
 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

ABSTRAKT 

Při zpracování a použití jsou materiály vystavovány různému namáhání, jako je tah, tlak, krut, 

střih nebo ohyb. Tato namáhání často nepůsobí jednotlivě, ale většinou současně. Aby těmto 

materiál odolával, musí mít dostatečnou pevnost, tvrdost, pružnost a tvárnost. Na mechanické 

vlastnosti materiálů má výrazný vliv hlavně teplota, při které se může měnit krystalická 

struktura materiálů. 

Stále širší použití nabývá indentační technika při hodnocení vlastností křehkých materiálů a 

používá se k hodnocení mechanických vlastností keramických materiálů, pro měření lomové 

houževnatosti nebo únavové odezvy. 

Pro indentační techniku se používá ostrý Vickersův vtisk. Tomuto vtisku je dávána přednost 

pro jednoduchost jeho aplikace na zkoušený materiál. Důležitou roli hraje příprava povrchu 

zkoušeného materiálu. 

 

Klíčová slova: indentační únava, indentační technika podle Vickerse, opakované zatěžování, 

oxidická keramika, Wöhlerova křivka 

 

ABSTRACT 

Materials are exposed to different stress such as tension, compression, torsion, shear and 

bending during processing and using. This stress often doesn´t work  individually, but mostly 

at the same time. To resist this stress material must have sufficient strength, hardness, 

elasticity and plasticity. The mechanical properties of materials are effedted especially by 

temperature that can change the crystalline structure of the material. 

Indentation technique becomes still wider application during evaluating the properties of 

brittle materials, and is used for evaluationof the mechanical properties of ceramic materials, 

for the measurement of fracture toughness or fatigue responses. 

Sharp Vickers indentation is used for indentation technique. This indentation is preferred for 

the simplicity of its application to the tested material. Very important is the preparation of 

surface of the tested material.  

 

Keywords: indentation fatigue, the Vickers indentation technique, repeated loading, oxidic 

ceramics, the Wöhler curve 
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SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK 

LELM                Lineární elastická lomová mechanika 

EPLM                Elasticko plastická lomová mechanika 

Al2O3                Oxid hliníku 

B4C                 Karbid boru 

BN                  Nitrid boru 

SiC                 Karbid křemíku 

Si3N4                Nitrid křemíku 

AlN                 Nitrid hliníku 

ZrO2                 Oxid zirkoničitý 

CoO                 Oxid kobaltnatý 

TiC                 Karbid titanu 

TiN                 Nitrid titanu 

TiB                 Borid titanu 

PSZ                 Částečně stabilizovaný ZrO2 (Partiallystabilized zirkonia) 

Y2O3                 Oxid yttritý (Yttrium oxide)  

MgO                 Oxid hořečnatý 

CaO                 Oxid vápenatý 

SiSiC                Kompozit 

AlON                Oxinitrid hliníku 

MgAl2O4              Hořečnato-hlinitý spinel 

MgAl2O4              (Spinel) 

Y3Al5O12               (YAG, Spinel) 

AlON-Al23O27N5          Oxinitrid hliníku– (Aluminium Oxynitride Spinel) 

Si-Al-O-N             Keramiky sialonového typu 

Si3O6 + Al4O6 + Si3N4 + Al4N4  Oxido-nitrido-hlinito-křemičiná keramika  
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1    ÚVOD 

Úvodem této diplomové práce bude popsána problematika mechanických vlastností 

keramických matriálů, rozdělení zkoušek mechanických vlastností a dále se budu podrobněji 

zabývat únavou konstrukčních keramických materiálů na bázi Al2O3 a zkouškami opětovným 

namáháním. 

Indentační technika nabývá stále širší použití při hodnocení vlastností křehkých materiálů, je 

používána k hodnocení mechanických vlastností keramických materiálů. Indentační technika 

se používá na příklad pro měření lomové houževnatosti nebo únavové odezvy [24]. 

Pro indentační techniku se používá ostrý Vickersův vtisk. Tomuto vtisku je dávána přednost 

vzhledem k jeho malé velikosti a snadné detekce trhlin, které vycházejí z rohu tohoto vtisku a 

také pro jednoduchost jeho aplikace na zkoušený materiál. Metody měření tvrdosti jsou 

popsány v mé bakalářské práci. 

Při zpracování a použití jsou materiály vystavovány různému namáhání, jako je tah, tlak, krut, 

střih nebo ohyb. Tato namáhání často nepůsobí jednotlivě, ale většinou současně. Aby těmto 

materiál odolával, musí mít dostatečnou pevnost, tvrdost, pružnost a tvárnost. Na mechanické 

vlastnosti materiálů má výrazný vliv hlavně teplota, při které se může měnit krystalická 

struktura materiálů [4]. 

 

 

Obrázek 1: Základní druhy namáhání materiálu [4] 
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Druhy zkoušek mechanických vlastností 

Z hlediska působení síly na zkušební těleso rozdělujeme mechanické zkoušky: 

Statické – zatížení zvyšujeme pozvolna 

Dynamické  

- rázové, síla působí nárazově 

- cyklické (zkoušky na únavu materiálu) – poměrné zatížení opakujeme  

Zvláštní technické – získané údaje z těchto zkoušek lze považovat za méně přesné, jelikož 

výsledky zkoušek ovlivňují vedlejší činitelé. 

Mechanické zkoušky se obvykle provádí na zvláštních vzorcích zhotovených přímo ze 

součásti nebo z téhož materiálu [4]. 

 

Zkoušky opětovným namáháním neboli zkoušky únavy materiálu 

 

Při namáhání součástí vznikají poruchy často dříve, než je jejich odpovídající statická pevnost 

a tento jev nazýváme únava materiálu. Při zkoumání se ukázalo, že nebezpečí lomu z únavy je 

jen při překročení určité hranice, tedy meze únavy, kterou zjišťujeme na speciálních 

zkušebních strojích. Pro střídavé napětí (souměrné a nesouměrné) se stanovuje mez 

v kombinaci tah – tlak, v ohybu a v krutu a pro pulsující napětí určujeme mez únavy v tahu, 

tlaku, ohybu a krutu. Velikost a tvar zkušebních tyčí a provedení zkoušek popisuje norma 

ČSN 42 03 63 [4]. 

 

2    ÚNAVA MATERIÁLU 

Únava konstrukčních materiálů je nejčastější degradační mechanismus v reálné inženýrské 

praxi. Oblast únavy je významná z hlediska ekonomického i ekologického. Díky únavě 

můžeme navrhovat součástky a úsporné, bezpečné a ekologické zařízení [5]. 

Únava materiálu je proces změn strukturního stavu materiálu a jeho vlastností vyvolaným 

kmitavým neboli cyklickým zatěžováním. 
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Obrázek 2: Druhy cyklického namáhání [3] 

 

Druhy cyklického namáhání: 

 fluktující (pulzující) v tahu 

 míjivé 

 souměrně střídavé 

 nesouměrně střídavé 

 

Únavové vlastnosti materiálu závisí ve velké míře na způsobu a intenzitě působícího napětí. 

Nukleace mikrodefektů a jejich šíření vede ke vzniku trhlin. Nejvyšší napětí je ovšem menší 

než Rm (mez pevnosti) a ve většině případů také menší než Re (mez kluzu). V důsledku 

nejvyššího napětí dochází v materiálu k hromadění defektů, které se ve finále procesu projeví 

růstem makroskopické trhliny a únavovým lomem. Únavový lom je nejčastějším a 

nejdůležitějším mezním stavem (80% provozních lomů) [6]. 
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2.1  Zatěžovací cyklus 

 
 

Obrázek 3: Zatěžovací cyklus [10] 

 

V rámci pravidelného zatěžovacího cyklu (průběh napětí za jednu dobu kmitu) můžeme 

charakterizovat: 

 Horní napětí δh – max. hodnota cyklického napětí 

 Dolní napětí δn – min. hodnota cyklického napětí 

 Střední napětí δm             

 Amplituda (výkmit) napětí δa      

 

 Rozkmit napětí              

 

 

 

 

Obrázek 4: Popis cyklu [10] 
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Popis cyklu:    

 

R = 1 – statické zatížení 

R = záporné číslo – střídavé napětí 

R = kladné číslo – pulzující napětí 

 

2.2 Únavová životnost 

Celý únavový proces, od prvního zátěžového cyklu až po finální lom můžeme rozdělit do 

těchto stádií: 

 

 

Obrázek 5: Stádia únavového procesu [1] 

 

1. Změny mechanických vlastností vlivem cyklického namáhání  - v důsledku kumulace 

plastické deformace se mění rozložení dislokací a hustota dislokací v materiálu. 

Materiál mění svoje mechanické vlastnosti a cyklicky změkčuje nebo zpevňuje. 

2. Iniciace únavových trhlin – v důsledku pokračující kumulace plastické deformace 

dochází na povrchu vzorku ke koncentraci napětí, k deformaci v okolí koncentrátorů 

napětí a ke vzniku prvních mikrotrhlin. 
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Obrázek 6: Schéma vzniku a rozvoje únavových skluzových pásů v materiálu: E – extruze, I 

– intruze, M – základní materiál [10] 

 

 

Obrázek 7: Schéma vzniku a rozvoje únavových skluzových pásů v materiálu [10] 

 

3. Šíření únavových trhlin – v předchozím stádiu vzniklé mikrotrhliny neustále rostou a 

z důvodu nerovnoměrného rozložení napětí a deformace se z jedné z těchto trhlin 

stane řídící trhlina. Řídící trhlina proroste velkou částí vzorku. U ostatních trhlin je 

jejich růst potlačen. Při překročení kritického napětí ve zbylé části vzorku dochází 

k finálnímu dolomení, takže třetí stádium je ukončeno únavovým lomem [1]. 

 

4. Konečný lom – typickým znakem únavových lomů je náhlé porušení materiálu bez 

předchozí deformace a výsledkem šíření únavové trhliny je zeslabení nosného průřezu 

součásti. Když trhlina dosáhne kritické velikosti, dojde k náhlému lomu, a proto má 

každý únavový lom dvě oblasti, a to oblast únavového poškození a oblast dolomení.  

