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Abstrakt 
Bakalářská práce je zaměřena na progresivní keramické materiály, jejich vlastnosti, 

výrobu a následné využití v různých oborech a aplikacích. V práci jsou rovněž zmíněni 
tuzemští a zahraniční zpracovatelé a jejich výrobky ze speciálních keramických směsí. 

V první části práce jsou detailně popisovány charakteristické vlastnosti keramiky. 
Následně pak technologie zpracování a fyzikálně mechanické vlastnosti. Dále je práce 
zaměřena na rozdělení konstrukční keramiky a to dle chemického složení na oxidickou 
a neoxidickou, směsnou, transformačně zpevněnou keramiku, sialony a kompozity. Pokračuje 
popisem funkční keramiky a biokeramiky. 

V druhé části práce jsou kapitoly věnovány výrobcům speciální keramiky jak na 
tuzemském tak evropském trhu. Současně jsou zmíněny hi-tech technologie a novinky použití 
daných speciálních keramických materiálů v různých průmyslových odvětvích, jejich pokroky 
a směry dalšího vývoje. 

V závěru práce jsou shrnuty získané rešeršní informace o dané problematice týkající se 
technické (progresivní) keramiky, její současná výroba, spotřeba a budoucnost těchto 
materiálů v oblasti materiálových věd. 

Klíčová slova: pokročilá keramika, konstrukční keramika, funkční keramika, 
biokeramika, technologie, výroba. 

 

Abstract 
Bachelor thesis is focused on advanced ceramic materials, their properties, production 

and subsequent use in different industries and applications. The thesis also mentions domestic 
and foreign manufacturers and their products made of special ceramic compounds. 

In first part of thesis are described in detail the characteristics of ceramics. 
Subsequently, the processing technology and physico-mechanical properties. Furthermore, it 
is focused on the distribution of structural ceramics and according to the chemical 
composition of oxide and non-oxide, pooled, transformation reinforced ceramics, sialonics 
and composites. Functional ceramics and bioceramics process is also described. 

In the second part of thesis is devoted to special ceramics manufacturers both on 
domestic and European market. Hi-tech news and special use of the ceramic materials in 
various industries, their progress and future directions are mentioned at the same time. 

The conclusion summarizes the obtained search information about the problems 
relating to the technical (progressive) ceramics, its current production, consumption and 
future of these materials in the field of material science. 

Keywords: advanced ceramic, construction ceramic, functional ceramic, bioceramic, 
technologies, production. 
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 1   Úvod 
Keramika, co si pod tímto slovem představit? Většina lidí si představí běžnou 

užitkovou keramiku, se kterou se neustále setkává. Vidí keramiku v podobě talířů, hrnečků, 
dlaždic, obkladů, umyvadel, toalet, cihel, květináčů a truhlíků. Někdo si vzpomene na 
izolátory na elektrickém vedení nebo tepelné izolátory. Jiný ještě přidá kloubní a zubní 
náhrady. Ale pořád to nebude ani z daleka úplný výčet toho, co vše je keramika. 

Málokdo si uvědomí, že se setkává i s trochu jinou keramikou, kterou nazýváme jako 
technická keramika nebo taky progresivní, vyznačující se specifickými vlastnostmi. Tento 
nejnovější typ keramiky je využíván v řadě technických aplikací, hlavně je vystavena velmi 
extrémním podmínkám. Technická keramika musí odolávat kolísání teplot a velkému 
zatížení, má výbornou chemickou odolnost, žáruvzdornost, odolnost proti opotřebení, pevnost 
v tlaku a je velmi houževnatá. 

Keramika představuje zvláštní skupinu nekovových materiálů, kterými jsme zcela 
obklopeni, a tak se s nimi potkáváme na každém kroku, aniž bychom si to uvědomovali. 
Keramika člověka provází již od doby kamenné, kdy byly pískovcové bloky obsahující velké 
množství mikroskopických břitů SiO2 používány jako brousící a ostřící materiál pro různé 
nástroje denní potřeby. 

Keramika člověka jako technický materiál doprovázela po mnohá staletí, ale teprve 
v současné době je používána jako konstrukční materiál. Z toho důvodu je použití keramiky 
v současnosti velice rozmanité. Jedno z nejdůležitějších je využití vysokoteplotních aplikací, 
v mnoha případech nahrazuje kovové materiály díky své nízké hmotnosti, setkáváme se s ní 
ve strojírenství, automobilovém a leteckém průmyslu, v elektronice, zdravotnictví, v armádě, 
kosmonautice. 

Keramika patří k pokrokovým materiálům. Současní vědci v oblasti keramiky nalézají 
další možná využití „speciální“ keramiky, jak v náročných technických aplikacích, tak 
běžném životě.  
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2   Charakteristika speciální keramiky 
Keramika představuje velice širokou škálu materiálů, které se vzájemně liší svým 

chemickým složením, strukturou a vlastnostmi. Tyto materiály lze definovat jako převážně 
krystalický materiál, tvořený především anorganickými sloučeninami nekovového charakteru. 
Strukturu keramických materiálů lze charakterizovat jako heterogenní, polykrystalickou 
a polyfázovou [1]. 

Do skupiny technické keramiky jsou zahrnuty materiály, které mají vysoce specifické 
složení a vlastnosti. Většinou byly vyvinuty v laboratořích a jde o materiály velmi citlivé na 
dodržení přesně daných výrobních podmínek. Proto je nezbytná dokonalá kontrola výrobních 
postupů a vlastností výrobků. Základními surovinami jsou syntetické látky, které umožňují 
zajistit konstantní složení a neměnné vlastnosti materiálů [2]. 

Na technickou keramiku jsou kladeny velmi vysoké požadavky a to hlavně na její 
vlastnosti. Vzhledem k tomu, že se používá v řadě technických aplikací, zejména 
v extrémních podmínkách, musí odolávat kolísaní teplot, agresivními chemickému prostředí, 
musí být odolná proti opotřebení aj. Díky těmto vlastnostem má velmi široké uplatnění pro 
nízko a vysokoteplotní aplikace, ve strojnictví, metalurgii, slévárenství, automobilovém 
průmyslu, energetice, chemii, robotice, kosmické technice a mnoha dalších [1]. 

2.1   Výroba speciální keramiky 
Většina tradičních a speciálních keramik se vyrábí slinováním keramických 

práškových surovin. Výrobní proces probíhá v několika krocích, je velice náročný, a proto 
vyžaduje přesné dodržení všech pracovních postupů [3, 4]. 

Výrobu lze obecně popsat následujícími kroky: 

1) úprava práškového materiálu, 

2) tvarování keramického polotovaru, 

3) sušení neboli odstraňování pojiva, 

4) vysokoteplotní zpracování – slinování, 

5) povrchové úpravy slinutého keramického dílu – broušení, leštění, glazování. 

2.1.1   Úprava práškového materiálu 
Základem přípravy je dosazení nejvhodnější granulometrie tj. požadované velikosti 

částic a jejich následná co nejdokonalejší homogenizace. 

2.1.1.1   Mletí keramických směsí 
Požadované granulometrie se dosahuje různými způsoby mletí výchozích složek. 

Nejužívanějším způsobem je mletí v bubnovém mlýnu s vodní suspenzí. Vnitřní povrch 
mlecích bubnů je vyzděn silexovými kameny, keramickou vyzdívkou nebo je vyložen 
otěruvzdornou pryží. Mlecími tělesy jsou obvykle přírodní pazourky nebo keramické koule. 

Velmi jemné prášky se melou v kontinuálních mlecích zařízeních, jejichž funkční části 
jsou obloženy keramickými tvarovkami z téhož materiálu, jako je melivo. Mlecími tělesy jsou 
malé keramické kuličky. Tyto mlýny lze také použít k homogenizaci jemně disperzních 
keramických směsí [2, 4]. 
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2.1.1.2   Odvodnění keramických směsí 
Běžnými způsoby odvodnění suspenzí jsou kalolisování a rozprašovací sušení. 

Kalolisování je tlaková filtrace keramické suspenze přes filtrační tkaninu a rostoucí 
vrstvu odvodněné směsi. S rostoucí tloušťkou odvodněné vrstvy směsi narůstá filtrační odpor. 
Filtrační tkaniny jsou vyrobeny buď z impregnované bavlny anebo syntetických vláken. Doba 
kalolisování při konstantním tlaku je prakticky závislá na filtrovatelnosti suspenze, na 
tloušťce vykalolisovaného koláče a na jeho požadované střední vlhkosti.  

Rozprašovací sušení keramické suspenze je založeno na odvodnění jemně 
rozprašovaných kapek suspenze v proudu teplého sušícího vzduchu. Suspenze je tlakově 
rozprašována v sušící věži buď hydraulicky anebo pneumaticky. Kapky suspenze se 
odvodňují na požadovanou vlhkost. Získaný granulát tvoří pórovité až duté kulovité částice 
s nízkým obsahem prachu a nízkou vlhkostí [2, 4]. 

2.1.1.3   Zvláštní způsoby přípravy keramických směsí 
Tyto způsoby přípravy jsou používány zejména pro směsi speciální technické 

keramiky, protože umožňují [5]: 

 řízení chemického složení produktu, 

 dosažení vysoké homogenity materiálu, 

 řízení velikosti a tvaru částic, 

 získání velmi reaktivních, dobře slinovatelných částic. 

Jedná se o netradiční způsoby přípravy keramických směsí, které většinou vyžadují 
použití chemicky připravených výchozích látek [5]. 

Jsou to: 

 reakce v plynné fázi – příkladem je pyrolytický rozklad roztoků soli v tzv. 
atomizovacím hořáku, určitou nevýhodou je následná koroze hořáků, 

 společné srážení z roztoků – tento způsob je vhodný pro přípravu čistých 
materiálů, např. oxidu titaničito-barnatého využívajícího při výrobě dielektrik, 

 hydrolytické srážení dopantu na dispergované částice, 

 otěrové mletí – při mletí základní složky směsi se použijí mlecí tělesa 
z dopující složky, obsah dopující složky ve směsi reguluje dobu mletí, 

 vymrazování – kryoskopická metoda probíhá ve čtyřech fázích a to příprava 
vodných roztoků, dispergace roztoku do nevodného rozpouštědla, dále pak 
separace vymražených částic a sublimace vody z nich, a jako poslední krok je 
kalcinace odvodněných částic, 

 sol – gel – je vhodná pro přípravu velmi čistých prášků s řízenou velikostí 
částic. 

2.1.2   Tvarování keramiky 
Pro výběr způsobu tvarování keramiky je konzistence keramické směsi. Využívají se 

postupy při pokojové teplotě anebo postupy za vyšších teplot. 
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Způsoby tvarování při pokojové teplotě [5]: 

 Lití ze suspenze: 

o disperzním činidlem je 20 – 40 % vody, lije do pórovitých sádrových forem 
nebo pod tlakem do polymerních forem, 

o disperzním činidlem je nepolární kapalina, lije se na hladkou, nepórovitou 
podložku. 

 Plastické tvarování: 
o z těst s obsahem 17 - 27 % vody, 

o ze směsí s obsahem 1 - 10 % nevodného rozpouštědla a organických pojiv. 

 Lisování:  
o z vlhkých směsí s obsahem 15 - 18 % vody a s organickými lisovacími 

přísadami,  

o z polosuchých směsí s obsahem 8 - 15 % vody event. s bezvodým 
rozpouštědlem a organickými pojivy, 

o ze suchých směsí s obsahem < 4 % vody nebo organických pojiv pístovým 
nebo izostatickým způsobem. 

Způsoby tvarování za vyšších teplot: 

 Vstřikové lití – nízkotlaké nebo vysokotlaké 

 Žárové lisování – pístové nebo izostatické 

2.1.3   Sušení keramiky 
Sušení keramiky je energeticky i technologicky náročný proces. Kromě úspory energie 

je nutné zajistit úspěšný průběh sušení keramiky tak, aby nedošlo v průběhu sušení ke vzniku 
deformací nebo trhlin. 

Sušení je fyzikální proces, při kterém se působením tepla postupně snižuje obsah vody 
v materiálu bez změny chemického složení. Sušení lze rozlišit na tři stádia zobrazená na 
obrázku 1. Většinou se jedná o odpařování vlhkosti pod teplotou varu vody. V průběhu sušení 
dochází ke změně rozměrů a následnému smrštění [5]. 

 
Obr. 1  Rozložení vody při sušení jílové hmoty [2] 

Z popisu obrázku 1 A) voda tvoří souvislé tlusté vrstvy; B) ztenčený vodní obal, 
částice se stýkají v bodech nebo plochách; C) zbytky tenkého vodního filmu; D) velmi malé 
množství vody je vázáno v nejmenších pórech systému.  
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2.1.4   Výpal keramiky 
Výpal keramiky patří mezi základní procesy v technologii keramiky. Za vysoké 

teploty v peci, viz obr. 4 a 5, nastane konečná fixace tvaru zpevněním hmoty a to procesem 
zvaným slinování. Obvykle probíhá současně i zhutňování (zmenšování) až úplná eliminace 
pórů. Zpevnění se dosáhne pevných srůstů mezi zrny pevné fáze [2]. Slinování lze rozdělit na 
čtyři stádia viz obrázek 2. 

 

 
Obr. 2  Stádia slinování [6] 

a) nulté stadium – bodový kontakt 
kulových částic 

b) počáteční stadium – tvorba krčku mezi 
zrny 

c) střední stadium – lineární smrštění 
tělesa, snížení pórovitosti, začíná růst 
zrn 

d) konečné stadium – tvorba kulovitých 
uzavřených pórů, póry se zmenšují a 
snižuje se jejich počet, současně dochází 
k růstu zrn 

 

Reakční slinování, je metoda, při které se chemickou cestou aktivuje proces spékání. 
Probíhající chemické reakce produkují nové fáze, které krystalizují v pórech nebo konkrétních 
plochách částic a zintenzivňují vlastní zhutňování, viz obr. 3. Této metody se využívá 
zejména při výrobě progresivních keramických materiálů. 

 

 
Obr. 3  Schéma konstituování struktury při reakčním slinování SiC [11] 

 

a b 

c d 
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Obr. 4  Vozová elektrická pec pro výpal kachlí [16] 

 

Obr. 5  Plynová komorová pec [16] 
 

2.1.5   Povrchové úpravy 
Keramické výrobky jsou téměř vždy povrchově upravovány. Na povrch vypálené 

keramiky jsou nanášeny a fixovány výpalem skelné vrstvy – glazury, nebo hutné vrstvy – 
engoby. Tyto vrstvy pak mohou být následně dekorovány. Dalšími možnostmi povrchové 
úpravy jsou mechanické opracování povrchů, např. broušení, leštění. Tyto úpravy se uplatňují 
zejména pro technické aplikace. Vzhledem k budoucímu použití se některé díly keramiky 
pokovují a pájí [5]. 

2.2   Fyzikálně mechanické vlastnosti 
Technické keramické materiály vynikají širokou škálou vlastností. Mají vysokou 

pevnost, tvrdost, otěruvzdornost, ale současně jsou náchylné ke křehkému porušení. Dále má 
technická keramika vysokou tlakovou pevnost, vysoký bod tání, chemickou odolnost a mnoho 
dalších. Na vlastnosti keramiky má vliv chemické složení (podíl příměsí nebo přísad), způsob 
zpracování a odpovídající mikrostruktura [1,3]. 

2.2.1   Mechanické vlastnosti 
Při slinování ve struktuře vznikají zpravidla tři fáze a to krystalická, amorfní (sklovitá) 

a plynná. Plynná fáze rozhoduje především o pórovitosti materiálu, ta pak ovlivňuje 
mechanické vlastnosti keramiky [1]. 

 Pevnost 

Mechanická pevnost keramiky je složitou funkcí řady proměnných, jako je 
textura a mikrostruktura materiálu, vnitřní teplotní napětí, stav povrchu a tvar 
tělesa, vnější působící síla, teplota a relativní vlhkost prostředí [5]. 

 Odolnost proti teplotním rázům 

Většina keramických materiálů je citlivá k napětí vznikajících při změnách 
teploty. Odolnost keramiky vůči tepelnému pnutí je tím vyšší, čím vyšší je 
pevnost a čím nižší hodnota tepelné roztažnosti [1]. 
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 Modul pružnosti 

U keramických materiálů je modul pružnosti vyšší než u materiálů kovových, 
ale je výrazně snížen při vyšší přítomnost pórů a trhlin. 

 Tvrdost 
Speciální keramika vykazuje velmi vysokou tvrdost, dle stupnice tvrdosti je to 
7-9, trochu méně než diamant. Zkouška tvrdosti se provádí vtlačováním 
diamantového čtyřbokého jehlanu. 

 Lomová houževnatost 
Je to veličina popisující lomové chování keramického materiálu. Je to odpor 
proti šíření trhliny. Keramika má malou pohyblivost dislokací, proto se 
nevyvine plastická zóna a ostrá trhlina se rychle šíří. 

2.2.2   Fyzikální vlastnosti 
Krystalická fáze určuje hlavně fyzikální vlastnosti keramiky. Vazby v keramických 

materiálech jsou tvořeny především kovalentním typem vazby, ale také i iontovými vazbami. 

 Pórovitost 
Je to významná charakteristika keramiky udávána v procentech. Je-li hodnota 
nižší než 5 %, jedná se o keramiku vakuově těsnou. 

 Tepelná vodivost 
U keramických materiálů je obecně nižší než u kovů. Je závislá na podmínkách 
přestupu tepla a na množství pórů. 

 Tepelná roztažnost 

Tím se rozumí změna rozměrů keramického materiálu v důsledku změn 
teploty, tzn. čím vyšší teplota, tím větší roztažnost. 

 Odolnost vůči oxidaci 
V případě keramiky je velmi vysoká z důvodu vzniku ochranné povrchové 
oxidické vrstvy. 
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3   Základní rozdělení speciální keramiky 
Pro rozdělení progresivních keramických materiálů neexistuje žádná přesná norma. 

Z dostupných jak literárních, tak internetových zdrojů je možno speciální keramiku rozdělit 
do následujících základních oblastí: 

1) Konstrukční keramika (structural ceramics) 

- keramika oxidická 
- keramika neoxidická 
- sialony 
- keramika směsná 
- kompozitní materiály 
 

2) Funkční keramika (functional ceramics) 

- aplikace elektrické 
- aplikace magnetické 
- aplikace optické 
- supravodiče 
 

3) Biokeramika 

3.1   Konstrukční keramika 
Konstrukční keramické materiály se používají v řadě technických aplikací, především 

v extrémních podmínkách, kde pro své vysoce specifické vlastnosti mohou nahradit tradiční 
materiály s kratší užitnou životností. 

Většina keramických materiálů mění v závislosti na teplotě svou krystalovou mřížku, 
tzn., že je velmi polymorfní, jak ukazuje tabulka č. 1. Mikrostruktura má, podobně jako u 
kovů, vedle chemického a fázového složení, rozhodující vliv na fyzikální a chemické 
vlastnosti keramických materiálů [2, 5]. 

Tabulka 1  Polymorfismus keramických materiálů [11] 

Materiál Krystalová modifikace 

Al2O3 α - Al2O3 
β - Al2O3 
δ - Al2O3 

trigonální 
hexagonální 
tetragonální 

ZrO2 m - ZrO2 
t - ZrO2 
k - ZrO2 

monoklinická  
tetragonální 
kubická 

SiC α - SiC 
β - SiC 

hexagonální 
kubická 

BN k – BN (β) 
h – BN (α) 

kubická 
hexagonální 
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3.1.1   Oxidová keramika 
Jde o keramický materiál tvořený jedním oxidem nebo směsí několika málo oxidů. 

Společným znakem těchto materiálů je, že základní výchozí látkou je syntetický práškový 
oxid definovaných vlastností. Největší význam pro konstrukční aplikace má keramika na bázi 
oxidu hlinitého neboli slinutý korund (Al2O3) a oxid zirkoničitý (ZrO2). 

Příprava směsí probíhá suchým či mokrým mletím s minimální kontaminací dalšími 
nežádoucími příměsemi. Tvarování se provádí suchým lisováním s použitím organických 
plastifikátorů, nebo litím suspenze do sádrových či polymerních forem. Mimo těchto 
tradičních způsobů se směsi tvarují izostatickým lisováním. Slinování vytvarovaných těles se 
provádí pod tlakem tj. žárové lisování (HP-hot pressing), nebo izostatické žárové slinování 
(HIP-hot isostatic pressing) [5]. 

Oxidová keramika má vysokou pevnost, tvrdost, odolnost vůči korozi a je velmi 
dobrým elektrickým izolátorem. Používá se při obrábění litiny, řezné pláty k obrábění kovů, 
jako konstrukční materiál pro součásti vysokoteplotních zařízení, tavící kelímky, izolátory 
zapalovacích svíček pro motory aj. [1]. 

3.1.1.1   Keramika z oxidu hlinitého 
Keramika z Al2O3 neboli slinutý korund je, co do objemu výroby, nejrozšířenějším 

oxidickým materiálem. Slinutý korund je využíván v aplikacích, které vyžadují vysokou 
tvrdost, otěruvzdornost, chemickou odolnost vůči kyselinám i zásadám, možnost použití při 
vysokých teplotách, protože teplota tání Al2O3 je 2054°C. Jeho nevýhodou je menší odolnost 
vůči teplotním šokům a tím i jeho vysoká relativní křehkost.  

V monokrystalické formě se Al2O3 využívá hlavně díky svým optickým vlastnostem 
pro výrobu syntetických drahokamů a pro laserové aplikace. V polykrystalické formě se 
používá především jako žáruvzdorný materiál (50 %), brusné zrna (20 %), zapalovací svíčky 
do automobilů (15%) a inženýrská konstrukční keramika (10 %) [3]. 

Korundová keramika se dělí do čtyř skupin a to dle obsahu Al2O3. Obsah oxidu 
hlinitého a příměsí v materiálu výrazně ovlivňuje vlastnosti korundové keramiky, viz 
tabulka 2. Mechanická pevnost a tvrdost roste se zvyšováním obsahu oxidu hlinitého. Zvyšuje 
se i koeficient délkové teplotní roztažnosti a tepelná vodivost [5]. 
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Tabulka 2  Vlastnosti skupin korundové keramiky [5] 

               Obsah Al2O3 (hmotn. %) 

Vlastnost  
80 - 86 87 - 95 96 - 99 > 99 

Hustota (g.cm-3) 3,5 – 3,6 3,6 – 3,7 3,7 – 3,8 3,8 – 3,9 

Objemová hmotnost (g.cm-3) 3,2 3,4 3,5 3,7 

Yongův modul (GPa) 200 300 400 400 

Pevnost v ohybu (MPa) 200 250 280 300 

Pevnost v tahu (MPa) 120 130 140 150 

Pevnost v tlaku (MPa) 2000 2000 2000 3000 

Tvrdost dle Vickerse (MPa) 1500 1500 1600 2000 

Koef. délk. teplotní roztažnosti α.10-6 (K-1) 6 7 7,5 8 

Tepelná vodivost λ (W.m-1.K-1) 10 - 16 14 - 24 16 – 28 19 - 30 

3.1.1.2   Keramika z oxidu zirkoničitého 
Dalším nejrozšířenějším materiálem, po slinutém korundu, je keramika ze ZrO2. 

Teplota tání oxidu zirkoničitého je 2710°C, proto se používá jako vysoce žáruvzdorný 
materiál tam, kde Al2O3  žárovzdorností nestačí. Nevýhodou je špatná odolnost k teplotním 
rázům, která je způsobena nízkou tepelnou vodivostí. Chemická stabilita je velmi dobrá, proto 
se keramika ze ZrO2 používá při tavení žáruvzdorných kovů a speciálních slitin. Zvláštností je 
poměrně vysoká elektrická vodivost, především v kombinaci s Y2O3 [2]. 

Použití ZrO2 v keramických materiálech je ovlivněno polymorfismem tohoto oxidu.  
ZrO2 je známý ve třech krystalických modifikacích a to kubické, tetragonální a monoklinické. 
Jednotlivé modifikace ZrO2 se výrazně liší svou hustotou, viz tabulka 3. Největší praktický 
význam má přeměna tetragonální modifikace na monoklinickou neboli martenzitickou (je 
velmi podobná přeměně martenzitu v ocelích). Tato přeměna není vázána na jednu teplotu (je 
atermální), je bezdifúzní a je spojena s velkou změnou objemu a tvaru zrn ZrO2, která činí 
teoreticky až 8 %. Tak veliká změna objemu zrn v keramickém materiálu vede ke vzniku 
trhlin. Proto čistý ZrO2 není možné použít pro přípravu zirkoničité keramiky, ale je nutné 
zrušit nepřízný účinek martenzitické přeměny. Toho je možné dosáhnout stabilizací 
vysokoteplotní modifikace ZrO2. Praktický význam má stabilizace kubické modifikace 
přídavky oxidu yttritého, vápenatého a hořečnatého v množství 5-15 hmot. % [5]. 

Tabulka 3  Hustota modifikací ZrO2 [5] 

oxid zirkoničitý modifikace hustota (g.cm-3) 

c- ZrO2 kubická 6,27 

t- ZrO2 tetragonální 5,10 

m- ZrO2 monoklinická 5,68 
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3.1.1.3   Transformačně zpevněná keramika 
Tato keramika využívá martenzitické přeměny ZrO2 a to tak, že se podařilo snížit 

teplotu Ms (Martensitic Start) na pokojovou teplotu částečnou stabilizací ZrO2 pomocí Y2O3, 
CaO, MgO aj. Druhy typů transformačně zpevněné keramiky jsou uvedeny v tabulce 4. 

Tabulka 4  Druhy transformačně zpevněné keramiky [5] 

Označení keramiky Zkratka Anglický název 

plně stabilizovaný ZrO2 FSZ Fully Stabilized Zirconia 

částečně stabilizovaný ZrO2 PSZ Partially Stabilized Zirconia 

ZrO2 částečně stabilizovaný Y2O3 Y PSZ Yttrium Partially Stabilized Zirconia 

ZrO2 částečně stabilizovaný CaO Ca PSZ Calcium Partially Stabilized Zirconia 

ZrO2 částečně stabilizovaný CeO2 Ce PSZ Cerium Partially Stabilized Zirconia 

tetragonální polykrystalický ZrO2 TZP Tetragonal Zirconium Polycrystals 

transformačně zpevněná zirkoničitá 
keramika ZTC Zirconia Toughened Ceramics 

korundová keramika transformačně 
zpevněná ZrO2 

ZTA Zirconia Toughened Alumina 

mulitová keramika transformačně 
zpevněná ZrO2 

ZTM Zirconia Toughened Mullite 

zirkoničitá keramika transformačně 
zpevněná Al2 O3 

ATZ Alumina Toughened Zirconia 

 

Oxid zirkoničitý se v nestabilní formě může využít tak, že jemné částice ZrO2 jsou 
rozptýleny v nějakém jiném keramickém materiálu, například v oxidu hlinitém a když se pak 
v materiálu vyskytne trhlina, částice ZrO2 expandují a vzniklý tlak trhlinu uzavírá a brání ji 
v růstu, viz obr. 6, kde obr. A představuje  kompozitní keramiku s vyztuženými vlákny 
a obr. B transformační zpevnění u vrcholu trhliny. Z takové houževnaté zirkoničité keramiky 
se vyrábějí nemagnetické nůžky a nože [5]. 

 
Obr. 6  Struktura houževnaté keramiky [12] 

 

A B 
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3.1.2   Neoxidická keramika 
Jde o velmi širokou škálu materiálů, je možné je považovat za nekovové a kovové bez 

ostré hranice mezi oběma skupinami. Jsou to materiály s vysokou teplotou tání a to nad 
1800°C a vykazují velmi vysokou tvrdost, dobrou tepelnou a elektrickou vodivost. Nejčastěji 
se jedná o materiály nitridů a karbidů a může k nim řadit i diamant. Zvláštní skupinu pak tvoří 
tzv. sialony tvořené tuhými roztoky Si3N 4 - Al2O3. 

Schéma na obr. 7 ukazuje možné systémy binárních sloučenin, které dané prvky 
mohou tvořit. 

 
Obr. 7  Systémy, ve kterých mohou existovat nekovové obtížně tavitelné sloučeniny [11] 

3.1.2.1   Keramika z karbidu křemíku 
Jde o základní materiál na výrobu žáruvzdorných tvarových staviv a monolitických 

směsí, výhřevných odporových článků elektrických pecí, brusiv a konstrukčním materiálem 
mechaniky a tepelně namáhaných částí plynových turbín, motorů aj. [7]. 

Karbid křemíku SiC je polymorfní látkou. Nízkoteplotní modifikace β – SiC (kubická) 
se nad teplotou 2100°C mění na vysokoteplotní modifikaci α – SiC (hexagonální), viz obr. 8. 
Keramika z SiC má vysokou tvrdost, dle Mohsovy stupnice to je 9,5. Konstrukční keramika 
z SiC je připravována různými postupy, proto se rozeznává SiC s keramickou vazbou, reakčně 
slinovaný RBSN (Reaction Bonded Silicon Nitride), žárově lisovaný HPSN (Hot Pressed 
Silicon Nitride) a slinutý bez žárového lisování SSN (Sintered Silicon Nitride) [5]. Tabulka 5 
pak ukazuje některé vlastnosti různých druhů SiC. 

 
Obr. 8  Schematické zobrazení SiC [11] 
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Tabulka 5  Některé vlastnosti různých druhů SiC [5] 

Druh SiC Obsah SiC 
(hmot.%) 

Hustota 
(g.cm-3) 

Pórovitost 
(%) 

Koeficient délkové 
teplotní roztažnosti 
α30-1500°C.10-6 (K-1) 

Tepelná 
vodivost 

λ600°C 
(W.m-1.K-1) 

Yongův 
modul 
(GPa) 

Keramická 
vazba 90 2,55 15 5,8 16 100 

Oxinitridová 
vazba 85 2,60 15 5,0 21 100 

Rekrystalovaný 99 2,60 16 4,8 28 240 

RBSN 91/10 Si 3,12 < 0,1 4,3 60 400 

SSN 99 3,15 < 0,1 4,9 50 400 

HPSN 99 3,20 < 0,1 4,5 50 400 

 

Z celkové výroby SiC nejvíce spotřebuje hutnictví cca 50 %, a to ve výrobě litiny 
a oceli, jako legující a desoxidační přísadu, dále pak jako brusný materiál, řezný materiál 
k opracování kovů a skla v objemu 35 %, zbývajících 15 % se uplatní ve výrobě žárových 
materiálů [5]. 

3.1.2.2   Keramika z karbidu titanu 
TiC je extrémně tvrdý žáruvzdorný keramický materiál. Vzhledově to je černý prášek 

s plošně centrovanou kubickou mřížkou. Vyrábí se redukcí TiO3 uhlíkem. Kompaktní tvary 
lze připravit tlakovým slinováním. 

Nano prášek TiC se využívá jako otěruvzdorný materiál, na výrobu mlecích těles, 
tavících kelímků a na výrobu nožů. Průhledný TiC je velmi dobrý optický materiál. Někdy se 
také nazývá jako high-tech keramika a používá se jako ochranný štít pro raketoplány při 
průletu atmosférou. Vyleštěný se může použít při výrobě hodinek pro svou odolnost proti 
poškrábání [3]. 

3.1.2.3   Keramika z karbidu bóru 
B4C je po diamantu a kubickým BN třetím nejtvrdším materiálem. Připravuje se reakcí 

oxidu boritého B2O3 nebo kyseliny borité H3BO3 s petrolkoksem nebo grafitem v odporové 
nebo obloukové peci. Následně vzniklý BN se drtí, mele, pere v kyselině a třídí. Keramika se 
tvaruje žárovým lisováním při teplotách 1900-2200 °C ve vakuu nebo argonu. Výroba je 
velice finančně náročná. B4C se využívá v jaderné energetice na absorpci neutronů. Ve 
vojenském průmyslu na lehké pancéřování letadel, na výrobu neprůstřelných vest. Používá se 
na úpravu diamantu [3, 5]. 

3.1.2.4   Keramika z nitridu křemíku 
Keramické materiály z nitridu křemíku Si3N4 se připravují při vysokých teplotách od 

1750 °C do 1900 °C v ochranné atmosféře dusíku. Jednoduché tvary se vyrábějí žárovým 
lisováním HPSN, pro hromadnou výrobu se využívá tlakové lisování. Dalším způsobem je 
reakční slinování RBSN. Vlastnosti keramiky Si3N4, popsané v tabulce 6, závisí na technologii 
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přípravy, včetně výpalu a na druhu slinovacích přísad.  Vyznačuje se velmi vysokou odolností 
proti teplotním rázům a proti korozi taveninami slitin hliníku, ale reaguje s taveninami Fe, Ni, 
Co a Cr. Odolává kyselinám, vyjma HF, ale silně podléhá korozivním účinkům alkalických 
roztoků a alkalické taveniny ji rozkládají [3,5].  

Nejčastější využití keramiky Si3N4 najdeme ve strojním průmyslu a to v podobě 
řezných destiček na obrábění tvrdých kovových materiálů a to z důvodu jejich vysoké 
životnosti a kvalitnějším povrchem obráběného materiálu bez nutného chlazení. Dalším 
polem využití keramiky Si3N4 je automobilový průmysl a to na ložiska, ventily, 
turbodmychadla, zapalovací svíčky aj. Dále pak pro různé vysokoteplotní aplikace jako jsou 
lopatky plynových turbín, raketové trysky, fixační tělíska pro jaderné palivo a mnoho dalších. 
Také má využití jako předměty denní potřeby, např. nůžky, nože, otvíráky lahví. 

Tabulka 6  Vlastnosti keramiky z Si3N4 [5] 

Druh 
keramiky 

Hustota 
(g.cm-3) 

Objemová 
hmotnost 
(g.cm-3) 

Koeficient délkové 
teplotní roztažnosti 
α20-100°C.10-6 (K-1) 

Tepelná 
vodivost 

λ20°C 

(W.m-1.K-1) 

Youngův 
modul 
(GPa) 

Pevnost 
v ohybu 
(MPa) 

RBSN 3,185 2,50 2,9 17 140 215 

HPSN 3,185 3,18 3,5 30 210 690 

3.1.2.5   Keramika z nitridu hliníku  
Pevný AlN se vyrábí slinováním při teplotách 1600 – 1900 °C v atmosféře dusíku. 

Využití AlN je omezené do teploty 800 °C a to z důvodu silné oxidaci nad tuto teplotu. Díky 
svým výborným izolačním vlastnostem a vysoké tepelné vodivosti (170 - 190 W.m-1.K-1) 
se začal používat v mikroelektronice. Vzhledem k tomu, že používaný BeO je vysoce toxický, 
tak je právě nahrazován AlN, který má obdobné vlastnosti. AlN se ve velké míře používá 
v optoelektronice jako dielektrická vrstva v optických paměťových médiích [3]. 

3.1.2.6   Keramika z nitridu bóru 
BN se vyskytuje ve dvou modifikacích a to hexagonální h(α)-BN, který je podobný 

grafitu a označuje se taky jako „bílý“ grafit, ρ = 2,27 g.cm-3. Druhá modifikace je podobná 
diamantu, jde o c(β)-BN (borazon) s kubickou strukturou, ρ = 3,48 g.cm-3. BN se připravuje 
reakcí oxidu boritého B2O3 s plynným amoniakem NH3 nebo organickými dusíkatými 
látkami. Dále pak reaguje s boridem vápenatým CaB6 a dusíkem, kdy při teplotě nad 1500 °C 
vzniká BN [3, 5]. 

Modifikace α -BN se využívá pro své tepelné a elektrické vlastnosti a také výborné 
chemické odolnosti. Díky nesmáčivosti většinou kovů má široké uplatnění v metalurgii a taky 
jako vysokoteplotní tuhé mazivo. Modifikace β -BN se využívá na obrábění oceli. 

3.1.3   Sialony 
SiAlONy jsou keramické slitiny založené na sloučeninách křemíku Si, hliníku Al, 

kyslíku O a dusíku N. Jsou to slinovatelné deriváty Si3N4. Ve čtyřsložkové soustavě  
Si-Al -O - N znázorněné tetraedrem, tvoří pevné sloučeniny: SiO2, Al2O3, AlN, Si2N4 
nepravidelný čtyřúhelník. Na obr. 9 je fázový diagram pro α -Si-Al-O-N systém. Technicky 
významným je v současnosti hlavně β-sialon, který vystupuje jako tuhý roztok na spojnici 
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Si3N4 a ekvimolové směsi AlN s Al2O3. Hlavní vzorec β-sialonu je Si6-ZAlZOZN8-Z , kdy „Z“ 
je hodnota oxidačního čísla a kolísá mezi 0-4. Nejjednodušeji se připraví slinováním výlisků 
ze směsí uvedených složek a slinující přísadou, jako je oxid yttria Y2O3 nebo oxid hořčíku 
MgO. Velmi příznivou odolností proti oxidaci se vyznačuje „Ó – fáze“, která je derivátem 
silicium oxynitridu – Si2N2O. Výroba sialonu probíhá při vysokých teplotách od 1750 °C do 
1850 °C v ochranné atmosféře dusíku. Jednoduché tvary (disky) a malé série se vyrábí 
horkým lisováním, hromadná výroba se děje tlakovým lisováním [7,8]. 

Sialon se využívá jako žáruvzdorný materiál v metalurgii pro jeho termodynamickou 
stabilitu, která je v případě Si3N4 vyšší. Ve strojnictví pak na obrábění tvrdých kovových 
materiálů, kde je výhodou vyšší životnost sialonu s porovnáním s nástrojovou ocelí, 
kvalitnější povrch obráběného materiálu. 

 
Obr. 9  Fázový diagram pro α-Si-Al-O-N systém [8] 

 

3.1.4   Směsná keramika 
Směsná keramika je složená z oxidové a neoxidové keramiky. Nejčastěji se používají 

typy Al2O3-TiC, Al2O3-ZrO2, SiC-BN, SiC- Al2O3, SiC-SiC, AlN-BN, Si3N4-SiC. Využívá se 
ve strojírenství k obrábění (frézování) a k soustružení kalených ocelí a tvrzené litiny [1]. 

3.1.5   Kompozitní materiály 
Kompozitní materiály jsou heterogenní systémy složené ze dvou nebo více fází 

přírodních a umělých. Jednotlivé fáze se od sebe značně liší chemickými, fyzikálními a 
mechanickými vlastnostmi. Jedna fáze je spojitá, tzv. matrix a další fáze je nespojitá, tzv. 
výztuž. Matrix je tvořena polymerem, kovem nebo keramikou. Zpevňujícím materiálem jsou 
vlákny, whiskery nebo jemně disperzní fáze s vysokým modulem pružnosti a vysokou 
pevností v tahu. Výztuž je uložena v matrix podle určité orientace nebo homogenně. Brání 
šíření křehkého lomu a zvyšuje pevnost v tahu a lomovou houževnatost [5]. 

Úlohou matrice v kompozitním profilu je spojovat výztuže dohromady, a také zajistit 
správné rozmístění výztuže v příčném řezu tak, aby byly zajištěny dobré mechanické 
vlastnosti, především však houževnatost. Druh matrice určuje také další vlastnosti, jako je 
odolnost proti korozi, elektricko-izolační vlastnosti, odolnost proti teplotě a ohni [9]. 

Výsledné vlastnosti kompozitu jsou ovlivňovány vlastnostmi matrix a výztuže, jejich 
distribucí a interakcí mezi nimi.  V celku je tak dosaženo takových vlastností, které nemají 
samotné složky a nedají se ani dosáhnout jejich součtem. Takový účinek je nazýván 
synergickým (spolupracujícím), jak je názorně ukázáno na obr. 10. Typickým příkladem je 
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kompozit z keramické matrix a výztuže keramickými vlákny. Pro názornost na obr. 11 jsou 
porovnány tahové diagramy křehké matrice a stejné matrice vyztužené křehkými vlákny [9]. 

  

Obr. 10  Synergický jev [9] Obr. 11  Porovnání tahových diagramů křehké matrice 
a stejné matrice vyztužené vlákny [9] 

 

Kompozity dělíme dle povahy výztuže nebo dle povahy matrix, jak je znázorněno 
na obr. 13 [9]: 

 Výztuž – dle geometrického tvaru plniva viz obrázek 12: 

 částicové – mohou to být s plynnými inkluzemi (lehčené polymery, 
pěnobeton), pravidelných tvarů (koule, destičky) nebo nepravidelných, 

 vláknové - s dlouhými vlákny (skleněná, uhlíková, polymerní), 

- s krátkými vlákny (uhlíková, wolframová, azbestová). 

 Matrix: 

 s kovovou matricí (Metal Matrix Composites – MMCs), 

 s polymerní matricí (Polymer Matrix Composites – PMCs), 

 s keramickou matricí (Ceramic Martix Composites – CMCs), 

 se skleněnou matricí, 

 uhlíkovou matricí. 

 

Obr. 12  Výztuže v kompozitním materiálu [9] 
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Obr. 13  Rozdělení kompozitních materiálů [9] 

Vlákna a whiskery 

Nejpoužívanější jsou uhlíková vlákna, vlákna z karbidu křemíku a oxidu hlinitého. 
Používají se k tvorbě orientovaných zpevňujících struktur nebo jako tzv. stříž umístěná 
v materiálu bez orientace. Průměr používaných vláken se pohybuje v rozmezí desetin 
až stovek μm. Pevnost v tahu mají značně vysokou. Vlastnosti nejběžnějších vláken 
používaných v kompozitních materiálech jsou popsány v tabulce 7. 

Whiskery jsou to tenké monokrystaly o průměru d < 1 μm a délky l = 10 – 80 μm. 
Vyznačují se podstatně větší pevností v tahu, viz tabulka 6, kterou si zachovávají do vyšších 
teplot než vlákna. Použití whiskerů není tak časté jako vláken, a to z důvodů obtížnější 
přípravy a také nutnosti  zajištění vyšší bezpečnosti práce při jejich použití [5]. 

Tabulka 7  Vlastnosti nejběžnějších vláken a whiskerů pro kompozitní materiály [5] 
 
Materiál  Hustota     

d (g.cm
-3

) 
Pevnost v tahu 

Rt (GPa) 
Youngův modul 

E (GPa) 
Poměr  pevnost / hustota 

Rt/d (10
4 
m) 

C 1,6 - 1,96 1,4 – 2,9 120 – 540 3,6 – 16,7 
SiC 3,5 1,7 – 3,7 210 – 430 6,1 

Al2O3 3,97 2,7 – 3,6 460 1,7 – 9,4 
SiC 3,22 – 3,33 15 – 40 480 – 1030 45 – 130 

Si3N4 3,19 15 – 20 275 – 310 15 – 40 
Al2O3 3,97 5 – 30 410 - 1000 10 - 60 
Poznámka: Čím je poměr Rt/d vyšší, tím jsou vlákna nebo whiskery vhodnější pro kompozitní materiál 

 3.2   Funkční keramika 
Funkční keramika je díky svým aktivním vlastnostem určená pro speciální aplikace, 

kde se uplatní její elektrické, magnetické a optické vlastnosti. 

Široká škála funkční keramiky začíná keramickými polovodiči, které se v základním 
stavu chovají jako izolátory, ale za určitých podmínek dovolují průchod elektronům. 
Elektrické vlastnosti těchto materiálů jsou velmi citlivé na přítomnost nepatrných koncentrací 
nečistot. Polovodiče udělaly revoluci v elektronice a výpočetním průmyslu vyrobením 
integrovaného elektrického obvodu. U piezoelektrické keramiky je elektrickým polem 
způsobena mechanická deformace nebo změna krystalové modifikace a také naopak, 
mechanická deformace vyvolá na protilehlých ploškách keramické destičky elektrický náboj. 
Titány zirkonia a lanthanu reagují elektrickým signálem na dopadající světlo a proto našly 

Kompozit 
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své uplatnění v optoelektronice. Keramika s magnetickými vlastnostmi je nazývaná feritová 
keramika. Známe ji jako magneticky měkké ferity a magneticky tvrdé ferity [10]. 

3.2.1   Optické aplikace 
Optické vlákno je skleněné nebo plastové vlákno, které prostřednictvím světla přenáší 

signály ve směru podélné své osy. Optická vlákna se používají pro osvětlení a jsou balena 
ve svazcích, mohou být tak použita i k přenosu obrazů, především v těsných prostorách. 
Speciálně konstruovaná vlákna se používají v řadě dalších aplikací, včetně snímače 
a vláknového laseru. Největší budoucnost však optické vlákna a kabely mají v oblasti 
vysokorychlostních komunikací, a to optickým přenosem na větší vzdálenosti [11]. 

Optické kabely 

Optické kabely našly uplatnění v přenosu signálu. Využívají se převážně 
v komunikacích, kde umožňují přenos na delší vzdálenosti a při vyšších přenosových 
rychlostech dat než jiné formy komunikace. Optická vlákna se používají místo kovových 
vodičů, protože signály jsou přenášeny s podstatně menší ztrátou a zároveň nejsou rušeny 
elektromagnetismem. 

Jak ukazuje obrázek č. 14, poskytovatelé internetu pro vedení optických kabelů 
využívají současné telefonní sloupy. Dále na ilustračním schématu je příčný řez optického 
kabelu a jeho vnitřní struktura [10]. 

 

 
Obr. 14  Schéma optického kabelu [10] 

3.2.2   Elektrické aplikace 
S rozvojem elektrotechniky se plně projevily přednosti keramických materiálů oproti 

těm, které jsou dosud používány. A to především proto, že jsou odolné proti ionizujícímu 
záření, chemickým činidlům, náhlým teplotním změnám, jsou nehořlavé a mechanicky 

Ochranný plášť 

Jádro Vnější obal 

Přenos světla se děje přes jádro 
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stabilní. Své elektrické vlastnosti si uchovávají i za velmi vysokých teplot. Tyto jejich 
vlastnosti lze ovlivňovat samotným chemickým složením a uspořádáním mikrostruktury [12]. 

Hodnota vodivosti pevných látek je základem pro jejich klasifikaci a to na vodiče, 
polovodiče a izolanty (dielektrika). Přesnější dělení je ale podle typu elektrické vodivosti. 

Výroba keramického pásku 

Na obrázku č. 15 je znázorněná technika výroby keramických pásků, jejichž tloušťka 
se obvykle pohybuje v rozmezí 0,1 – 2 mm (0,004 až 0,08 in.). Jde o ohebné pásky získané 
litím, kdy suspenze keramických částic je nalita na plochý povrch z nerezavějící oceli, skla 
nebo polymerní film. Stírací nůž (Doctor blade) šíří skluz do tenké pásky jednotné tloušťky. 
Suspenze keramických částic v organické kapalině obsahuje pojiva a změkčovadla, která 
způsobují pevnost a ohebnost pásků. Při sušení se pak odpaří těkavé komponenty. Takto 
vyrobená páska se hojně využívá pro integrované obvody a pro vícevrstvé kondenzátory [10]. 
 

 
Obr. 15  Lití keramického pásku [10] 

3.2.2.1   Piezoelektrická keramika  
Piezoelektrické materiály mohou být použity jako převodníky mezi mechanickou 

a elektrickou energií. Jeden z časných použití piezoelektrického materiálu byl sonar 
podvodních objektů. Například ponorky jsou rozpoznány pomocí ultrazvukového vlnění, kdy 
vlivem proudu se materiál smršťuje a opět rozpíná, dochází tak k mechanickému vlnění 
směrem k hladině, kde je zachyceno keramickými destičkami a převedeno na elektrický 
impuls [10]. 

Využití piezoelektrického jevu se velmi dramaticky rozšířilo v automobilovém 
průmyslu, počítačové technice, ve zdravotnictví. Z automobilového průmyslu je možné zmínit 
airbag, viz obr. 16, kdy nárazový snímač = keramické čidlo (Crash sensor) vyšle po nárazu 
elektrický impuls do „hustilky“ (Inflator) a tak dojde k nafouknutí vzduchového polštáře [13]. 

Za zdravotní zobrazovací techniku můžeme zmínit sonograf, viz obr. 17, který 
usnadňuje snadné a bezpečné pozorování průřezových snímků vnitřních orgánů nenarozených 
dětí. Na obr. 18 jsou pak piezoelektrické keramické rezonátory určené pro lékařské 
ultrasonografie (Fuji keramiky Corporation). Standardní velikost piezoelektrických 
keramických rezonátorů jsou 8-15 mm na šířku, 25-75 mm na délku a 0,1-0,5 mm 
na tloušťku. 
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 Obr. 16  Schéma airbagu [13] 

  
Obr. 17 Sonograf (výrobce Toshiba Medical Systems Corporation) [13] 

 
Obr. 18  Piezoelektrické keramické rezonátory [13] 

3.2.2.2   Pevné elektrolyty 
Pevné elektrolyty jsou pevné krystalické látky s podílem iontové vazby, které 

v určitém rozmezí teplot transportují elektrický proud téměř výhradně pomocí toku iontů. 
Nosičem náboje jsou pouze ionty z jedné populace tj. submřížky v dané krystalové struktuře. 
Na kvalitu přenosu iontového náboje má vliv krystalová mřížka, musí obsahovat souvislé 
transportní cestičky z vhodných vakantních míst, jinak i při vysoké frekvenci přeskoků 
nedojde k transportu náboje. Síť cestiček – tunelů může být jednorozměrná (linie), 
dvojrozměrná (rovina) nebo trojrozměrná. Mřížka musí obsahovat více uzlových míst, než je 
k dispozici daného druhu iontů pro její zaplnění. Energetické bariéry mezi místy přeskoku 
musí být relativně malé (0,3 – 0,1 eV) [14]. 

Elektrolyt na bázi oxidu zirkoničitého 

Čistý ZrO2 je monoklinický a je smíšeným iontově-elektrickým vodičem. S použitím 
stabilizačních přísad (MgO, CaO, vzácných zemin) se keramickou technologií vytvoří 
polykrystalické hmoty se stabilní kubickou nebo tetragonální strukturou, viz obr. 19. Pevným 
elektrolytem je fáze kubická, ale i tetragonální, jejíž vodivost je asi poloviční než u fáze 
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kubické. Absolutní hodnota iontové vodivosti závisí na koncentraci stabilizujících látek, 
na způsobu přípravy vzorku, a zejména na vlivu složení hranic zrn a velikosti krystalů [14]. 

Pevný elektrolyt varianty PSZ (částečně stabilizovaný ZrO2) nebo TZP (čistá jemná 
tetragonální fáze), viz obr. 16, má díky svým mechanickým vlastnostem uplatnění jako 
mechanicky odolný materiál pro strojírenské aplikace. Vlastnosti takto upraveného oxidu 
se využívají a pro zpevňování jiných keramik, označených ZTC (Zirconia Toughened 

Ceramics). 

Vzhledem k vysoké termodynamické stabilitě je pevný zirkoničitý elektrolyt výhodný 
pro potenciometrické měření redoxních systémů a žáruvzdorné aplikace [14]. 

 

 
Obr. 19  Část fázového diagramu ZrO2 – Y2O3 
T´= tetragonální netransformovatelná fáze; T+= tetragonální transformovatelná fáze; 
M= martenzitická přeměna  

3.2.3   Magnetické aplikace 
Keramika s magnetickými vlastnostmi se dělí na dvě skupiny, a to ferity magneticky 

měkké a ferity magneticky tvrdé. Za ferity jsou zpravidla označovány sloučeniny fázového 
systému MeO - Fe2O3, kde Me je některý z uvedených dvojmocných kovů, např. Mn, Zn, Mg, 
Ni, Cu, jedná se o magneticky měkké ferity, které mají kubickou, perovskitovou a garnátovou 
strukturu. V případě magneticky tvrdých feritů je na místě Me např. Ba, Sr, Pb, a ze 40% 
může tyto prvky zastupovat Ca. 

Feromagnetika jsou silně magnetické látky se spontánně uspořádanou magnetickou 
strukturou ve formě elementárních oblastí – domén, uvnitř kterých je část magnetických 
momentů atomů nebo iontů uspořádána jedním směrem a zbývající část směrem opačným, viz 
obr. 20 a 21. Opačné momenty nejsou vzájemně vykompenzovány, takže výsledný 
magnetický moment je v jednom směru [15]. 
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Obr. 20  Dílčí buňka magnetitu ukazující 
umístění iontů Fe a jejich spinový moment [15] 

 
Obr. 21  Strukturální jednotky v dílčí buňce YIG 
(yttrium, železo a granát). Pro přehlednost jsou 
uvedeny pouze každý příklad polyedru [15]  

 

Při přípravě granulované směsi pro lisování feritů se využívají rozprašovací sušárny. 
První sušárna je kotoučová a slouží k vysušení smíšené směsi za mokra. Po kalcinaci směsi 
na 900 – 700 °C v rotační peci následuje mokré mletí kalcinátu s přídavkem lisovacích 
příměsí a ztekutiva. Suspenze se suší v další rozprašovací sušárně. Lisování granulátu probíhá 
pístovým způsobem. Při výpalu se odstraňují nejdříve organická pojiva v teplotním intervalu 
200 – 700 °C, slinování pak probíhá při 1000 – 1400 °C. Smršťování těles dosahuje cca 15 %, 
zrna feritu pak po výpalu mají velikost 5 – 500 μm. Na obr. 22 je schéma přípravy feritové 
směsi [5]. 
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Obr. 22  Schéma přípravy granulované směsi pro pístové lisování feritů O.Fe2O3 [5] 

 

3.2.3.1   Magneticky měkké ferity 
Za technicky nejvýznamnější je považován Mn-Zn-ferit, protože má vysokou 

magnetickou permeabilitu a nízké dielektrické ztráty. Využívají se pro četné aplikace 
v rádiích, televizích a v telefonní technice. Využívají se pro magnetický záznam dat  
a v paměťových médiích. Dají se odmagnetovat a opětovně zmagnetizovat. 

U feritů nezáleží pouze na jejich chemickém složení, ale hlavně na strukturním 
uspořádání, důležité je rozdělení kovových kationtů v kubicky nejtěsnější mřížce kyslíkových 
iontů. Ionty Fe jsou v antiparalelním postavení a jejich vzájemné působení se zeslabuje 
s rostoucí vzdálenosti mezi kyslíkem a kovovým iontem. Magneticky měkké ferity jsou 
charakterizovány úzkou hysterezní smyčkou, oproti magneticky tvrdým feritům, které ji mají 
širokou, jak je názorně zobrazeno na obr. 23. 



 27 

 
Obr. 23  Srovnání velikosti a tvaru hystereze smyčky pro tvrdé a měkké magnety [15] 

 

Hysterezní křivka (smyčka) magnetického materiálu vyjadřuje závislost magnetické 
indukce B na intenzitě magnetického pole H při plynulé změně intenzity magnetického pole 
od +HS do –HS [15]. 

3.2.3.2   Magneticky tvrdé ferity 
Tyto ferity slouží jako permanentní magnety. Základní mřížku tvrdých feritů tvoří také 

kyslíkové anionty, ale v nejhustším hexagonálním uspořádání. Magnetický moment může být 
uspořádán paralelně nebo antiparalelně k ose c. Vysoká koercitivní síla feritů zaručuje jejich 
vysokou stabilitu proti odmagnetování. Vlastnosti permanentních magnetů jsou také 
vyjádřeny hysterezní křivkou, viz obr. 23. 

Tvrdé ferity se využívají v automobilovém průmyslu např. jako startéry 
v automobilech, pro motory stěrače čelního skla, pro stejnosměrné palivová čerpadla. Dále 
pak do rotorů, reproduktorů, domácích přístrojů např. elektrické holicí strojky, mlýnky na 
kávu, elektrické roboty, v těsnění dveří lednic. Využívají se u kreditních karet v podobě 
magnetického pásku a ATM karet, jako magnetické dekorace na lednice, atd. [15]. 

3.2.4   Supravodiče 
Supravodivost je mimořádnou vlastností některých látek nebo sloučenin, která se 

projevuje tím, že při kritické teplotě Tc vedou elektrický proud bez odporu. Nejznámější 
keramický materiál uváděn pod zkratkou YBCO se složením (CuO4)BaxY1-x přechází do 
supravodivého stavu už při teplotě kapalného dusíku (Tc 77 K = -196 °C), kdežto kovové 
supravodiče tohoto stavu dosahují až při teplotě kapalného hélia (Tc 4,2 K = -269 °C). 
Keramické supravodiče založené na oxidech mědi vždycky obsahují ještě atomy vzácných 
zemin jako je lanthan, stroncium, skandium nebo již zmíněné yttrium. Na obr. 24 je 
znázorněna struktura YB2Cu3O7 [6]. 
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Obr. 24  Struktura krystalu YB2Cu3O7 [6] 

 
Obr. 25  Graf závislosti typu supravodičů na 
postupném objevování a jejich Tc [12] 

 

Elektrický proud je tok záporně nabitých elektronů materiálem. Izolátory toku 
elektronů brání. V běžných vodičích se sice elektrony mohou pohybovat, ale neustále narážejí 
na krystalovou mřížku kovu, která sama kmitá tepelným pohybem. Materiál tak vytváří odpor 
proti pohybu elektronů. Supravodivost je, že tenké vrstvy atomů vzájemně propojí své 
valenční elektrony, zdeformují krystalovou strukturu a vytvoří jakési tunely, kterými pak 
mohou elektrony nebo elektronové páry nerušeně procházet. Kmity krystalové mřížky pak 
nejenom, že pohyb elektronů neruší a nebrzdí, ale dokonce mu i pomáhají [12]. 

Objevem supravodivosti rtuti v roce 1911 jsou nacházeny nové supravodivé prvky 
a sloučeniny se stále vyšší přechodovou teplotou, jak je patrné z grafu na obr. 25. 
V současnosti je výzkum supravodičů zaměřen na zvýšení proudové hustoty 
polykrystalických materiálů a zjednodušení způsobu jejich výroby [12]. 

Vysokoteplotní supravodiče se využívají jako vinutí ve výkonných magnetech, které 
jsou schopny generovat vysoké magnetické pole několik desítek až stovek tesla. Ty jsou 
většinou využívány pro magnetickou levitaci, která umožňuje překonání gravitace 
prostřednictvím magnetického pole. Tento efekt se využívá například při konstrukci vagónů 
vlakových souprav, viz obr. 26, které během cesty levitují nad povrchem kolejnic a tak mají 
zanedbatelný valivý odpor a mohou se pohybovat velmi vysokou rychlostí. Používají se 
i v počítačové tomografii a přístrojích na diagnostiku pomocí magnetické rezonanční 
spektroskopie, kdy supravodivé magnety umožňují vysoký kontrast a tím velmi dobrou 
kvalitu snímku, viz obr. 27, což napomáhá k přesnější diagnostice [6]. 
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Obr. 26  Levitující vlak Linimo [6] 

 
Obr. 27  Snímek kolena pořízený magnetickou 
rezonancí [6] 

3.3   Biokeramika 
Biokeramické materiály jsou organické a anorganické syntetické materiály využívané 

v medicíně jako náhrady nebo na obnovu měkkých a tvrdých tkání formou implantátu. Aby 
materiál mohl být použit jako biomateriál, musí splňovat vysoké požadavky na zdravotní 
nezávadnost, tzn., nesmí vyvolávat zánětlivé reakce organismu, nesmí být pro živé tkáně 
toxický, karcinogenní nebo mutagenní. Podle vnímavosti lidského těla se biokeramika dělí 
na inertní a na bioaktivní. Přičemž inertní biomateriál tělo vnímá jako cizí, tak jej opouzdří 
(obroste vazivem), ale neodhojí a tkáně v okolí tento materiál „akceptují“. Proti tomu 
bioaktivní materiál je tělem plně přijat a díky své pórovitosti umožňuje buňkám a tkáním 
tímto materiálem prorůstat. Biokeramika je žádaná díky své biokompatibilitě, vysoké 
mechanické pevnosti, lomové houževnatosti a vynikajícím tribologickým vlastnostem, jako je 
třeba odolnost proti obrusu a opotřebení [6, 17]. 

Biokeramické materiály mají velmi široké spektrum svého využití, jak je vidět na obr. 
28, 29, 30 a 31. Biokeramické materiály využívají zejména obory ortopedie, chirurgie, 
neurochirurgie, otorhinolaryngologie, kardiologie a stomatologie. 

 

Obr. 28  Způsob použití kostní pasty – fosfátový prášek 
na vodní bázi se zhomogenizuje, prohněte a aplikuje se 
na poškozenou kost [17] 

Obr. 29  Příklady kostních náhrad [17] 
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Obr. 30  Kloubní náhrady z biokeramiky [17] 

 
Obr. 31  Zubní implantáty [17] 

 

Dříve kloubní náhrady měly kovovou hlavici, která neměla potřebnou otěruvzdornost 
a musela tak být během 5 – 10 let provedena reoperace s náhradou již opotřebovaného 
„umělého“ kloubu. Použitím biokeramiky z oxidu zirkoničitého ve spojení s oxidem yttria 
YPSZ (částečně stabilizovaný oxid zirkoničitý) došlo k velkému nárůstu životnosti „umělého“ 
kloubu a to nad 20 let a také mohl být zvolen menší průměr femorální hlavice [17]. 

Pro zubní náhrady je v současné době nově používaná leucitová dentální keramika, 
a to díky možnosti využití dvou modifikací a možností vysokoteplotní stabilizace a dále proto, 
že díky své vysoké teplotní roztažnosti vede k lepší spájitelnosti s kovovou výztuží. 
Vzhledem k tomu, že dentální náhrady nemají funkci pouze účelovou, ale i estetickou, tak 
jsou dřívější amalgámové plomby, zlaté můstky atd. nahrazovány touto progresivní 
keramikou. Kromě velmi nápadného vzhledu, což v případě předních zubů nebylo až tak 
žádoucí, vyvolávaly v dutině ústní nepříjemnou kovovou pachuť. Dnešní dentální náhrady, 
díky barevné sladěnosti s vlastními zuby, nejsou vůbec k rozeznání od původních zubů a také 
neovlivňují chuť v dutině ústní [17]. 
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4   Současné trendy vývoje technické keramiky 
Progresivní keramika je velmi perspektivní materiál, který zasahuje do mnoha oborů. 

I přes širokou škálu použití je snahou nadále vyvíjejí nové materiály s ještě lepšími 
vlastnostmi a širším použitím. V následující tabulce č. 8 jsou uvedeny nejčastější aplikace 
použití progresivních keramických materiálů. 

Tabulka 8  Některé aplikační možnosti konstrukční a funkční keramiky [11] 

 

4.1   Progresivní keramika v automobilovém průmyslu 
 V automobilovém průmyslu je velmi značná snaha nahrazovat současné materiály 

progresivní keramikou a to z několika důvodů. Keramické materiály mají nižší hmotnost, 
vyšší teplotní odolnost, houževnatost, životnost aj. 

Účinnost současných motorů se uvádí okolo 30 %. Vzhledem k tomu, že principiálně 
se jedná o tepelný stroj, je důvodem nízké efektivnosti vznětového motoru nutnost odvodu 
tepla chlazením, protože slitiny použité na konstrukci motoru mají nízkou teplotu tání. Z toho 
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důvodu se výzkum v automobilovém průmyslu ubírá směrem nových syntetických materiálů, 
které by zvýšily účinnost motoru. 

K těm nejvýznamnějším patří pokročilé keramické materiály (advanced ceramics) 
na bázi nitridu křemičitého Si3N4, které se vyznačují vysokou tvrdostí, otěruvzdorností, 
nízkou hustotou a nízkým koeficientem tepelné roztažnosti. Díky těmto vlastnostem se do 
tohoto nového materiálu vkládaly velké naděje na konstrukci celokeramického motoru, který 
by mohl pracovat za vysokých teplot, a nebylo by nutné chlazení, tím by tak byla zaručena 
vysoká účinnost motoru. Nejvíce se o takto zkonstruovaném motoru diskutovalo v Číně 
a Japonsku, ale zjistilo se, že to není možné. Konstruktéři se ale nevzdali a navrhli tzv. 
hybridní motor. Jde o motor, který má značnou část součástek z různých keramických 
materiálů. Náhradou části motoru keramickými součástkami bylo možné snížit odvod tepla 
z pracovní komory a tak zvýšit účinnost hybridního motoru až na 60 %. Byl zkonstruovaný ve 
firmě ISUZU v Japonsku, viz obr. 32. Nahrazeny byly ty části motoru, které jsou nejvíce 
tepelně a mechanicky namáhané, a to sací a výfukový ventil, hlavice turbodmychadla, hlava 
pístu, pístní kroužky, vnitřní stěna válce, čep spojující píst a ojnici. Experimenty sice ukázaly 
navýšení výkonu hybridního motoru, ale z důvodu finanční nákladnosti nelze tento motor 
zatím použít v sériové výrobě do automobilů a tak nahradit motor kovový. Prozatím našel 
uplatnění jako stacionární turbína produkující elektřinu [6]. 

 
Obr. 32  Hybridní motor od fy ISUZU [6] 

 
Obr. 33  Keramický brzdový systém [6] 

 

Dalším využívaným materiálem v automobilovém průmyslu je keramika na bázi 
karbidu křemičitého SiC. Jde především o brzdné kotouče a destičky vyrobené z keramického 
materiálu zpevněného vláknami, viz obr. 33, které jsou prakticky nezničitelné. Výjimečná 
tepelná odolnost a dlouhá trvanlivost keramických brzd, jejich minimální údržba a žádná 
koroze zajišťují extrémně dlouhou životnost a to dokonce delší než auto samotné. Další 
příjemnou výhodou těchto brzd je, že jsou lehčí než běžné ocelové a tak významně přispívají 
ke zlepšení dynamiky a potěšení z jízdy [6]. 

4.2 Nanostrukturní materiály 
Keramické nanostrukturní materiály jsou tvořeny částicemi o velikosti 1 – 100 nm, 

pro představu to je asi stotisícina tloušťky lidského vlasu, a jako takové jsou schopny měnit 
vlastnosti a chování látek. V podstatě jde o to, že dojde ke značnému zmenšení objemu 
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a navýšení povrchu, což ovlivňuje fyzikální a fyzikálně-chemické vlastnosti, jako například 
kovy se mění na polovodiče nebo na optické materiály. Dále jsou možné různé variace, kdy se 
z velkého množství nekovových anorganických látek vyrobí nanočástice a ty splynou s jinými 
materiály, jako je sklo, plasty, keramika. Díky tomu lze vyrobit nanokompozity, které 
umožňují vlastnosti materiálu „ušít na míru“ [5-6]. 

Nanomateriály Al2O3 – ZrO2 vykázaly zvýšenou mechanickou pevnost, lomovou 
houževnatost a tvrdost díky inkluzím ZrO2 na hranicích. V případě keramiky z Al2O3  
s nanometrovými zrny SiC bylo docíleno výrazného zvýšení mechanické pevnosti. U pevných 
elektrolytů CeO2 s iontovou vodivostí s nanostrukturou bylo dosaženo změny na vodivost 
elektronovou [5]. 

Žádoucí změny výsledných vlastností nanostrukturních materiálů vyžaduje náročnou 
přípravu, kdy je nutné ve směsi nanometrových částic zabránit jejich aglomeraci a to 
chemickou eliminaci van der Walsových sil. Dalším možným, ale podstatně dražším 
způsobem je slinování pod tlakem metodami HP nebo HIP. Méně nákladným způsobem 
tvarování směsí je lisování nebo izostatické lisování suchého prášku. Podstatnou etapou 
přípravy nanostrukturních materiálů je jejich výpal. V případě nanomateriálů Al2O3 – ZrO2 
byl sledován pokles teploty slinování až o 500 °C, to znamená 30 % úsporu energie a snížení 
investičních nákladů na pec [5]. 

Možnosti využití nanomateriálů jsou velmi značné. Jako příklad je možné uvést tenký 
povlak nanesený na sklo, plast, kov, mramor, který odpuzuje nečistoty a také zabraňuje 
usazení choroboplodných zárodků a zároveň je i otěruodolný. Samočisticí schopnost budov a 
textilií spočívá v tom, že použitý materiál má nanovýběžky, které neumožní dopadající 
tekutině přilnout na povrch a tak všechna nečistota steče. Povlak nanesený na okenní sklo 
působí jako tepelný štít. Při teplotě vyšší než 1000 °C se tento povlak mění na sklovitý 
materiál s velmi vysokou pevností, proto našel uplatnění ve výrobě brýlí s lehkými, 
nerozbitnými skly a s nepoškoditelným povrchem [6]. 

Nanostrukturní materiály a jejich následné využití jsou předmětem intenzivního 
výzkumu. 

4.3  Vývojové trendy progresivní keramiky 
Přes výrazné uplatnění konstrukční keramiky ve všech možných odvětvích, je nutné 

pro její hromadné využívání překonat řadu obtíží, ke kterým patří zejména vysoké výrobní 
náklady a naopak nízká reprodukovatelnost při sériové výrobě. Proto je v současné době 
středem zájmu především nalezení energeticky výhodnějších výrobních postupů při přípravě 
keramických prášků a přesně definovaných vlastnostech, a dále vývoj nových ekonomicky 
efektivnějších výrobních technologií slinování s vysokým stupněm spolehlivosti [11]. 

Velká pozornost je také věnována zlepšování užitných vlastností keramických 
materiálů a rozšiřování aplikačních možností. Jedná se o vývoj nových typů transformačně 
zpevněné keramiky, se zaměřením se na kompozitní materiály s keramickou matricí na bázi 
SiC a Si3N4 s výbornými vlastnostmi za vysokých teplot.  

Uplatňování kompozitních materiálů typu keramika – kov (cermety), u kterých se 
struktura kompozitu vytváří procesem infiltrace pórovitého keramického skeletu tekutým 
kovem.  

Dále pak například zavádění bioaktivní keramiky schopné vytvářet biokompatibilní 
celky (Ca(PO4)3(OH)) [11]. 
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4.4   Inteligentní materiály 
„Inteligentní“ materiál jsou skupinou nově vyvíjených materiálů, které mají a budou 

mít významný vliv na mnohé, dosud využívané, technologie. Označení pro tyto materiály 
vychází z anglického slova „smart“ (chytrý) a znamená to, že tyto materiály jsou schopny 
zaznamenat změny ve svém okolí bez nutnosti externího řídícího provozu a podle toho pak 
na tyto změny reagovat a přičemž tato reakce je reverzibilní, tzn., že materiál je schopen 
se vrátit do původního stavu po odeznění impulzu vyvolávajícího požadovanou změnu. 
Vlastní spouštěcí reakce bývá například vyvolána pomocí tlaku, teploty, napětí, magnetického 
nebo elektrického pole. Vlastní spouštěcí reakcí pak bývá třeba způsobena změna napěťových 
polí, chemická reakce a následné konkrétní projev změny materiálů se pak navenek jeví jako 
změna tvaru, skupenství, zabarvení, vodivosti, pH, objemu, indexu lomu aj. Mezi materiály 
označované jako inteligentní patří piezoelektrické materiály, elektrostrikční materiály, 
elektroreologické materiály, magnetoreologické materiály, termoresponzivní materiály, 
pH citlivé materiály, UV citlivé materiály, chytré polymery, inteligentní gely, inteligentní 
katalyzátory a slitiny s tvarovou pamětí [18]. 

Toto „chytré“ pojetí bylo rozšířené na poměrně sofistikované systémy skládající se 
z obou keramik, jak tradiční tak i progresivní. Mezi známé a již používané materiály patří 
např. samozatmavovací skla brýlí reagující na intenzitu slunečního záření. Dále pak třeba 
nové druhy senzorů, materiály se schopností samoregenerace, tělní implantáty, obvazy na bázi 
hydrogelů [18]. 
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5   Tuzemští a zahraniční výrobci progresivní keramiky 
Vzhledem k tomu, že keramické materiály mají velmi širokou škálu použití, tak 

i firem zabývajících se výrobou keramických směsí a výrobků z nich je velmi značné 
množství. Proto ve své práci zmíním jenom nepatrný zlomek z tohoto množství. Cílem každé 
firmy je spokojený zákazník, proto nabídka firem je velmi široká a v mnohých případech 
i značně specializovaná pro konkrétního zákazníka. 

Firma KERAMTECH s. r. o. Žacléř se řadí k předním výrobcům technické 
a slévárenské keramiky s nepřerušenou tradicí výroby od roku 1878. Hlavním sortimentem 
jsou v současné době keramické filtry pro filtraci tavenin železných a neželezných kovů. 
Vyrábí keramické filtry z hmoty Pyrostat určené pro filtraci šedé litiny, tvárné litiny, bronzu 
a dalších barevných kovů. Pro filtraci uhlíkových a nerezových ocelí nabízí keramické filtry 
z hmoty RK5 na bázi Al2O3. Pro filtraci slitin hliníku mají speciálně vyvinutou odlehčenou 
keramickou hmotu s obchodním názvem Pyral 15® . Speciální kategorií jsou pak keramická 
licí sítka, která částečně plní funkci filtrů a mají i své nezastupitelné místo v licí soustavě. 
Filtry na hliník, filtry na litinu a filtry na ocel jsou výrobní prioritou. Ve slévárnách a hutích 
pak mají své uplatnění keramické hlavice termosond. Tradičním a stále důležitým produktem 
je široká skupina výrobků z technického porcelánu, určená pro použití v elektrotechnickém 
průmyslu. Sem patří keramická tělesa objímek E14, E27 a E33, které patří mezi největší 
exportní artikly. Dalším velmi žádaným artiklem jsou vestavné pojistkové spodky 
a pojistkové spodky na DIN lištu, opět v provedení E14, E27 a E33. V sortimentu dále 
naleznete stěnová a stropní keramická svítidla s krytím IP20, určená do chodeb, koupelen 
a nebytových prostor. V sortimentu technického porcelánu pak můžeme najít i mnoho dalších 
speciálních dílů, jako odporová sedla, tělesa svorkovnic, nulové můstky. Do sortimentu 
porcelánových výrobků patří i textilní vodiče a průchodky, nábytkové úchytky a mnoho 
dalších izolačních dílů [19]. 

Akciová společnost SEEIF Ceramic a.s. je nástupnická organizace vzniklá sloučením 
tří významných producentů žáruvzdorných materiálů v ČR a to společností Moravské 
keramické závody a.s. Rájec - Jestřebí, KERAVIT, spol. s r.o. Ostrava a REFRAMO, s.r.o. 
Kadaň. Tato společnost je výrobcem tradičních žáruvzdorných produktů, šamotových 
výrobků a keramických hmot určených zejména pro ocelárny a slévárenský provoz. Výrobky 
z technické keramiky nabízené firmou jsou určeny pro cementárny a vápenky, chemický, 
koksárenský a energetický průmysl, teplárny, stavebnictví, kamnářství, keramický a sklářský 
průmysl [20]. 

LANIK, s.r.o. působí na trhu od roku 1991 a je ryze českou soukromou firmou. 
Dominantní aktivitu představuje výroba a prodej pěnových keramických filtrů, které se 
pod obchodním označením VUKOPOR® používají ve slévárenství, v prvovýrobě hliníku, 
v petrochemickém, potravinářském průmyslu a také k různým dekoračním účelům. Jako 
doplňková výroba k filtrům je výroba žáruvzdorné keramiky. Typickým produktem jsou 
různé filtrační tvarovky a systémy, jako jsou filtrační karusely a rošty, filtrační boxy, 
transportní žlaby, keramické nálevky a ostatní tvarové výrobky z žárobetonů, které nachází 
svoje uplatnění zejména ve slévárnách. Ucelenou výrobkovou řadu pak tvoří produkty pro 
technologii přesného lití na vytavitelný model. Jsou to lisované keramické nálevky, 
vstřikolisovaná keramická jádra, podpůrné kříže, keramické tyčinky a další pomocné 
materiály. Dlouhodobou tradici má ve  firmě výroba mazacích a separačních prostředků pro 
tlakové lití [21]. 

PURECERAM, spol. s.r.o. vyrábí technickou a elektrotechnickou keramiku na bázi 
korundu, zirkonoxidu, steatitu a kordieritu. Keramické díly vyrábí na zakázku dle výkresové 
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dokumentace zákazníka. Zajišťuje výrobu od malých sérií až po hromadnou velkosériovou 
produkci. Specializuje se na výrobu rozměrově menších, ale technicky náročnějších výrobků. 
V sortimentu mají cca 150 různých typů keramických výrobků. Mezi hlavní představitelé 
výrobního sortimentu patří leštěné korundové těsnící destičky do ventilů kávovarů, leštěné 
korundové kroužky do ucpávek čerpadel, kordieritové držáky topných spirál, korundové 
trysky a podložky, steatitové držáky sensorů, zirkonoxidové polotovary pro výrobu 
přístrojových ložisek, korundové otěruvzdorné destičky, korundová tělesa pro elektronky, 
korundové destičky pro balistiku, korundové těsnící a konstrukční prvky [22]. 

Společnost Ceramics CeramTec s.r.o je jedním, z předních světových výrobců 
komponent z progresivní keramiky. Jako nezbytné pro správný výběr keramického materiálu, 
úpravu a přizpůsobení pokročilé keramiky dle specifických požadavků klienta, optimální 
návrh a výroba dílů a komponentů, považuje klíčové kompetence keramických odborníků 
a specialistů CeramTec. Nabízí výrobky z progresivní keramiky pro automobilový průmysl, 
elektrotechniku, ekologické technologie, stroje a zařízení, pro lékařské použití, balistickou 
ochranu osob a vozidel, a mnoho dalších aplikací. Vysoce výkonné keramické materiály jsou 
vyvinuty díky znalosti specifických vlastností materiálů a různých technických aplikací, 
optimalizaci a „vyladění“ vlastností.  Technické keramické materiály jsou často v konkurenci 
s kovy nebo plasty. Někdy jsou ale také jediným řešením. Proto tato firma nabízí na 10 000 
výrobků a různých aplikací [23]. 

Saphirwerk Industrieprodukt AG je středně velká švýcarská společnost a patří do 
holdingu AGZ. Nabízí širokou škálu produktů a hotových komponent v různých kombinacích 
materiálů v oblasti vysoce výkonných keramických materiálů a syntetického safíru a rubínu. 
Vedle standardních produktů nabízejí i vysoce specifické dle specifikace zákazníka. Jedná se 
převážně o přesné kuličky (safír, rubín, jiné keramické materiály), keramické komponenty pro 
různé aplikace, výrobky pro zdravotní techniku. Mezi hlavní používané materiály patří oxid 
hliníku, zirconia (Y-TZP, Mg-PSZ, ATZ), silicon, nitridy, karbidy. Na požádání pak 
materiály pro náročné aplikace v chemickém a farmaceutickém průmyslu [24]. 

Sesterská společnost (firmy Saphirwerk Industrieprodukt AG) