Martense - HM závisí na zatížení silou F podělené plouchou povrchu 

As(h) vnikacího tělesa (2) penetrujícího za nulovým bodem dotyku a vyjadřuje jí jednotka 

N/mm
2
. Pro stanovení Martensovi tvrdosti se používá rovnice [18]: 

 

   
 

     
  

 

        
         (2) 
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Dle tvrdosti podle Martense je i uvedeno rozmezí měření mikrotvrdosti do 0,2HV, při 

hodnotách převyšujících tento parametr se pak jedná o makro tvrdosta.[18] 

Přesnost výsledků měření mohou být ovlivňovány drsností povrchu zkušebního tělesa, 

ta způsobuje nejistotu díky nerovnosti zkoušeného materiálu.  

Další stanovení tvrdosti se nejčastěji provádí měříním podle Vickerse (obr.6). 

Vytvoření vtisku hrotu v křehké keramice je možné (při zatíženích, při kterých nedojde 

k celkovému rozdrcení vzorku), protože při tlakových napětích dojde k pohybu dislokací (a 

tedy plastické deformaci), aniž by došlo k poškození vtisku. Okolí vpichu je však značně 

ovlivněno vznikajícími napětími a může dojít k tvorbě trhlin v blízkosti vpichu. Délku a 

charakter těchto trhlin je možno využít například k posouzení lomové houževnatosti 

keramiky. Tvrdost se měří pomocí výpočtu, kdy dosazením změřených uhlopříček vtisku, 

která jsou měřeny po odlehčení tělesa, se dosadí do vzorce (2) . [1,4,5,14] 

  

 

 

 

Obr. 6 - Podstata zkoušky tvrdosti podle Vickerse [14] 

 

Pro výpočet vztahu tvrdosti dle Vickerse pro keramické materiály se  používá [18]:  

 

          
 

  
     ]  (3) 
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Nejznámnější a dodnes nejpoužívanější forma zkoumání tvrdosti keramických 

materiálů je měření podle Vickerse. Spočívá ve stanovení faktoru intenzity napětí z vpichu do 

materiálu (obr. 7), což se nazývá také jako lomová houževnatost a označuje jako Kic. 

Označení je používáno pro zjištění odolnosti vůči opakovaným namáháním.[5] 

 

 

Obr.7 - Vickersův vtisk při různých zatíženích: a) 0,5kg, b) 1kg na měkkých dlaždicích a c) 

0,5kg a d) 1kg na tvrdých dlaždicích [2] 

 

 Zkouška Vickersova tvrdoměru spočívá ve vtlačení čtyřbokého diamantového jehlanu 

se čtvercovou základnou a daným vrcholovým úhlem 136°C mezi protilehlými stěnami. 

Diamant je vtlačován silou Newtona do povrchu zkoušeného tělesa. Celá zkouška závisí na 

síle vtisku a jeho velikosti. Po této aplikaci se měří uhlopříčky vtisku, které jsou znatelné po 

odlehčení zkoušeného tělesa pozorovatelného jako ukázka na obr.7 
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 Dle vtisku Vickersova tvrdoměru můžou být určeny trhliny vznikající po tomto vtisku. 

Rozdělují se podle původu vzniku. Radiální trhlina vybíhá od vtisku indentoru. Mediánová 

trhlina se šíří do hloubky materiálu. A poslední označována jako Palmqustova podle vědce, 

který ji zkoumal, se rozšiřuje po povrchu materiálu.[15] 
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3. Cíl bakalářské práce 

Cílem bakalářské práce je charakterizace strukturních a mechanických vlastností dvou 

typů cordieritové keramiky.  

V teoretické práci byla provedena charakteristika základních druhů keramiky 

s podrobnějším zaměřením na cordieritovou keramiku. Dále byly charakterizovány základní 

vlastnosti, které se používají k hodnocení keramiky a uveden přehled zkušebních metod ke 

stanovení těchto vlastností. 

V rámci experimentální práce budou v laboratorních podmínkách připraveny dva 

vzorky cordieritové keramiky s odlišným složením, pomocí dvou rozdílných variant 

spékacího procesu. U těchto vzorků bude následně provedena fázová analýza pomocí 

rentgenové difrakce, vyhodnocena pórovitost pomocí skenovacího elektronového mikroskopu 

a stanovena tvrdost. 

 Cordieritová keramika bude připravena z přírodních materiálů/minerálů. mastku, 

vermikulitu, kaolinitu a oxidu hlinitého. Pomocí metod skenovací elektronové mikroskopie, 

RTG difrakční analýzy a porozimetrie pak charakterizovat důležité vlastnosti této keramiky. 

Další z částí experimentální je analyzování tvrdosti vzorků dvou typů cordieritových 

keramik s využitím zkoušky dle Vickersa hodnoty tvrdosti po zatížení zdokumentovány  

skenovacího elektronového mikroskopu. 
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4. Experimentální část 

 

Příprava a charakterizace vzorků cordieritové keramiky probíhala v laboratořích na 

Centru nanotechnologií VŠB – TU Ostrava. Mechanické vlastnosti, tvrdosti byly měřenv 

laboratořích Katedry Materiálového inženýrství (VŠB-TU Ostrava, FMMI). 

 

 

4.1. Příprava cordieritové keramiky 

 

K přípravě cordieritové keramiky byly použity minerály jako je kaolinit, mastek, 

vermikulit, z níž některé jsou dovezeny z Jižní Ameriky. Další přísadou pro výrobu vzorků 

CO a C bylo použití prášku Al2O3 o velikosti částic <40µm v předem zadaných hmotnostních 

procentech, které jsou uvedeny v tab. 2.  

 

Tab.2  - Zadání pro vzorky CO a C corderitové keramiky 

Označení 

vzorku 

Obsah minerálů [hm %] Obsah 

Al2O3 

[hm %] 
Mastek Kaolinit Vermikulit 

CO 40 47 - 13 

C 30 45 12 13 

 

Kaolinit a mastek byly předpřipravené na velikost částic <40µm a následně třeny 

v porcelánovém hmoždíři na co nejjemnější prášek pro finální namíchání požadovaných 

vzorků. 

Příprava Vermikulitu probíhala za použití Kulového mlýnu značky Jet – německé 

výroby. Vzoreky byly vloženy do čtyř nádob upevněných na čtyřech lopatkách, kde 

docházelo k drcení kuličkami při rotaci. Požadovaná velikost po mletí byla totožná 

s předchozími a to na <40µm. 

Prášek Al2O3 byl zpracován obdobným postupem jako kaolinit a vermikulit 

v laboratoři. 
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Takto připravené prášky byly přesně naváženy na zadané hmotnosti za pomocí 

digitálních vah s přesností na 0,001g a ty vloženy do Kulového mlýnu a mlety přesně po dobu 

15minut na jemnou směs pro přípravu vzorků CO a C. Vzorky pak byly vsypány do 

porcelánových misek a řádně upěchovány. Pěchování bylo důležitou prevencí proti 

popraskání pro jejich další, lepší zpracování. 

Připravené keramické vzorky byly následně slinovány. Slinovací proces (viz obr. 7) se 

prováděl v muflové peci, kde byl vzorek vypečen z práškové podoby do pevného tělesa. Děj 

probíhal třemi důležitými etapami a každá z nich je nedílnou součástí pro vznik cordieritu. 

První děj byl výhřev pece na požadovanou teplotu a to na 1300°C po dobu 4 hodin aby se 

utvořili potřebné fáze keramiky. Druhým dějem pak výdrž na teplotě po dobu 2hodin a jako 

poslední bylo postupné ochlazování vzorku po dobu 5hodin a 25minut jak je graficky 

znázorněno na obr. 7. Po vypečení vzorků byly viditelné rozdíly mezi vzorky jak v barvě tak 

ve struktuře.  

 

 

 

Obr. 7 Průběh slinování corderitové keramiky v muflové peci 
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4.2. Strukturní a fázová analýza cordieritové keramiky 

 

K hodnocení struktury připravených vzorků byla následně provedena fázová analýza 

pomocí rentgenové difrakce. Další měření vzorků této keramiky proběhlo na skenovacím 

elektronovém mikroskopu, kde z nafocených struktur byla vyhodnocena statistickou 

metodikou pórovitost. 

 

 

4.2.1. Fázová difrakční analýza cordieritové keramiky 

 

 Ke stanovení fázového složení zkoumaných vzorků byla využita metoda RTG 

difrakční analýzy. Metoda je založena na difrakci rentgenových paprsků na atomárních 

rovinách materiálu. Tento jev probíhá za přesně definovaných podmínek, které vyjadřuje  

Braggova rovnice[13] (4). 

 

2d sinϑ = n (4) 

 

Tato rovnice umožňuje stanovit z obdrženého difraktogramu hodnoty mezirovinných 

vzdáleností d. Jejich porovnání s hodnotami databáze poskytuje informaci o fázovém složení 

zkoumaného vzorku. 

Za pomoci difraktometru značky INEL CPSD120 se širokoúhlým pozičně citlivým 

detektorem (Ge-monochromátor, CuK1 záření) se prováděla rentgenová difrakční analýza 

práškových vzorků C a C0 v rentgenografické laboratoři Centra nanotechnologií VŠB – TU 

Ostrava. Vzorky byly měřeny v otáčení držáku (doba 2000 s, 35 kV, 20 mA).Pro  vytvoření 

difrakčního záznamu se využívá záznamu difrakčních linií (tj. osa y) v závislosti na úhlu 

difraktovaného svazku (tj. osa x). Intenzita difraktovaných paprsků nebo také energie prošlá 

určitou délkou difrakční stopy, je vynesena na ose y a to ve formě píků. Přesná poloha 

detektoru je dána hodnotami úhlů 2Ɵ. Intenzita RTG difrakčních svazků pak udává pozadí 

difrakčního záznamu u těch, které nesplňují podmínku Braggovy rovnice. Tehdy se jedná o 

rozptýlené záření v přístroji a i vzorku.[13] Z toho byly určeny pak následující výsledky 

z difrakčního záznamu (obr.8), kde je viditelné, že mezi cordieritovou keramikou C a C0 není 

větších rozdílů, také je patrný převažující obsah µ-cordieritu a jen malý poměr obsahu 

korundu a spinelu. Na snímku je patrná přítomnost  a µ cordieritu potvrzena intenzivními 
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píky o d=10,24,26, 28 a 30. Difrakční záznam sledovaných vzorků jsou  na obr. 8. Pro 

vyhodnocení přítomností fázi byly využity karty difrakčních línií jednotlivých fází, které jsou 

uvedeny na obr. 9,10,11. Ve vzorcích byla potvrzena přítomnost následujících fází: 

 

Cordierit  -2MgO.2Al2O3.5SiO2 (karta JCPDS – ICDD 13-294) 

Spinel   MgAl2O4    (karta JCPDS – ICDD 21 - 1152)  

Korund  -Al2O3   (karta JCPDS – ICDD 10 – 173) 

 

Obr. 8 - Rentgenové difrakční záznamy cordieritové keramiky C a CO s vyznačenými fázemi 

cordieritu, korundu a spinelu. 
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- Obr. 9 - Karta pro výpočet cordieritu: -2MgO.2Al2O3.5SiO2 (karta JCPDS – ICDD 

13-294). [17] 
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Obr. 10 -  Karta pro určení korundu: -Al2O3  (karta JCPDS – ICDD 10 – 173) [17]. 

 

 

Obr. 11 -  Karta pro určení spinelu MgAl2O4 (karta JCPDS – ICDD 21 - 1152) [17]. 
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4.2.2. Strukturní analýza cordieritové keramiky 

 

Stanovení morfologie struktury a kvantitativního chemického složení se používají 

obdobné metody jako pro kovy. Rozdíl spočívá v obtížnější přípravě vzorků. Některé metody 

přípravy vzorků pro analýzu skenovací elektronové mikroskopie (SEM) vyžadují elektricky 

vodivé materiály. V těchto případech se musí volit jiné metody nebo vzorky upravit např. 

pokovením. Ke stanovení struktury bylo použito Řádkovací elektronové mikroskopie, 

přístrojem  značky PHILIPS XL-30 (řádkovací elektronový mikroskop s RTG spektrometrem 

EDAX). Celé měření probíhalo na Centru nanotechnologií VŠB – TU Ostrava. 

Pro strukturní charakteristiku byly tepelně zpracované vzorky cordieritové keramiky 

naprašovány Proces naprašování je důležitý pro keramiku a její skenovací elektronovou 

mikroskopii, jelikož u keramických materiálů nedochází k záření Augerových elektronů a 

k jejich zpětnému odražení, které je založeno na tepelné či elektrické vodivosti vzorku. 

Naprašování se provádělo na přístroji Polaron – Range (SC7640) doutnavým výbojem. 

Vzorky cordieritové keramiky (C a CO) byly nalepeny na terčík oboustrannou lepící uhlíkou 

páskou. Ten byl vložen do naprašovačky (Polaron-Range Proces), kde se naprašovaly vzorky 

zlatem .[13] 

Skenovací, řádkovací nebo také rastrovací elektronový mikroskop pracuje na bázi 

vychylovacích cívek, které umožní popis elektronového svazku v řádcích v prostoru o tvaru 

obdélníku. Během dopadu paprsků na vzorek dochází k různým odezvám. Rozlišení vzorků je 

přibližně 3nm. Umožňuje pozorovat velice nerovný povrch materiálu. Mikroskop umožňuje 

zkoumat i tenké filmy, práškové preparáty a podobně. V odražených elektronech je možno 

pozorovat pak materiálový kontrast, což jsou změny kontrastu v závislosti na středním 

atomovém čísle. Ostře fokusované svazky elektronů se pohybují po povrchu keramiky 

v řádcích a pomocí interakce s povrchem promítá jeho elektronický obraz. [13]  

Zdokumentovaný záznam je na Obr. 12, kde jsou zobrazeny vzorky C a CO při 

zvětšení 250x, při režimu zpětně odražených elektronů (BSE). Na snímcích jsou patrné 

rozdíly, jelikož  cordieritová keramika byla připravena ve čtyřech modifikacích.  
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Obr. 12 – cordieritová keramika – vzorky CO - lodička, CO – miska, C - lodička a C – miska. 

 

Na obr. 12 je patrná změna struktury povrchu, kterou zapříčinila odlišné složení směsi 

cordieritové keramiky. Je znatelné, že vzorky C a CO v lodičkách jsou mnohem pórovitější 

než vzorek C a CO v misce. Dalším rozdíl je znatelný na vzorku CO, který je oproti vzorku C 

na povrchu méně pórovitý. To může mít za následek příměs vermikulitu ve vzorku C, kterým 

byla směs obohacena při přípravě.  Rozdíly pórovitosti jsou pak popsány níže. 
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4.2.3 Analýza velikosti a tvaru pórů 

 

Důležitou vlastností u keramiky je její pórovitost,  (póry představují defekty, které 

ovlivňují pevnost). Měření pórovitosti bylo provedeno na Katedře materiálového inženýrství 

(VŠB-TU Ostrava, FMMI) za pomocí programu Image-Pro Analyzer 7.0, který snímal 

pórovitost povrchu a stanovil sumu pórovitosti (viz. tab. 3). 

Program pracuje na jednoduchém systému vyhodnocení snímků ze skenovací 

elektronové mikroskopie. Tato jednoduchá povrchová zkouška pórovitosti funguje na bázi 

načtení snímků do programu Image – Pro Analyzer 7.0, který snímal plochu pokrytou póry. 

Plochu přepočetl na obsah pórů ku velikosti plochy. Vyhodnocené výsledky jsou uvedeny 

v tab. 3. Stanovení pórovitosti se však stanovuje pouze povrchově, nejedná se o objemovou  

pórovitost. 

 

Tab. 3 – Výsledky měření porozity z povrchu vzorků  cordieritové keramiky

Měření / 

zvětšení 

Porozita na povrchu vzorku 

[%] 

 CO – miska CO – lodička C – miska C – lodička 

1./100x 6,44 5,04 7,09 6,83 

2./250x 13,08 15,11 20,72 19,88 

3./500x 21,59 19,90 22,56 20,68 

 

Pomocí programu Image – Pro Analyzer 7.0, byly naměřeny hodnoty vzorků C a CO, 

kde bylo zjištěno, že hodnoty pórovitosti vzorků C jsou vyšší s porovnáním vzorku CO. Kdy 

vzorky C dosahují různých hodnot podle velikosti zvětšení (viz Tab. 3), ale při porovnání se 

vzorky CO vykazují vzorky C v průměru rozdíl okolo jednoho procenta. Také je patrné 

z výsledků tabulky a z fotografií(viz. obr. 12), že vzorky vypalované v misce jsou méně 

pórovité než vzorky z lodiček.  

Objemová pórovitost byla pak měřena na Centru nanotechnologii VŠB – TU Ostrava 

pomocí přístroje Rtuťový porozimetr AutoPore IV 9500. Přístroj je využíván pro zjišťování 

celkové pórovitosti pevných materiálů při měřeních v rozsahu tlaků 0 – 345 kPa. Pomocí 

rtuťové porozimetrie byla stanovena velikost pórů, ale také obsah pórů v materiálu (viz tab. 4) 
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Tab. 4 – Výsledek měření Porozimetrie 

Vzorek 
Porozita na objem vzorku 

[%] 

Mediánový průměr pórů 

na objem vzorku [µm] 

C 45,3539 18,6033 

CO 50,6309 28,6410 

 

|Z naměřený výsledků je zřejmé, že mezi povrchovou pórovitostí a objemovou jsou 

značné rozdíly v řádech desítek procent.  To mohlo způsobit nehomogenita povrchu vzorku 

od objemu. Také je patrné že vzorek CO na rozdíl od vzorku C  má povrchovou pórovitost 

zanedbatelně menší, ale objemová je vyšší o 5%. Tento rozdíl mohl vzniknout odlišností 

směsí vzorku C a CO. 

 

 

4.3 Analýza tvrdosti dle Vickerse při nízké hodnotě zatížení 

 

Tvrdost cordieritové keramiky byla měřena při zatížení 20N, proto se nejedná o 

mikrotvrdost, která se stanovuje do zatížení 2N. [18] Měření tvrdosti vzorků cordieritové 

keramiky Vickersovým tvrdoměrem M1C bylo provedeno podle normy EN ISO 14577/1. Při 

měření tvrdosti podle Vickerse je nutné pro stanovení tvrdosti odečíst uhlopříčku vtisku, což 

je v případě porézní keramiky velmi obtížné a nepřesné. Proto byla zvolena pro měření 

tvrdosti cordieritové keramiky Instrumentovaná zkouška pomocí Vickersova tvrdoměru, kde 

se zaznamenává závislost zatížení na hloubce vtisku. Z naměřených údajů se stanovuje tvrdost 

podle Martense označovaná někdy také jako univerzální tvrdost.  Celé měření probíhalo na 

Katedře materiálového inženýrství VŠB – TU Ostrava. 

Pomocí Instrumentované zkoušky na Vickersově tvrdoměru byla hodnocena 

laboratorně připravená cordieritová keramika C a CO. Naměřené hodnoty, závislosti zatížení 

na hloubce vtisku, byly zpracovány na softwaru tvrdoměru M1C 010/100. Výsledky měření 

jsou zaznamenány v tab. 5. Vpichy po vickersově indentoru byly následně zdokumentovány 

Stereo mikroskopem – Olympus SZX12 (obr. 13)  

Na snímcích obr.13 je viditelný neúplný Vickersův vtisk, který způsobila křehkost 

materiálu a porovitost povrchu. Proto bylo stanovení tvrdosti měřením uhlopříček nemožné a 

využilo se pro  měření tvrdosti instrumentované zkoušky. 
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Analýza tvrdosti dle Vickerse probíhala při zatížení 20 N po dobu 15 s (obr. 14). 

Každý vzorek cordieritové keramiky byl měřen pomocí 12 vpichů diamantovým indentorem 

ve tvaru jehlanu. Během měření docházelo k praskání vlivem pórů, které je znatelné v podobě 

nelineárního nárůstu síly. Jakmile tvrdoměr dosáhl požadovaného zatížení 20N probíhalo 

zatížení 15s. Naměřené hodnoty tvrdosti jsou uvedené v tab.4. 

 

Obr. 13 – Snímky cordieritových keramik C a CO v lodičkách. Dokumnetace vpichů (světlé 

místa) po zkoušce dle Vickerse . 

 

Obr. 14 – Průběh zatížení síly F 20N po dobu 15s. 

 

Průměrné hodnoty tvrdosti HV cordieritové keramiky (viz tab.4) ukazují, že tvrdost u 

vzorku C s přítomností vermikulitu je více než třikrát tvrdší než u CO bez přítomnosti 
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vermikulitu. Průměrné hodnoty tvrdosti HV pro C dosahují 1141N/mm
2
 a pro CO 219 

N/mm
2
. Míra směrodatné odchylka (viz. Tab. 4) je dána pórovitostí směsí cordiertiových 

keramik a je do velké míry ovlivněna praskáním keramiky při zatížení.  

Naměřené hodnoty vykazují vysoký rozptyl, který je dán porozitou cordieritové 

keramiky. Ten je znatelný i podle výpočtu směrodatné odchylky:  

 

√
∑    ̅  

     
              (6) 

 

Tab. 4 - Hodnoty měření tvrdosti dle Vickerse dvou směsí cordieritových keramik. 

Počet měření 

HV 

HV [N/mm
2
] HV [N/mm

2
] 

Vzorek C Vzorek CO 

1. 654 219 

2. 1121 182 

3. 1672 113 

4. 2638 119 

5. 1497 133 

6. 1578 263 

7. 706 322 

8. 1702 286 

9. 407 173 

10. 382 446 

11. 1013 134 

12. 323 233 

Průměrná hodnota 1141 219 

Směrodatná odchylka 700 99 
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5. Závěr 

Předložená bakalářské práce byla věnována problematice charakterizace strukturních a 

mechanických vlastností dvou typů cordieritové keramiky. 

V teoretické části byly stručně charakterizovány základní druhy keramiky 

s detailnějším popisem keramiky cordieritové. Dále byly popsány základní vlastnosti 

používané k hodnocení keramiky a uveden přehled zkušebních metod používaných ke 

stanovení těchto vlastností. 

V rámci experimentální části byly v laboratorních podmínkách připraveny dva vzorky 

cordieritové keramiky s odlišným složením, které byly tepelně zpracovávány ve dvou typech 

spékacích nádob (lodičce a misce) 

Z experimentálních měření bylo zjištěno, že: 

 fázové složení obou směsí potvrdil převažující výskyt cordieritu, 

 Struktura C – lodička a  C - miska vykazuje zanedbatelný rozdíly v povrchu struktury 

po slinutí. Kdy v lodičce  je povrchová pórovitost  zanedbatelně vyšší než v misce 

v řádě jednoho procenta jak je zaznamenáno v tabulce 3. Průměrná velikost pórů 

oproti druhé keramice je menší a dosahuje hodnoty průměru pórů 18 mikrometrů. 

Celková pórovitost vzorku C je rovna 45%.  

 Struktura C0 – lodička a  C0 - miska vykazuje vyšší pórovitost a to 50% pórů v 

objemu o průměrné velikosti 28 mikrometrů. Povrchová pórovitost je zanedbatelná. 

 Přítomnost vermikulitu ve směsi C výrazně ovlivňuje míru její tvrdosti a dosahuje 

průměrné hodnoty HV 1 141N/mm
2
, zatímco směs C0 kde je nepřítomný vermikulit 

vykazuje nízkou průměrnou hodnotu tvrdosti HV 219N/mm
2
. 

 Povrchová pórovitost má přímý vliv na průběh analýz a hodnoty tvrdosti se velmi 

vychylovali viz. směrodatná odchylka tabulka 4. 

Z výsledků lze stanovit. že vzorek C obohacený o vermikulit vykazuje nižší 

pórovitost. Ta ovlivňuje i výsledky měření hodnot tvrdosti. Díky obohacení vermikulitem 

vzorky C mají až trojnásobně vyšší tvrdost oproti vzorku C0 

 

Bakalářksá práce byla vypracována s finanční podporou projektu GAČR 205/09/0352. 
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