V oblasti únavového poškození probíhá pozvolný nárůst trhliny a má vzhled jemného 

lomu, který je způsoben opakovaným otevíráním a zavíráním trhliny. Na lomové ploše 

v této oblasti je pak viditelné ohnisko a striace (žlábky). Oblast dolomení vzniká 

dolomením zvýšené části nosného průřezu. 
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Obrázek 8: Charakter únavového lomu [10] 

 

 

Obrázek 9: Schéma únavového lomu [1] 

2.3 Wöhlerova křivka 

První systematické únavové zkoušky při zatěžování ohybem za rotací uskutečnil v letech 

1852 – 1870 inženýr August Wöhler a na základě svých experimentů stanovil závislost počtů 

cyklů na působícím napětí. Tato únavová závislost - Wöhlerova křivka - je dodnes 

používanou únavovou charakteristikou [10]. 
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Obrázek10: Wöhlerova křivka při střídavém symetrickém cyklu [10] 

 

Wöhlerova křivka se člení na: 

1. Oblast kvazistatického lomu (k lomu dochází už po několika desítkách cyklů) 

2. Oblast nízkocyklové únavy (napětí vyšší než mez kluzu) 

3. Oblast vysokocyklové únavy (napětí nižší nez mez kluzu) 

 

Při cyklickém namáhání se materiál v důsledku únavového lomu porušuje při napětí mnohem 

nižším než je mez pevnosti nebo mez kluzu (viz obrázek 1). Wöhlerova křivka vyjadřuje 

závislost mezi amplitudou střídavého cyklu a životnosti součásti.  

 

 

δa .... amlituda napětí 

N .... počet zátěžových cyklů 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 11: Wöhlerova křivka [7] 

 

Wöhlerova křivka se určuje zkouškou, pro daný materiál se zjišťuje na hladké zkušební 

tyčince s leštěným povrchem. Zkušební tyčinka je zatěžována střídavými cykly s postupně 
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klesající amplitudou. Od určité hodnoty amplitudy napětí – meze únavy δc – je možno součást 

zatížit neomezeným počtem cyklů N. 

 

 

 

Obrázek 12: Konstrukce Wöhlerovy křivky – zjišťování meze únavy [4] 

 

Mez únavy δC [MPa] definujeme jako největší napětí, při kterém součást vydrží teoreticky 

neomezený počet cyklů změn zatížení. Únava materiálu souvisí nejen s vlastnostmi materiálu, 

ale také závisí na stavu jeho povrchu např. drsnost nebo povrchová koroze, která bezpochyb 

snižuje mez únavy. Naopak leštění, povrchové tvrzení nebo mechanické zpevnění mez únavy 

zvyšují [10]. 

2.3.1 Nízkocyklová únava 

Nízkocyklovou únavu popisuje Mansonova-Coffinova křivka – analytické vyjádření mezi 

změnou amplitudy plastické deformace a počtem cyklů do porušení. Počet cyklů < 10
4
 cyklů 

do lomu. 

Vysokonamáhané tlakové nádoby, části mostních konstrukcí, podvozků vozidel jsou často 

porušovany nízkocyklovou únavou [10]. 
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Obrázek 13: Manson-Coffinova křivka [10] 

 

Kde  c je  exponent křivky životnosti 

    ɛf
´
  součinitel únavové tažnosti 

    ɛap  amplituda plastické deformace 

    N  počet cyklů 

2.3.2 Vysokocyklová únava 

Vysokocyklovou únavu popisuje Wöhlerova křivka. Dopravní systémy a zařízení jsou 

vystavené velmi vysokému počtu zatěžovacích cyklů s relativně nepatrnými amplitudami 

zatížení a také amplitudami plastické deformace [10]. 

 

Obrázek 14: Wöhlerova křivka [10] 

 

Kde  b je exponent křivky životnosti 

   σ f
´ 
 součinitel únavové pevnosti 
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   σa  amplituda napětí 

N  počet cyklů  

   σ c  mez únavy 

σcN časová mez únavy, nejvyšší výkmit napětí při určitém středním napětí, které 

materiál vydrží 

2.4  Smithův diagram 

Pro jiný než střídavý souměrný cyklu se mez únavy určuje ze Smithova diagramu. 

 

 

 

Obrázek 15: Smithův diagram [7] 

 

Smithův diagram je závislost horních δh a dolních δn napětí, mezních cyklů a jejich středního 

napětí δm. Tento diagram je určen amplitudou meze únavy δc (bod C) a její zápornou 

hodnotou (bod A) a mezí pevnosti materiálu Rm (bod P). Čára horních mezních je spojnicí 

bodů C a P a určuje horní mezní napětí všech cyklů pro příslušné střední napětí. Čára dolních 

mezních napětí je spojnicí bodů A a P a určuje dolní mezní napětí všech cyklů u daného 

středního napětí a čára středních napětí je spojnicí bodů 0 a P a svírá s osou středního napětí 

úhel 45º (čára střední napětí platí pro provozní i mezní cyklus). 
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Obrázek 16: Tepavý cyklus [7] 

 

Úsečka HN znázorňuje střídavý průběh mezního napětí. Horní napětí mezního δhC střídavého 

cyklu je shodné s amplitudou napětí mezního cyklu δaC, neboli s mezí únavy. Pro střídavý 

mezní cyklus je střední napětí δmC rovno nule, pak dolní napětí mezního cyklu δnC je záporné 

a rovno amplitudě napětí mezního cyklu. Obdobně jsou ve Smithově diagramu zobrazeny také 

míjivý a tepavý cyklus [7]. 

 

 
 

 

Obrázek 17: Smithův únavový diagram [7] 
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Obrázek 18: Zjednodušený Smithův diagram [7] 
 

2.5  Zkušební stroje, zkušební tělesa a vzorky pro únavové zkoušky 

Zkušební stroje pro únavové zkoušky třídíme podle níže uvedených znaků: 

1. Druh zatěžování - tah-tlak, plochý ohyb, ohyb z rotace, krut, kombinované namáhání 

2. Způsob zatěžování - konstantní amplitudou napětí nebo konstantní amplitudou 

celkové deformace 

3. Způsob vyvolání zatížení - mechanicky, a to závažím, pružinou, rotací nevyvážených 

hmot (např. hydraulicky, elektromagneticky) 

4. Charakter změn zatížení - periodické, a to sinusový nebo pilový průběh, složité 

náhodné zatěžování řízené počítačem 

5. Frekvence zatěžování - běžné stroje pracující s frekvencí 0,1 Hz – 10 Hz, 

vysokofrekvenční pulzátory s frekvencí v rozmezí 100 Hz – 100 kHz) 

6. Tvar vzorků– laboratorní vzorky, konstrukční části 

 

Na zkušební stroje jsou kladeny velké nároky a stroj musí umožnit pevné a stabilní uchycení 

zkušebních vzorků. Také musí zkušební stroj zaručit, že se nebude deformovat jeho rám, ale 

pouze zkušební vzorek. Zvláštní pozornost je nutné věnovat jednak při upínání zkušebních 

vzorků vyrobených z netradičních materiálů, jako jsou například různé kovové keramiky a 
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také při zkouškách na rezonančních zařízeních musí být tvar a velikost zkušebního tělesa 

zvolen tak, aby splňoval rezonanční podmínku pro danou frekvenci zatěžování. 

Mezi nejrozšířenější zkušební zařízení řadíme univerzální zkušební stroje např. fy Schenk, 

MTS, Amsler, Instron a Zwick. 

Zkušební tělesa, která jsou nejčastěji používána pro laboratorní zkoušky, jsou válcová nebo 

plochá s jemně broušeným a leštěným povrchem, hladká nebo s vrubem, otvorem či 

osazením, za účelem stanovení vrubového součinitele [3]. 

 

 

 
 

 

Obrázek 19: Válcové zkušební vzorky pro únavové zkoušky při zatěžování tahem-tlakem [3] 
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Obrázek 20: Pracovní část plochých vzorků pro únavové zkoušky při zatěžování tahem-

tlakem nebo ohybem [3] 

 

2.6  Odezva keramického materiálu na opakované zatěžování 

K celkovému hodnocení vlastností konstrukční keramiky patří také stanovení její odezvy na 

opakované zatěžování (tj. únavová charakteristika). Únavová charakteristika hraje u 

keramických materiálů velkou roli a přináší velmi cenné údaje o životnosti těchto materiálů. 

Ke stanovení odezvy na opakované zatěžování byla použita indentační technika pomocí 

Vickersových vtisků. Takto zjištěná odezva na opakované zatěžování se nazývá indentační 

únava, která se uskutečňuje opakovaným působením zatěžující síly na stejné místo vtisku na 

povrchu vzorku za použití Vickersova tvrdoměru [27]. 
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Obrázek 21: Schematické zobrazení měření indentační únavy [27] 

 

 

 

Obrázek 22: Schematické zobrazení vzniku trhlin při opakovaném zatěžování (pohled shora 

a v řezu) [27] 
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Trhliny, které vznikají namáháním Vickersovým tvrdoměrem v okolí vtisku, jsou znázorněny 

na výše uvedeném obrázku 22: 

- Radiální-mediánová trhlina je kolmá k povrchu zkoušeného vzorku 

- Povrchové trhliny mají charakter radiální trhliny vzniklé při nízkém zatížení 

- Boční (laterální) trhliny se vyskytují v podpovrchových rovinách zkoušeného vzorku 

kolmo k ose zatěžování 

 

Rozhodujícím kritériem při opakovaném zatěžování je vznik tzv. vyštípení v okolí vtisku, což 

souvisí s postupným rozvojem bočních trhlin a velikost tohoto vyštípení definujeme jako 

vzdálenost od středu vtisku k největší vzdálenosti vyštípení. Celkově se při hodnocení 

indentační únavy hodnotí náchylnost k vyštípení po aplikaci určitého počtu zatěžujících cyklů 

při zvolené úrovni předzatížení (preindentace), tedy hloubce primárního vtisku, které definuje 

hloubku vtisku boční trhliny. Indentační únava hodnotí závislost mezi zatěžující silou při 

Vickersově vtisku a počtem cyklů do vyštípení v okolí vtisku. Zároveň je respektován 

základní mechanismus porušení, který vychází z rozvoje bočních trhlin. Současně je nutné 

tento údaj doplnit o parametr preindentace (sjednocuje podmínky rozvoje bočních trhlin) [27]. 

 

3    LOMY 

Lomy jsou zkoumány ze dvou hledisek: 

1. Lomová mechanika– makroskopické zákonitosti procesu porušování a stability 

trhliny a dále lomová mechanika stanovuje napěťově-deformační a energetická kritéria 

lomu: 

 Stabilní lom je kontrolovaný vnějším zatížením a na vytváření nové 

plochy trhliny je třeba dodat určité množství deformační energie 

 Nestabilní lom představuje nekontrolovatelné nebo náhlé šíření trhliny, 

kdy není třeba dodávat dodatečné energie pro další šíření trhliny 

 

Cílem lomové mechaniky je najít v nekonečně velkém a pružně namáhaném tělese kritickou 

velikost trhliny, která by způsobila náhlé křehké porušení tělesa při konstantním zatížení.  
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Lomovou mechaniku dále dělíme: 

1. Lineární elastická lomová mechanika (LELM) – analýza velikosti a distribuce napětí a 

deformace v blízkosti kořene trhliny. 

 

Tři základní způsoby namáhání (otevírání) trhliny:  

I. Otevírání trhliny tahovým napětím kolmým na trhlinu 

II. Rovinná smyková deformace, τ kolmé na čelo trhliny 

III. Antirovinná smyková deformace (střih), rovnoběžně s čelem trhliny 

 

Koncepce lomové mechaniky LELM 

 

 

 

Obrázek 23: Hodnocení namáhání trhlin (faktor intenzity napětí KI, KII, KIII) [6] 
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Stabilní šíření trhliny  

                                                                      
   

   
       (6)  

Nestabilní šíření trhliny  

                                                                      
   

   
        (6) 

 

Grifithovo kritérium pro vznik lomové nestability 

                            
     

  
    (6) 

2γ0 energie na vytvoření jednotkové plochy trhliny J/m
2 

 

Kritická velikost grifithovy trhliny  

   
    

   
    (6) 

 

 

Průběh lomu u konstrukčních materiálů: 

a) Stabilní šíření trhliny 

b) Nestabilní šíření trhliny 

c) Elastické namáhání trhliny 

d) Elastiko-plastické namáhání trhliny 

 

 

Obrázek 24: Závislost síly F na rozevření trhliny δ [6] 
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2. Elasticko plastická lomová mechanika (EPLM) – hodnocení se provádí metodou J-

integrálu nebo metodou kritického rozevření trhliny δ.  

 

 

Obrázek 25: Princip kritického rozevření trhliny [6] 

 

2. Materiálové vědy – mikromechanismy porušení a souvislosti mezi strukturními a 

mechanickými charakteristikami lomových procesů. Lom může být houževnatý 

(vysokoenergetický), křehký (nízkoenergetický), únavový, také lom korozí pod 

napětím, creepový lom nebo jejich kombinace [6]. 

 

 

 

 

Obrázek 26: Houževnatý lom (tvárný) transkrystalický [6] 
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Obrázek 27: Křehký lom – interkrystalický (štěpný) [6] 

3.1  Únavový lom 

Únavové lomy jsou většinou iniciovány na povrchu součástí v místech koncentrace napětí 

způsobených náhlou změnou průřezu součásti nebo různými typy povrchových defektů. 

Povrch lomu v oblasti iniciace bývá zpravidla plochý a někdy se na něm vyskytují různé 

defekty nebo vměstky, které usnadnily vznik únavové trhliny [13]. 

Vzhledem k iontově-kovalentním vazbám v keramickém materiálu, nedochází při cyklickém 

namáhání k plastické deformaci keramiky - únavové porušení keramiky je proto vzácné.  

 

Na základě únavového lomu můžeme zjistit způsob zatěžování, houževnatost nebo velikost 

napětí, které na zkušební vzorek působilo. 

 

Vysoké napětí:           Nízké napětí: 

 

Obrázek 28: Působení napětí, šíření trhliny a lom: 1 – počátek šíření trhliny, 2 – oblast šíření 

únavového lomu, 3 – statický lom (křehký) [4] 
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Únavový lom vznikne tehdy, jakmile je překročena mez únavy materiálu. V místě povrchu, 

kde dochází ke koncentraci napětí, vznikne po určitém počtu cyklů zárodek trhliny a 

pokračujícím proměnlivým zatížením se střídavě tento zárodek otevírá a uzavírá a šíří se do 

hloubky materiálu. Tímto otevíráním a uzavíráním se povrchy materiálu vyhladí (až vyleští) a 

dostávají lasturovitý vyhlazený vzhled. Jak se tato únavová oblast vznikajícího lomu 

rozšiřuje, tím se zmenšuje nosný průřez součásti. Až napětí vyvolané okamžitým zatížením 

překročí mez pevnosti, součástka se v průřezu zlomí statickým lomem.  

Lomová plocha únavového lomu má dvě typické vzhledově odlišné oblasti: oblast únavovou 

s lasturovitým vyhlazeným povrchem a statickou oblast s typickým drsným povrchem lomu. 

 

 

Obrázek 29: Únavový lom – a) makroskopický vzhled, b) mikroskopický vzhled [10] 

 

Únavový lom vzniká od místa s nejvyšší koncentrací napětí – zpravidla tahového a šíří se. 

Čím pomalejší je rozvoj únavové trhliny, tedy únavové oblasti lomu, tím více se povrch 

vyhladí. Lomy s hladkým povrchem únavové oblasti se rozvíjejí dlouho. Čím menší část 

celkové lomové plochy připadá na únavovou oblast, tím větší bylo zatížení součásti.  

Pro namáhání s převažujícím tahem nebo ohybem je typická rovná lomová plocha kolmá 

k ose součásti. Když je převažujícím namáháním krut nebo krut s ohybem, vznikne tak 

únavový lom úplně analogicky. Lomová plocha není rovná, ale má složitý obecný tvar. Při 

čistém střídavém namáhání nebo namáhání krutem vzniká únavový lom se šroubovou 

plochou, a při namáhání krutem stálého směru vzniká lom s kuželovou plochou. V případě 

kombinovaného namáhání krutem a ohybem je plocha posunutá vzhledem k ose součásti. 

Pokud by byl materiál méně plastický, byl by povrch statické části lomové plochy roztříštěný 

[10]. 



 

 

32 

 

 

3.1.1 Znázornění typických únavových lomů 

 

 

Obrázek 30: Schematické znázornění typických případů únavových lomů. Statická část 

lomové plochy je vyšrafovaná [10] 

 

V prvním sloupci je znázorněno zatížení součásti. V druhém a třetím sloupci je znázorněn 

vzhled lomové plochy únavového lomu, který se začínal rozvíjet z bodové vady na povrchu 

součásti, přičemž zatížení součásti ve druhém sloupci bylo velké a ve třetím sloupci bylo 

zatížení součásti malé. Ve čtvrtém a pátem sloupci se únanvový lom začínal rozvíjet 

z obvodové povrchové vady - zatížení součásti ve čtvrtém sloupci bylo velké a v pátém sloupci 

bylo zatížení součásti malé. 

Dále schéma znázorňuje druh namáhání součástí. V prvním řádku jsou znázorněny únavové 

lomy součástí namáhaných tahem nebo tlakem, v druhém řádku je znázorněno namáhání 

ohybem, ve třetím namáhání střídavým ohybem, ve čtvrtém řádku namáhání ohybem s rotací 

a v dalším řádku jsou znázorněny lomy součástí namáhaných krutem a ohybem, přičemž 

převládá ohybové namáhání. V posledním šestém řádku jsou znázorněny únavové lomy 

součástí namáháných krutem a ohybem, kdy převládá namáhání krutem.  
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4    KONSTRUKČNÍ (TECHNICKÁ) KERAMIKA 

Toto označení zahrnuje jak tradiční keramiku, brusné materiály i nové keramické materiály, 

tzv. konstrukční keramika. Keramické materiály, které se používají pro konstrukční aplikace, 

se rozdělují na tradiční keramické materiály, progresivní keramické materiály a materiály se 

skelnou strukturou. Ze surovin, které se nacházejí v přírodě (např. jíl, živec, křemen) se vyrábí 

tradiční keramika a progresivní konstrukční keramika se vyrábí z čistých, práškových a uměle 

připravených sloučenin (např. oxidy, karbidy, nitridy). K progresivním keramickým 

materiálům patří především Al2O3 – který je předmětem této diplomové práce, dále Si3N4, SiC 

a ZrO2. Konstrukční keramické materiály se od tradiční keramiky liší vlastnostmi a typem 

vazby.   

Keramika představuje velmi širokou škálu materiálů, vzájemně se lišící svým chemickým 

složením, strukturou a vlastnostmi a také představuje skupinu nekovových konstrukčních 

materiálů, které se vyznačují specifickými vlastnostmi od většiny kovových slitin. Odlišují se 

svou vnitřní stavbou. Tyto materiály lze definovat jako převážně krystalický materiál, tvořený 

zejména anorganickými sloučeninami nekovového charakteru.  

Strukturu keramických materiálů definujeme jako heterogenní, polykrystalickou a 

polyfázovou. Z makroskopického hlediska je keramika homogenní izotropní materiál. 

Technická keramika má velmi dobrou chemickou odolnost, odolnost proti opotřebení, pevnost 

v tlaku a žáruvzdornost a má dobré elektrické izolační vlastnosti. Hlavní nevýhodou je její 

křehkost, nesnadná obrobitelnost a velká citlivost na vnitřní defekty. Některé oxidové 

keramiky vykazují feromagnetické vlastnosti, ale většina keramických materiálů se chová 

jako diamagnetické nebo paramagnetické. 

Keramické materiály se řadí do skupiny těžkoobrobitelných materiálů. Z tohoto důvodu se 

neobrábí na klasických obráběcích strojích [11, 16, 21]. 

4.1 Rozdělení konstrukční keramiky 

Pro dělení a značení konstrukční keramiky neexistuje konkrétní norma, proto se z hlediska 

zaměření na techniku pro konstrukční účely držíme dělení podle chemického složení: 

 

Oxidová keramika  

Čistá   (obsahuje 99,5 % Al2O3) 

Polosměsná  (Al2O3 + ZrO2, Al2O3 + ZrO2 + CoO) 
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Směsná (Al2O3 + TiC, Al2O3 +TiC + TiN, Al2O3 + ZrO2 + TiC) 

 

Neoxidová keramika  

Nitridická (Si3N4, Si3N4 + Y2O3, Si3N4 + TiN, a velmi perspektivní jsou také keramiky 

sialonového typu Si-Al-O-N) 

Karbidická (SiC, B4C) 

Boridy  (na bázi Ti) 

 

Oxido-nitrido-hlinito-křemičitá keramika (Si3O6 + Al4O6 + Si3N4 + Al4N4) představuje 

rozhraní oxidové a neoxidové keramiky. Nejdůležitější konstrukční keramické materiály se 

dají shrnout do základních skupin: 

 Keramika na bázi Al2O3 - tento keramický materiál je nejrozšířenější konstrukční 

keramikou 

 SiC – tento má vynikající odolnost proti tečení při vysokých teplotách a vysokou tvrdost 

 Si3N4 – tento se používá pro vysokoteplotní aplikace 

 tuhé roztoky soustavy Si-Al-O-N, tzv. sialony představují spojnici mezi oxidovými a 

neoxidovými keramikami 

 ZrO2 – tento keramický materiál má velmi vysoký bod tání a jeho struktura umožňuje 

transformační zhouževnatění [14, 15]. 

4.2 Keramika konstituovaná na bázi oxidu hlinitého (Al2O3) 

Základní surovinou pro výrobu oxidické keramiky je velmi čistý a jemnozrnný oxid hlinitý 

(Al2O3) a hlavně se vyrábí z bauxitu Bayerovým procesem [25]. Bauxit je směs různých 

hydratovaných oxidů hliníku s malým množstvím hydroxidů železa a křemičitanových a 

titanových sloučenin.  
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Tabulka 1: Mechanické vlastnosti oxidových keramických materiálů [2] 

Keramický 

materiál 

Hustota 

[g.m
-3

] 

 

Pevnost 

v ohybu 

[MPa] 

Lomová 

houževnatost 

[MPa.m
1/2

] 

Modul 

pružnosti 

[MPa] 

Al2O3 (99%) 3,5 ÷ 4,0 150 ÷ 500 3,5 ÷ 4,0 200 ÷ 400 

Al2O3/ZrO2 4,15 630 ÷ 780 5,0 ÷ 6,0 300 

Al2O3/SiC/Al 3,4 ÷ 3,5 450 ÷ 500 7,0 ÷ 7,5 310 ÷ 330 

SiC/Al2O3 3,6 690 8,0 0,25 

 

- Prvním typem keramického kompozitu je Al2O3 zhouževnatěný ZrO2. V důsledku 

transformačního zhouževnatění tento materiál dosahuje vysoké pevnosti v ohybu a 

vysoké lomové houževnatosti. Vzhledem k nižší ceně Al2O3 než ZrO2 tyto materiály 

mají uplatnění pro konstrukce pracující pro normální teploty. 

- Druhým typem je Al2O3 zhouževnatěný whiskery karbidu křemíku. Pokud je tento 

keramický materiál vyroben lisováním za tepla pevnost v ohybu a lomová 

houževnatost také vykazuje vysoké hodnoty. 

- Třetí typ kompozitního materiálu dosahuje podobných mechanických vlastností jaký výše 

uvedený druhý typ a jsou to materiály na bázi Al2O3 zpevněné nebo vyztužené dalšími 

částicemi jako je TiC, SiC, Si3N4 a B4C [14, 16]. 

4.3 Základní vlastnosti konstrukční keramiky 

Konstrukční keramika se vyznačuje vysokou tvrdostí, pevností a otěruvzdorností. Zároveň 

jsou keramické materiály náchylné ke křehkému porušení a vykazují relativně velkou 

pórovitost. Její teplotní vodivost a roztažnost je podobná kovům a má také vysokou tlakovou 

pevnost. Keramické materiály jsou charakteristické vysokým bodem tání, svou chemickou 

odolností, žáruvzdorností a svými elektrickými vlastnostmi [22]. 
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Tabulka 2: Vlastnosti vybraných keramických materiálů [21] 

Materiál 

Vlastnosti 

Měrná 

hmotnost 

[g.cm
-3

] 

Pevnost 

v ohybu 

[MPa] 

Tvrdost 

HV 

Modul 

pružnosti 

v tahu 

[GPa] 

Součinitel 

délkové 

roztažnosti 

[10
-6.

K
-1

] 

Měrná 

tepelná 

vodivost 

[W.m
-1

.K
-1

] 

Lomová 

houževnatost 

[Mpa.m
1/2

] 

Al2O3 + 

ZrO2 

3,8 600 1600 340 7,0 20 4 

- - - - - - - 

4,0 800 2200 400 8,5 30 6 

Al2O3 + 

TiC 

4,2 600 1000 370 7,0 20 4 

- - - - - - - 

4,3 900 2400 420 8,5 25 6 

 

4.3.1 Vlastnosti Al2O3 

Oxid hlinitý se vyskytuje v modifikacích: 

1. α - Al2O3 (korund) je nejčastěji používaná modifikace 

 Teplota tavení 2050°C 

 Trigonálně romboedrická mřížka 

 Měrná hmotnost 3,99 g/cm
3
 

 Tepelná vodivost při pokojové teplotě cca 30 W/mK (klesá s rostoucí teplotou 

nebo se stoupající pórovitostí) 

 Koeficient tepelné roztažnosti je závislý na teplotě, jeho hodnota je 7,5.10
-6 

K
-1

 

v rozmezí teplot 20 - 500°C. při teplotách 500 – 1000°C se zvyšuje na 8,5.10
-6 

K
-1

 (tento vysoký koeficient je hlavní příčinou špatné odolnosti keramik Al2O3 

při teplotním šoku) 

2. γ - Al2O3 (aktivní oxid hlinitý) 

 Teplota tváření 450°C 

 Kubická mřížka 

 Měrná hmotnost 3,65 g/cm
3
 

3. β - Al2O3 – nachází se jako směs Al2O3 a alkalického kovu (např. Na2O.11Al2O3). Na 

základě jeho vysoké iontové vodivosti se hlavně využívá jako pevný elektrolyt v Na-S 

článcích. 
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 Hexagonální mřížka 

 Měrná hmotnost 3,31 g/cm
3 
[26] 

 

Oxid hlinitý je izolant a jeho elektrická vodivost se zvyšuje s teplotou a také se zvyšujícím se 

podílem skelné fáze. Velmi čisté Al2O3 je odolné vůči kyselinám i zásadám, taveninám kovů a 

skel. Není odolné pouze horké kyselině fosforečné a sírové a taveninám alkalických 

sloučenin. Jestliže vysoce čisté Al2O3 obsahuje podíl SiO2, tak není odolné ani kyselině 

fluorovodíkové (HF) [25]. 

4.3.2 Mikrostruktura Al2O3 

Na vytvoření mikrostruktury má velký vliv čistota a velikost zrn výchozího prášku, podíl α a γ 

fáze, nečistoty výchozího prášku, proces tváření a sintrování. Nečistoty jsou především CaO, 

MgO, Fe2O3, SiO2, Na2O, chloridy a sulfidy. Jako sintrovací přísady (TiO2, FeO, CaO, Y2O3, 

Cr2O3) se nejčastěji používá MgO a SiO2.MgO – tyto pomáhají vytvořit jemnozrnnou 

strukturu, se kterou se dosahuje vyšší pevnosti [26]. 

4.4 Defekty konstrukčních keramických materiálů 

Konstrukční keramika je jemnozrnný polykrystalický materiál, který obsahuje defekty např. 

póry, dutiny, trhliny, které v materiálu vznikají při výrobě a zpracování nebo také v průběhu 

namáhání. Lom z defektů přítomných v materiálu (technologické vady, strukturní 

nehomogenity, povrchové vady) je charakteristický pro jemnozrnné materiály, které jsou 

namáhané při nízkých teplotách. 

Vady keramických materiálů dělíme: 

1. Povrchové vady, které vznikají při obrábění 

2. Vady, které vznikají při výrobě např. póry, hranice zrn, cizí částice, shluky pórů nebo 

trhlin 

Nejčastěji se vyskytují defekty, které souvisí s hranicemi zrn, defekty pórů a jejich shluky, 

shluky zpevňujících fází a s nečistotami a příliš velkými zrny. Mezi velmi závažné vady také 

řadíme defekty vzniklé při lisování, zpracování a při výskytu organických částic, které 

ovlivňují životnost keramických materiálů. Každý defekt má různý vliv na pevnostní 

charakteristiky a eliminací těchto defektů se výrazně zvýší pevnostní vlastnosti konstrukčních 

materiálů [23]. 
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4.5 Použití konstrukčních keramických materiálů 

Díky svým dobrým elektrickým, magnetickým, tepelným a chemickým vlastnostem se 

keramika využívá v elektronickém a elektrotechnickém průmyslu. Konstrukční keramika se 

také vzhledem ke svým mechanickým vlastnostem za vysokých teplot, odolností proti korozi 

a otěru uplatňuje ve strojírenství, hutnictví, textilním i chemickém průmyslu [2]. 

V dnešní době se názvem keramika označují i některé hi-tech („Označení pro nejpokrokovější 

dostupnou technologii, konkrétní vysokoúrovňové oblasti“) materiály, které se používají 

například v armádě jako součásti pancéřování. Obvykle se jedná o slinuté karbidy kovů 

(wolframu, titanu, chromu, molybdenu, tantalu, niobu a jiných), oxid hlinitý Al2O3 , různé 

nitridy a boridy. Tyto mají pochopitelně také své civilní využití, karbidy kovů se používají na 

různých vrtácích nebo pilách a jiných nástrojích jako tzv. hroty nebo vložky z tvrdokovu 

(např. vrták do betonu s hrotem z vidia) [9]. 

 

Nové konstrukční keramické materiály je možno dle jejich použití rozdělit: 

 Otěruvzdorné součásti – tyto mají vysokou tvrdost, chemickou odolnost, houževnatost, 

pevnost, korozní odolnost a schopnost opracování na jemný povrch s vysokými 

tolerancemi. Nejčastěji se na tyto součásti používá Al2O3, Si3N4, BN, SiC, B4C.  

 Keramické brusné materiály – mají vysokou tvrdost a přednostně se používají jako 

brusné materiály pro řezání, broušení a leštění. Nejčastěji se pro tyto materiály 

používá tavený Al2O3, SiC. Karbid křemíku je tvrdší, proto je vhodnější pro brusný 

materiál a kombinací Al2O3 a ZrO2 se zlepšuje brusná schopnost materiálu. 

 Řezné nástroje – odolávají vysokoteplotním deformacím a mají delší životnost. Na řezné 

nástroje se používá keramika na bázi Al2O3, keramika směsná na bázi Al2O3 a TiC a 

keramika na bázi Si3N4. Keramické řezné nástroje zachovávají pevnost a tvrdost při 

teplotách přes 600°C. 

 Ložiska – kulové a válečkové ložiska mají vysokou tvrdost a výborné vysokoteplotní 

vlastnosti. Tyto se používají do motorů s vysokou účinností. Jako materiál se používá 

SiC, protože má malý třecí koeficient, vysokou odolnost proti otěru, pevnost v tlaku a 

dlouhou životnost. Z keramických materiálů se vyrábějí součásti, které jsou odolné 

vůči únavě, korozi a vysoké teplotě. 

 Keramika pro lékařské aplikace –dentální a ortopedické implantáty, které se vyrábějí 

hlavně z Al2O3 a ZrO2 v transformačně zhouževnatěné formě.  
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 Elektrochemická zařízení – keramika pro tento typ zařízení musí mít vhodné elektrické a 

mechanické vlastnosti. Supravodiče z keramiky na bázi ZrO2 se používají 

v palivových článcích, bateriích, senzorech a tepelných strojích. 

 Tepelné stroje –součástky turbodmýchadel, jako povlaky či monolitické komponenty pro 

vznětové motory. Pro výrobu se používá keramika na bázi SiC a Si3N4. 

 Tepelné výměníky – vysokou tepelnou odolnost, tepelnou vodivost, odolnost proti korozi 

a dobrou odolnost proti teplotním rázům má SiC. 

 Povlaky – zvyšují tepelnou a chemickou odolnost. Používají se pro ultratvrdé povlaky 

pro řezné nástroje, tepelné izolace a samomazné povlaky pro vznětové a plynové 

turbíny. 

 Vojenské a kosmické účely – např. raketové trysky a součásti spalovacích motorů. Pro 

tyto účely se používá Al2O3, B4C, SiC nebo TiB na pancéřování vojenských letadel a 

helikoptér [2, 17]. 

 

Tvrzení, že keramika je křehká, postupně ztratilo svůj význam, jelikož bylo dosaženo zvýšení 

plastické odezvy a houževnatosti díky rozšíření faktů o fyzikálně inženýrské podstatě, tzv. 

dilatační (transformační) plasticity, včetně sledování dalšího směru orientovaného na 

modifikaci vazebních parametrů tohoto typu materiálu, jak již bylo reálně aplikováno 

v některých intermetalických materiálech představující přechod mezi kovy a keramikou. 

Kombinací modifikace mikrostruktury a také zvýšené úrovně čistoty lze u keramických 

materiálů dosahovat zvýšení odolnosti proti křehkému porušení. Pokrokovou skupinu 

materiálů tvoří složené materiály (spojení dvou a více materiálových typů), které vedou 

k dosažení materiálu o vlastnostech, které ani jeden z koexistujících materiálů nemá. Úroveň 

těchto materiálů závisí na vlastnostech jednotlivých složek, geometrii uspořádání, jejich 

interakci a také jejich vzájemném objemovém poměru. K dosažení vlastností je nutné 

zkoumat a vyvíjet materiálové charakteristiky a nové technologie.  

Keramické materiály (např. Si3N4, SiC, BN, Al2O3, částečně stabilizovaný ZrO2) mohou být 

pokládány za základní materiály kvalifikovaného zvyšování úrovně odolnosti proti křehkému 

porušení. Částečně stabilizovaný ZrO2 neboli PSZ obsahuje jako stabilizátory vysokoteplotní 

fáze ZrO2 přísady Y2O3, MgO, CaO a při rozvoji trhliny v ZrO2 tak dochází k napěťově 

indukované fázové přeměně tetragonální fáze Zr2O na monoklinickou za zvýšení specifického 

objemu, tj. cca o 4%. Výsledkem je snížení stavu napětí (koncentrace napětí) u čela trhliny a 

to vede k potlačení nebo omezení rozvoje porušení. Výrazného zvýšení lomové houževnatosti 
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lze dosáhnout např. u kompozitu Al2O3 + ZrO2 + Y2O3, v souvislosti s tímto je třeba 

podotknout, že ZrO2 za vyšších teplot expozice výrazně ztrácí svojí pevnostní úroveň, což 

omezuje použití materiálu v širokém teplotním intervalu. 

Tyto uvedené typy keramických materiálů se vyrábějí lisováním za tepla, technologií 

hydrostatickým lisováním za tepla, sintrováním a následným reakčním slinováním a mají 

využití v automobilovém průmyslu a energetických zařízeních. Korundová keramika Al2O3 

vykazuje výbornou biokompatibilitu a chemickou odolnost a z tohoto důvodu je tento typ 

keramického materiálu používán pro implantační účely v humánní medicíně a při dentálních 

aplikacích [9, 11]. 

4.5.1 Keramické pancíře 

Pancéřování je vrstva vyrobená z kovu, kompozitu, keramiky nebo kombinací materiálů 

určená k ochraně tanku, letadla, obrněného vozidla, lodě, atd. před palbou. Při výrobě 

pancéřování je důležité volit kompromis mezi dvěma požadavky, a to, pancíř musí být co 

nejodolnější a chránit vozidlo co nejúčinněji, a aby byl co nejlehčí – to proto, aby nesnižoval 

rychlost a životnost chráněného stroje [12]. 

Pancíře, které jsou vyrobené z keramických materiálů s vysokou tvrdostí a nízkou hustotou 

jsou určeny proti střelám. Keramický pancíř využívá čelní tvrdé keramické vrstvy k roztříštění 

tvrdého, ale křehkého průbojného prvku. Zároveň absorbuje část kinetické energie 

převedením na energii lomovou a rozšiřuje zatížení na větší plochu podložení vrstvy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 31: Princip funkce keramického pancíře [18] 
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Funkce podkladové vrstvy spočívá v podepření keramiky a prodloužení fáze jejího drcení, 

v absorpci kinetické energie a v zachycení zbývajících částí střely a rozdrcené keramiky. 

Výhodou keramiky je, že její tvrdost je podstatně vyšší než tvrdost jádra i těch nejtvrdších 

kalených ocelových průbojných střel nebo jader. Navíc řada keramických materiálů má 

tvrdost významně vyšší i než v současné době zaváděná jádra střel na bázi karbidu wolframu. 

Nízká pevnost v tahu, křehkost a náročné technologie výroby a zpracování je značnou 

nevýhodou keramických materiálů. Ve srovnání s ocelovými pancíři vykazují ty keramické 

výrazně nižší odolnost vůči vícenásobnému ostřelování, jelikož během prvního zásahu 

dochází ve většině případů k rozdrcení keramické vrstvy ve značném objemu. Cena keramiky 

je mnohonásobně vyšší než cena jiných materiálů. Nejlevnější korundová keramika Al2O3 je 

více než třikrát dražší než ocelový pancíř srovnatelné odolnosti a tvrdší keramika např. SiC 

stojí 10 krát více a cena nejtvrdšího B4C  je až 40 krát vyšší - z tohoto důvodu jsou u lehkých 

obrněných vozidel v současné době používány pouze aplikace keramiky na bázi korundu. 

Použití keramiky ve srovnání s ocelovými pancíři přináší 2 - 3 násobné snížení hmotnosti 

pancíře. Nejvhodnější materiál pro keramické pancíře je uváděn B4C – jeho nevýhodou je 

vysoká cena. Extrémní tvrdost B4C vylučuje možnost dodatečné úpravy výrobků. Kompozit 

SiSiC a Si3N4 se cenově pohybuje mezi keramikou B4C a Al2O3. I přes vyšší cenu se pro 

aplikace do keramických pancířů pro své vlastnosti používá keramika SiC [18]. 

4.5.2 Transparentní keramika 

Typické průhledné pancíře jsou v současnosti založeny na plastech nebo vrstevnatých 

strukturách kombinující buď pouze plastové vrstvy, nebo častěji skelné a plastové vrstvy. 

Transparentní pancíře jsou konstruovány podle podobných principů jako standardní 

(neprůhledné) keramické kompozitní pancíře. Čelní vrstva by měla být vždy z tvrdšího 

materiálu než je jádro projektilu. Tuto funkci plní desky ze skelné keramiky (vysoká tvrdost).  

 

Vyvíjejí se nové moderní transparentní keramika o vysoké tvrdosti jako je oxinitrid hliníku 

(AlON), hořečnato-hlinitý spinel (MgAl2O4) a monokrystal safíru (Al2O3). Tyto nové 

keramické materiály zvyšují odolnost pancíře při zachování jeho parametrů v únosných 

mezích.  

Aluminium Oxynitride Spinel (AlON-Al23O27N5) – zabudování atomů dusíku do oxidu 

hlinitého vede ke stabilizaci spinelové fáze. AlON má kubickou strukturu, tzn., že je opticky 
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izotropní. Tento materiál se běžně nepoužívá, jelikož jeho cena je vysoká a vyrábí se pouze 

v menších plošných rozměrech. 

 

Spinel MgAl2O4 – keramika s kubickou krystalickou (tj. opticky izotropní) strukturou, která je 

transparentní ve své polykrystalické podobě. Spinelový prášek je komerčně dostupný (na 

rozdíl od AlON) a jeho výhodou je nižší výrobní teplota.  

 

Oxid hlinitý (Al2O3) – je to nejpoužívanější keramika současnosti. Má nízké výrobní náklady, 

a proto se tento materiál používá v neprůhledných kompozitních pancířích. Jeho 

romboedrická krystalická sktruktura má nepříjemný důsledek v anizotropii krystalického 

materiálu. Standardní korund není průhledný a je běžně používán v keramických pancířích. 

Při dosažení velikosti zrn řádově 0,2 μm a menších, je možné docílit transparentnosti.  

 

Monokrystalický Al2O3 (safír) – v této podobě je oxid hlinitý průhledný a je momentálně 

nejrozšířenějším transparentní keramikou. Výrobní náklady safíru jsou vysoké. Je to velmi 

tvrdý materiál (jeho tvrdost závisí na zpracování povrchu). 

 

Spinel Y3Al5O12 (YAG) – má kubickou strukturu a je hodně využíván pro přípravu 

transparentní keramiky [18].  

 

Tabulka 3: Vybrané vlastnosti transparentní keramiky [18]   

Vlastnost ALON SPINEL SAFÍR 

Hustota (g.cm
-3

) 3,71 3,58 3,97 

Modul pružnosti (GPa) 323 277 380 

Střední pevnost v ohybu (MPa) 300 185 350 

Weibullův modul 8,7 19,5  

Lomová houževnatost (MPa.m
1/2

) 2,0 1,7 3,5 

Tvrdost podle Knoopa - 200g 

(kg.mm
-2

) 
1950 1645 1950 

Index lomu při ʎ=0,589 μm  1,793 1,715 1,765 

Propustnost při ʎ=3,50 μm (%) 86 88 87 
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SiAlON – Si3N4 který je znám v α a β modifikaci je výhledový materiál vzhledem ke své 

vysoké houževnatosti a pevnosti. Obě tyto modifikace tvoří tuhé roztoky, kde křemík a dusík 

jsou nahrazeny hliníkem a kyslíkem, a tyto jsou nazývány SiAlONy. Modifikace α je tvrdší 

než  β modifikace a tato je zase díky úzkým a dlouhým zrnům houževnatější [18].  
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EXPERIMENTÁLNÍ ČÁST 

 

 

5    EXPERIMENTÁLNÍ MATERIÁL A POUŽITÁ TECHNIKA 

Pro studium byla použita korundová keramika pro pancéřování na bázi Al2O3. Výzkumným 

technickým ústavem ochrany, Brno byly poskytnuty vzorky tuzemské a zahraniční keramiky, 

které byly podrobeny balistickým zkouškám. Výše uvedeným ústavem byla dodána tuzemská 

keramika typu KMS 99 a zahraniční keramika typu Alotec 99 a  Corbit 99,5 pocházející 

z Německa a z Itálie. Jednotliví výrobci také poskytli materiálové parametry pro korundovou 

keramiku typu Alotec 99, Corbit 98 a KMS 98 a 99 (viz tabulky 5-8). Materiálové listy s 

parametry však nebyly dodány ke korundové keramice typu Corbit 99,5. Jelikož Výzkumný 

technický ústav ochrany, Brno na těchto vzorcích keramických materiálů prováděl balistické 

zkoušky, podle výsledků experimentálních zkoušek usoudil, že korundová keramika typu 

Corbit 99,5 by měla mít podobné parametry jako korundová keramika typu Alotec 99 

pocházející z Německa. Všechny keramiky jsou korundové a čísla u názvů keramik znamenají 

procentuální obsah Al2O3 v keramice. 

 

Tabulka 4: Materiálové parametry pro korundovou keramiku typu KMS 98 a KMS 99 

KMS 98 a KMS 99 

98% a 99% Al2O3 (ČR) 

 Typ T-198 Typ T-199 

Chemická analýza:   

IEC-672 Al2O3 > 98% 

C 795 

Al2O3 > 99,2% 

C 799 

Fyzikální analýza:   

Hustota spečence (slinutá 

hustota) [g/cm
3] 

EN 623-2 

3,83 – 3,88 3,87 – 3,92 

Tvrdost [HV1] 

EN 843-4 
1500 ± 50 1650 ± 50 
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Tabulka 5: Materiálové parametry pro korundovou keramiku typu Alotec 99 

Alotec 99 

99% Al2O3 (Německo) 

Materiál: ALOTEC – 99 SB    Produkt: PBA SW 30x11mm/FF CC 

Zkoušky 
Jednotka Minimum Naměřená 

hodnota 

Norma 

Al2O3 - obsah Gew.-% 99,7 >99,7 - 

Objemová hmotnost g/cm
3 

3,870 3,923 DIN EN 623-2 

Tvrdost Kg/mm
2 

1500 1721 DIN EN 843-4 

E - Modul GPa 365 - ASTM-C-1259 

Rychlost zvuku m/s 10.300 10.527 ASTM-E-494 

Otevřená pórovitost % 0 0 DIN EN 623-2 

Dozorčí kontrola - - o.k. - 

Penetrační test % - o.k. C=0 ANSP 

 

Tabulka 6: Materiálové parametry pro korundovou keramiku typu Corbit 98 

Corbit 98 

98% Al2O3 (Itálie) 

Jméno 

produktu 
Popis Rev.no. 

Corbit 98 
Hexagonální destičky na bázi Al2O3 ke šroubům 30,2 mm 

Hexagonal alumina tiles screw set 30,2 mm 
02 

Vlastnosti 
Měrná 

jednotka 
Interval Metoda Vzorkování 

Obsah Al2O3 %wt ≥ 98,0 AH_26 Dávka 

Objemová 

hmotnost 

g/cc ≥ 3,83 IOS 

05/02/07 

ISO 2859-1 (dvojnásobná inspekce, 

úroveň I, AQL 4%) 

Tvrdost 

podle 

Rockwella 

45 N ≥ 84 
IOS 

14/02/07 

ISO 2859-1 (dvojnásobná inspekce, 

úroveň S-4, AQL 4%) 

Rychlost 

ultrazvuku 
m/s ≥ 10300 

IOS 

15/02/07 

ISO 2859-1 (dvojnásobná inspekce, 

úroveň S-4, AQL 4%) 
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Tabulka 7: Materiálové parametry pro korundovou keramiku typu Corbi t98 

Fyzikálně-chemické vlastnosti 
Měrná 

jednotka 
Průměr Maximum Minimum 

Obsah Al2O3 %wt 98,4 %   

     

Objemová hmotnost g/cc 3,88 3,89 3,88 

Rychlost ultrazvuku m/s 10443 10476 10429 

Tvrdost podle Rockwella 45 N 86,0 86,4 85,6 

 

 

Tabulka 8: Materiálové parametry pro korundovou keramiku typu Corbit 98 

Fyzikálně-chemické vlastnosti 
Měrná 

jednotka 
Průměr Maximum Minimum 

Obsah Al2O3 %wt 98,2 %   

     

Objemová hmotnost g/cc 3,88 3,89 3,88 

Rychlost ultrazvuku m/s 10461 10476 10456 

Tvrdost podle Rockwella 45 N 85,8 86,4 85,6 

 

Použití indentační techniky k hodnocení únavové odezvy se provádí opakovaným 

zatěžováním na stejné místo povrchu vzorku Vickersovým indentorem. Připravené vzorky 

byly přilepeny sekundovým lepidlem na kalibrovací destičku (HB30/2,5 226), abychom tak 

zabránili možnému posunu.  

U křehkých materiálů, tedy keramiky, vznikají radiální/mediánové trhliny, které jsou kolmé 

k povrchu a boční/laterární trhliny. Na výskytu vyštípení při opakovaném zatížení se bude 

podílet rozvoj bočních trhlin, které jsou iniciované pod povrchem vzorků v blízkosti vrcholu 

vtisku. Podle dosud získaných výsledků představuje kritický parametr v hodnocení cyklické 

životnosti rozvoj bočních trhlin. Když tato boční trhlina protne povrch, pak dochází 

k vyštípení (degradaci) materiálu. Z tohoto vyplývá, že při hodnocení únavové odezvy je 

nutné respektovat také hloubku iniciované trhliny pod povrchem. Proto nemůžeme zanedbat 

úroveň počátečního zatížení, jelikož toto určuje hloubku iniciace trhliny a na základě tohoto 

vznikl požadavek na předzatížení (preindentaci). Z těchto hledisek byla volena preindentace 

300 N a 200 N. 
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V mém případě byla zvolena velikost aplikovaného zatížení v rozmezí od 50 do 300 N, výdrž 

zatížení vtisku 10 s a interval odlehčení byl 60 s.  

Pro vzorek korundové tuzemské keramiky typu KMS (99 % Al2O3) byla zvolena preindentace 

300 N. Vzhledem k tvrdosti studovaného vzorku z poskytnuté zahraniční (německé) keramiky 

typu Alotec (99 % Al2O3) byla zvolena preindentace 200 N. Vzorek z italské korundové 

keramiky typu Corbit (99,5 % Al2O3) byl natolik tvrdý, že se v místě provedeného vpichu 

objevilo vyštípení při 300 N, 200 N i 100 N.  

Tento prvotní vtisk do studovaných vzorků tuzemské korundové keramiky typu KMS (99% 

Al2O3) a zahraniční (německé) keramiky typu Alotec (99% Al2O3) byl poté opakovaně 

zatěžován konkrétním zatížením až do vyštípení. Hodnoty v níže uvedených tabulkách tedy 

udávají počet vpichů na povrch zkoušeného keramického materiálu výše uvedených typů do 

vyštípení. Často boční (laterární) trhliny zapříčinily vyštípení čili degradaci materiálu již při 

preindentaci. Náchylnost k vyštípení závisí na lomové houževnatosti keramických matriálů a 

zvýšení lomové houževnatosti vede ke zvýšení indentační únavové životnosti. 

 

Hodnocení únavové odezvy korundové keramiky na opakované zatěžování na stejné místo 

povrchu Vickersovým indentorem, bylo prováděno na poloautomatickém zařízení EmcoTest 

(viz obrázek 32). Vzhled povrchu lomu vyštípené plochy a růst mediánových/radiálních trhlin 

byly sledovány pomocí světelné mikroskopie.  

 

6    METALOGRAFICKÁ PŘÍPRAVA VZORKŮ 

Důležitou roli pro získání kvalitních výsledků metalografického rozboru hraje příprava 

vzorků. Postup při přípravě metalografických vzorků, tzv. výbrusů: 

 

Řezání 

Podle typu a velikosti výchozího výrobku se používá různá metoda dělení materiálu, a to 

řezání pilou, vodním paprskem, rozbrušování nebo pálení. Vzorky jsou většinou menší než 25 

x 25 mm a plocha výbrusu nesmí být tepelně ovlivněna použitou metodou dělení materiálu 

[28].  

V mém případě byla získaná korundová keramika výše uvedených typů rozřezána vodním 

paprskem na vzorky pro hodnocení únavové odezvy o velikosti cca 20 x 20 mm. 
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Fixace vzorků 

Aby se dosáhlo rovinného výbrusu, vzorky malých rozměrů jsou fixovány ve vhodné 

nekovové hmotě nebo se používá lisování do bakelitu (tato fixace s sebou přináší působení 

zvýšené teploty a tlaku). Dále je možné vzorek zalévat za studena do pryskyřice [28].  

Naše vzorky nebylo zapotřebí fixovat. 

 

Broušení 

Cílem je připravit rovinný výbrus pomocí série SiC brusných kotoučů. Vzorky byly broušeny 

na brusce značky Struers s brusnými kotouči s odstupňovanou zrnitostí od 9 μm do 6 μm.  

 

Leštění 

Mechanické leštění se provádí na diamantových pastách s odstupňovanou zrnitostí od 10 μm 

do 1 μm. Je možno použít také elektrolytické leštění, při kterém je vzorek zapojen jako anoda. 

Při mechanickém leštění může na povrchu vzorku vznikat deformovaná tzv. Bilbyho vrstva, 

kterou odstraňujeme opakovaným leštěním a leptáním vzorku [28].   

Výzkumným technickým ústavem ochrany, Brno poskytnuté vzorky byly vyleštěny za účelem 

eliminace rýh a nerovností na povrchu vzorku. Leštění studovaných vzorků bylo provedeno 

na leštičce Struers s magnetickými vyměnitelnými kotouči MDPlan a současně byla použita 

diamantová suspenze postupně o zrnitosti 9 μm, 6 μm a 3 μm. 

 

Žíhání 

Po výše uvedených procesech bylo nutné zkušební vzorky dodatečně vyžíhat pro odstranění 

povrchového pnutí materiálu, které bylo vyvoláno během leštění. Žíhání bylo provedeno ve 

vakuové peci při teplotě 1200° C po dobu 20 min (v souladu s literaturou). Poté byly zkušební 

vzorky ochlazovány v peci a při 70 °C následně na vzduchu. 

 

Po metalografické přípravě následovalo vlastní měření, které bylo prováděno indentační 

technikou s využitím Vickersova vtisku na poloautomatickém zařízení EmcoTest (viz obrázek 

32). 
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Obrázek 32: Poloautomatické zařízení EmcoTest a detail nalepených studovaných vzorků 

keramiky na kalibrační destičce 

 

Leptání 

Pro vyvolání mikrostruktury bylo provedeno naleptání vyleštěných výbrusů. Chemické 

leptání se provádí v roztoku kyselin v alkoholu. Leptání je možné provést také elektrolyticky 

[28]. 

Struktura korundové keramiky jednotlivých typů byla vyvolána leptáním v koncentrované 

kyselině fosforečné (H3PO4) zahřáté na 250°C. Ohřáté studované vzorky korundové keramiky 

typu Alotec 99, KMS 99 a Corbit 99,5 byly v H3PO4 ponořeny 5 min a poté byly opláchnuty 

pod tekoucí studenou vodou a lihobenzínem, který vytěsní H2O. 

Leptání vzorku korundové keramiky typu Corbit 99,5 bylo obtížné a muselo se opakovat více 

krát. Po tomto procesu byl studovaný vzorek znovu ponořen do koncentrované kyseliny 

fosforečné, která byla tentokrát zahřátá na 270° C na dobu 5 min. 

Vzhledem k tomu, že po odleštění a znovu naleptání byla struktura korundové keramiky typu  

Corbit 99,5 zcela odlišná, proto jsem vzorky keramiky typu Alotec 99 a KMS 99 (bez 

odleštění) ponořila na 5 min podruhé do koncentrované kyseliny fosforečené, která byla 

zahřátá tentokrát na 280° C. Po zhlédnutí mikrostruktury na mikroskopu jsem zjistila, že po 

druhém naleptátní vzorků typu Alotec 99 a KMS 99 byla zrna ve struktuře lépe viditelná. 

Z tohoto vyplývá, vzorek typu Corbit 99,5 nebylo zapotřebí před druhým leptáním odlešťovat. 
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Mikrostruktura studovaných vzorků korundové keramiky na bázi Al2O3 

  

Obrázek 33: Naleptaná struktura zahraniční (německé) korundové keramiky typu Alotec (99 

% Al2O3), zvětšeno 500x 

 

 

 

Obrázek 34: Naleptaná struktura tuzemské korundové keramiky typu KMS (99 % Al2O3), 

zvětšeno 500x 
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Obrázek 35: Naleptaná struktura zahraniční (italské) korundové keramiky typu Corbit (99,5 

% Al2O3), zvětšeno 500x 

 

7    HODNOCENÍ ODOLNOSTI KERAMIKY PRO 

PANCÉŘOVÁNÍ NA OPAKOVANÉ ZATĚŽOVÁNÍ 

7.1  Tvrdost 

Vlastní měření tvrdosti bylo prováděno indentační technikou, která využívá Vickersova 

vtisku, na poloautomatickém zařízení EmcoTest. Vzorky byly přilepeny lepidlem na kovovou 

destičku a byla použita metoda vtisku založená na opakovaném lokalizovatelném zatěžování 

(tlakovém) povrchu. Zkouška tvrdosti podle Vickerse dle normy ČSN EN ISO 6507-1. 
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Obrázek 36: Princip zkoušky tvrdosti podle Vickerse [29] 

 

 

Tabulka 9: Vzorec pro výpočet tvrdosti podle Vickerse [29] 

 

 

Po preindentaci (v případě korundové keramiky typu KMS 99 300 N a 200 N na zahraniční 

keramice typu Alotec 99) jsem na PC v příslušném programu přizpůsobila úhlopříčky 

Vickersova vtisku a program vyhodnotil průměrnou hodnotu dvou úhlopříček. Poté program 

také interpretoval tvrdost (viz tabulky 9 – 11). Údaje př. HV 30/30 značí tvrdost podle 

Vickerse, preindentaci a zatěžující sílu, kterou byla provedena série vpichů až do vyštípení. 

Průměrné hodnoty tvrdosti jednotlivých typů korundových keramik jsou zaznamenány pod 

příslušnými tabulkami. 
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Tabulka 9: Hodnoty tvrdosti tuzemské korundové keramiky typu KMS (99% Al2O3) 

a hodnoty průměrů úhlopříček vtisku 

Měření 

Průměr 

úhlopříček 

[μm] 

HV 30/30 

Průměr 

úhlopříček 

[μm] 

HV30/20 

Průměr 

úhlopříček 

[μm] 

HV30/10 

1 0,187 1589 0,181 1690 0,177 1783 

2 0,191 1517 0,188 1567 0,181 1698 

3 0,191 1517 0,191 1531 0,184 1650 

4 0,189 1553 0,191 1531 0,178 1765 

5 0,190 1546 0,190 1538 0,172 1884 

6 0,191 1524 0,188 1582 0,172 1884 

7 0,193 1497 0,184 1634 0,170 1933 

 

Průměr HV je 1639. 

 

 

Tabulka 10: Hodnoty tvrdosti německé korundové keramiky typu Alotec (99% Al2O3) 

a hodnoty průměr úhlopříček vtisku 

Měření 

Průměr 

úhlopříček 

[μm] 

HV 20/20 

Průměr 

úhlopříček 

[μm] 

HV20/10 

Průměr 

úhlopříček 

[μm] 

HV20/5 

1 0,146 1748 0,132 2124 0,153 1592 

2 0,149 1667 0,141 1857 0,145 1758 

3 0,142 1835 0,141 1857 0,145 1758 

4 0,145 1758 0,139 1916 0,140 1880 

5 0,140 1904 0,143 1812 0,140 1880 

6 0,140 1904 0,140 1904 0,141 1869 

7 0,134 2069 0,140 1904 0,144 1790 

8 0,141 1857 0,140 1904 0,144 1790 

9 0,140 1904 0,138 1952 0,157 1504 

10 0,140 1904 0,138 1940 0,137 1990 

11 0,138 1940 0,140 1892 0,137 1990 

12 0,143 1823 0,142 1846 0,137 1990 

13 0,140 1904 0,142 1846 0,137 1990 

 

Průměr HV je 1865. 

 

Korundová keramika typu Corbit (99,5% Al2O3) byla ze všech tří poskytnutých vzorků 

nejtvrdší. Při zatěžující síle 300 N se ihned povrch vzorku vyštípl (viz obrázek 45) a 

vzhledem k tomuto multivyštípení se nepodařilo naměřit úhlopříčky vtisku a tvrdost 

keramiky. Tento případ byl obdobný také u zvolené zatěžující síly 200 N – opět se nepodařilo 

naměřit úhlopříčky vtisku ani tvrdost keramiky, díky rozsáhlému vyštípení povrchu vzorku. 
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Jelikož se pokusy nezdařily, zvolila jsem zatěžující sílu 100 N. Při této zatěžující síle se 

povrch vzorku sice také vyštípl, ale toto vyštípení nebylo ve všech případech vpichů natolik 

rozsáhlé a daly se naměřit jak úhlopříčky vtisku a tak také tvrdost. 

Počet vpichů u tohoto typu zahraniční keramiky je nejnižší vzhledem k její velké tvrdosti (viz 

tabulka 11). 

 

Tabulka 11: Hodnoty tvrdosti italské korundové keramiky typu Corbit (99,5% Al2O3) 

a hodnoty průměr úhlopříček vtisku 

                      

Měření 

Průměr 

úhlopříček 

[μm] 

HV 10 

1 0,095 2051 

2 0,096 2014 

3 0,102 1796 

4 0,096 2014 

5 0,099 1909 

6 0,104 1721 

7 0,098 1943 

8 0,096 1996 

 

Průměr HV je 1931. 

7.2  Hodnocení indentační únavové odezvy 

Pro hodnocení odolnosti proti opakovanému zatěžování studovaných typů korundové 

keramiky byla použita indentační technika podle Vickerse. Při tomto hodnocení vznikají u 

keramiky radiální/mediánové trhliny a boční/laterární trhliny, vyskytující se při hodnocení 

cyklického zatížení. Radiální/mediánové trhliny mají tendenci mírně růst v prvním stádiu 

cyklického zatížení a po určitém počtu zátěžných cyklů dochází k omezení jejich rozvoje. Při 

indentační únavě je rozhodujícím kritériem hodnocení keramických materiálů vznik vyštípení 

v blízkosti Vickersova vtisku. Toto vyštípení souvisí při opakovaných zatíženích s postupným 

rozvojem bočních/laterárních trhlin. Laterární trhliny se šíří postupně při jednotlivých 

zátěžových cyklech až dosáhnou kritické velikosti a vystoupí na povrch studovaného vzorku. 

V souvislosti s tímto se uskuteční vyštípení z určité hloubky pod povrchem a to je často 

ohraničené radiálními/mediánovými trhlinami. Odolnost proti vzniku vyštípení je hlavním 
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parametrem životnosti keramických materiálů. Proto hodnotíme náchylnost korundové 

keramiky k vyštípení po určitém počtu cyklů při zvolené preindentaci.  

V tabulkách 12 a 13 jsou uvedeny zvolené hodnoty preindentace a počty zatěžujících cyklů do 

vyštípení při různých úrovních zatížení pro korundovou keramiku typu KMS (99% Al2O3) a 

Alotec (99% Al2O3). V obou případech působila zatěžující síla 10 s a poté následovalo 

odlehčení 60 s (aby mohlo dojít k vyrovnání napětí). 

 

 

Obrázek 37: Schéma mechanismu šíření boční/laterární trhliny – Ui odlehčení indentoru, Li – 

zatížení indentoru [30] 

 

Pro studovaný vzorek z tuzemské korundové keramiky typu KMS (99% Al2O3) byla zvolena 

preindentace 300 N, jelikož při tomto zatížení nedocházelo k vyštípení. Pouze v jednom 

případě došlo k vyštípení povrchu již při preindentaci. Při zatěžující síle 100 N bylo 

provedeno v průměru 27 vpichů do povrchu keramického vzorku, než se povrch vzorku 

vyštípl. V případě 58 cyklů se zřejmě jednalo o jakousi anomálii. Nelze ovšem vyloučit, že se 

v tomto případě vyštípení objevilo daleko dříve, aniž by toto na monitoru bylo patrné.  

 

Tabulka 12: Hodnocení náchylnosti k vyštípení při opakovaném zatěžování pro tuzemskou 

korundovou keramiku KMS (99% Al2O3) 

Preindentace 

[N] 

Zatížení 

[N] 
Počet cyklů do vyštípení 

300 

300 0 0 0 2 0 1 5 

200 0 7 - 0 4 8 5 

100 35 20 58 25 14 22 17 
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Na obrázku 38 je na světelném mikroskopu vyfocen Vickersův vtisk, který vznikl při 

(zatížení) preindentaci 300 N a byl cyklován zatěžující silou o velikosti 200 N. Z tohoto 

obrázku je patrné vyštípení a náznak dalšího vyštípení boční/laterární trhliny, která vybíhá na 

povrch korundového keramického vzorku typu KMS 99. Při dalším cyklu by pravděpodobně 

došlo k vyštípnutí. U vtisku na obrázku 39 byla použita preindentace 300 N a vzorek byl 

cyklován zatěžující silou 200 N - v blízkosti Vickersova vtisku je viditelný náznak vyštípení. 

Na obrázku 40 lze v blízkosti Vickersova vtisku (aplikovaná preindentace 300 N a zatěžující 

síla 300 N) detekovat náznak 4 násobného multivytíštípení,  

 

 

 

Obrázek 38: Vyštípení a náznak dalšího vyštípení laterární trhliny vzniklé při preindentaci 

300 N a zatěžující síle 200 N 
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Obrázek 39: Náznak vyštípení při preindentaci 300 N a zatěžující síle 200 N 

 

 

 

 

Obrázek 40: Náznak multivytíštípení při preindentaci 300 N a zatěžující síle 300 N 
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Keramika typu Alotec (99% Al2O3) byla poněkud tvrdší než tuzemská keramika typu KMS, 

proto byla zvolena preindentace 200 N a bylo provedeno více vpichů. 

Z tabulky 13 je patrné, že zahraniční korundová keramika pocházející z Německa (typ Alotec 

99) byla velice tvrdá. Ve většině případů se objevilo vyštípení na povrchu již při zvolené 

preindentaci 200 N. Ojediněle studovaný vzorek vydržel preindentaci, aniž by se povrch 

vzorku vyštípl a mohl se tedy dále cyklovat silami 100 N a 50 N.  

 

Tabulka 13: Hodnocení náchylnosti k vyštípení při opakovaném zatěžování pro německou 

korundovou keramiku typu Alotec (99% Al2O3) 

Preindentace 

[N] 

Zatížení 

[N] 

Počet cyklů do vyštípení 

200 

200 - - - - 0 - - 0 0 - 

100 1 2 2 - 0 - 4 2 - - 

50 - - - - - 0 - - 6 2 

 

 

Na obrázku 41 můžeme pozorovat zřetelné 4 hlavní trhliny a mnoho vedlejších trhlin 

vybíhajících z Vickersova vtisku. Na obrázku 42 můžeme sledovat klasické jednostranné 

vyštípení povrchu studovaného keramického vzorku typu Alotec 99. A obrázek 43 znázorňuje 

mnoho trhlin vycházející z Vickersova vtisku a mnohostranné (multi)vyštípení povrchu 

vzorku německé keramiky. 

 

 
Obrázek 41: Vybíhající trhliny při preindentaci 200 N a zatěžující síle 200 N 
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Obrázek 42: Jednostranné vyštípení vzniklé při preindentaci 200 N a zatěžující síle 200 N 

 

 

 
 

Obrázek 43: Mnohostranné vyštípení vzniklé při preindentaci 200 N a zatěžující síle 50 N 
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Zahraniční (italská) korundová keramika typu Corbit (99,5% Al2O3) byla natolik tvrdá, že se 

cyklování povrchu vzorku nezdařilo. Na povrchu studovaného vzorku se objevilo vyštípení 

při zatěžující síle 300 N, 200 N a také i při 100 N. Jelikož jsem nulové výsledky počtů vpichů 

do povrchu vzorku nezaznamenávala do tabulky, nabízí se zde alespoň možnost zhlédnout 

níže uvedené obrázky 44 a 45 vyštípnutého povrchu vzorků při zatěžování 100 N.  

 

Na obrázku 44 je vidět mnoho trhlin vybíhajících z Vickersova vtisku a také mnohostranné 

vyštípení vzniklé při zatížení 200 N. Na obrázku 45 můžeme pozorovat klasické a nejčastější 

vyštípení povrchu. V tomto vtisku, který byl zatížen silou 300 N, také vzniklo mnoho trhlin. 

 

 

 
 

Obrázek 44: Řada trhlin vzniklých při zatížení 200 N 



 

 

61 

 

 

 
 

Obrázek 45: Příklad nejčastějšího vyštípení (vznik při zatížení 300 N) 

 

 

8    ZÁVĚR 

V teoretické části této diplomové práce jsem úvodem popsala obecnou únavu materiálů, lomy 

a podrobněji jsem se zabývala konstrukční keramikou. Byly zde stanoveny základní 

strukturně materiálové vlastnosti konstrukční keramiky obecně a oxidické keramiky Al2O3 a 

popsána technika hodnocení indentační únavové odezvy keramiky.  

Hlavním cílem této diplomové práce bylo hodnocení odolnosti proti opakovanému zatěžování 

keramických materiálů na bázi Al2O3 a sledování mikrostruktury. Odezvu na opakované 

zatížení lze charakterizovat jako „indentační únavu“. Pro toto hodnocení únavové odezvy byla 

zvolena indentační technika, jelikož tato umožňuje měření na poměrně malých vzorcích. 

 

Výzkumný technický ústav ochrany, Brno poskytl pro zkoušení únavové odezvy za použití 

indentační techniky tři typy korundové keramiky. Dva typy korundové keramiky byly výše 

uvedenému ústavu dodány výrobci ze zahraničí a typ KMS 99 pochází z České Republiky. 

Zahraniční korundová keramika typu Alotec 99 byla poskytnuta z Německa a typ Corbit 99,5 

z Itálie. Všechny keramiky jsou korundové a čísla u názvů keramik znamenají procentuální 

obsah Al2O3 v keramice. Jednotliví výrobci také poskytli materiálové parametry pro 
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korundovou keramiku typu Alotec 99, Corbit 98 a KMS 98 a 99. Materiálové listy s 

parametry však nebyly dodány ke keramice typu Corbit 99,5. Jelikož Výzkumný technický 

ústav ochrany, Brno na těchto vzorcích keramických materiálů prováděl balistické zkoušky, 

podle výsledků experimentálních zkoušek usoudil, že korundová keramika typu Corbit 99,5 

by měla mít podobné parametry jako korundová keramika typu Alotec 99 pocházející 

z Německa.  

 

Před hodnocením únavové odezvy studovaných keramických vzorků bylo nutné keramické 

vzorky metalograficky připravit. Při hodnocení únavové odezvy korundové keramiky na 

opakované zatěžování byla použita indentační technika podle Vickerse a byl sledován počet 

cyklů do vyštípení. Prvně byl vytvořen vtisk předzatěžující silou (preindentací), jelikož 

vytvoření tohoto vtisku bylo nutné, abychom se tak vyhnuli rozdílné hloubce vtisku, který 

souvisí s rozdílnou velikostí zatěžující síly. Vyvoláním bočních/laterárních trhlin, které 

vybočují z roviny rovnoběžné s povrchem vzorku ve směru kolmém k této rovině, vzniká 

vyštípení. Iniciace bočních/laterární trhlin by pak proběhla v různých hloubkách pod 

povrchem zkoumaného vzorku a to by znemožnilo srovnání počtu cyklů do vyštípení 

určeného při různých zatěžujících silách. Hodnocení únavové odezvy na opakované 

zatěžování je základním parametrem, který určuje životnost keramického výrobku. 

Pro získání hodnot při opakovaném zatěžování byla zvolena u tuzemské korundové keramiky 

typu KMS 99 preindentace 300 N, vzhledem k její tvrdosti. A dále byla zvolena zatěžující síla 

o velikosti 300 N, 200 N a 100 N.  

U zahraničního (německého) typu korundové keramiky Alotec 99 byla stanovena 

preindentace 200 N, jelikož tento materiál byl daleko tvrdší než předešlý vzorek keramiky 

KMS 99. A proto byla zvolena velikost aplikovaného zatížení 200 N, 100 N a 50 N. V obou 

případech působila zatěžující síla po dobu 10 s a poté následovalo odlehčení 60 s, aby mohlo 

dojít k vyrovnání napětí. 

Poslední vzorek korundové keramiky z Itálie typu Corbit 99,5 byl natolik tvrdý, že opakované 

zatěžování nebylo možno aplikovat, protože povrch vzorku se vyštípl již při prvotním zatížení 

silou 300 N, 200 N a také při 100 N.  

Hodnoty počtu vpichů na povrch zkoumaného materiálu studovaných typů korundové 

keramiky do vyštípení jsou uvedeny v tabulkách 12 a 13. Z tabulek vyplývá, že s nižším 

zatížením se zvětšuje počet cyklů do lomu jak pro preindentaci 300 N tak i pro 200 N. 
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Pro vyvolání struktury korundové keramiky bylo zvoleno leptání v koncentrované kyselině 

fosforečné zahřáté na 250°C. Jelikož se při 250° C struktura u keramiky typu Corbit 99,5 

nezdařila správně vyvolat, bylo nutné provést leptání znovu. Studovaný vzorek korundové 

keramiky typu Corbit 99,5 byl znovu leštěn a poté ponořen do koncentrované kyseliny 

fosforečné zahřáté na 270° C. Po tomto druhém leptání byla zrna ve struktuře keramického 

vzorku typu Corbit 99,5 zřetelně detekovatelná. Jelikož byl ve vzhledu struktury italského 

vzorku mezi prvním a druhým leptáním značný rozdíl, studovaný keramický vzorek tuzemské 

a německé keramiky jsem (bez zdlouhavého leštění) ponořila podruhé do koncentrované 

kyseliny fosforečné zahřáté na 280° C. Při pozorování struktury u tuzemského a německého 

keramického vzorku, po druhém leptání, bylo zjištěno, že zrna ve struktuře jsou lépe 

detekovatelná. Z tohoto vyplývá, že leštění před druhým leptáním nebylo nutné.  

Lomové plochy vzniklých vyštípení hodnocených typů korundové keramiky byly sledovány a 

vyfoceny na světelném mikroskopu.   

 

Hodnocením tuzemské korundové keramiky typu KMS 99 a zahraničních korundových 

keramik typu Alotec 99 a typu Corbit 99,5 na opakované zatěžování, byl doplněn soubor 

vlastností předmětných keramických materiálů používaných na pancéřování vozidel.  

Dosažené výsledky potvrzují vysokou tvrdost, kterou tyto materiály, jako čelní vrstva 

duálního pancíře, musí vykazovat. Z toho pak rezultovala i jejich křehkost a tudíž nízký počet 

zátěžných cyklů do vyštípení. 

Získané výsledky jsou v dobrém souladu s výsledky balistických zkoušek prováděnými 

Výzkumným technickým ústavem ochrany, Brno. 
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Re   mez kluzu 

Rm  mez pevnosti 

δh  Horní napětí – max. hodnota cyklického napětí 

δn  Dolní napětí – min. hodnota cyklického napětí 

δm  Střední napětí    

δa  Amplituda (výkmit) napětí  

Δδ  Rozkmit napětí 

δC  Mez únavy   

σcN Časová mez únavy, nejvyšší výkmit napětí při určitém středním napětím, které materiál 

vydrží 

N  Počet zátěžných cyklů 

c   Exponent křivky životnosti 

ɛf
´
  Součinitel únavové tažnosti 

ɛap  Amplituda plastické deformace 

b   Exponent křivky životnosti 

σ f
´
  Součinitel únavové pevnosti 
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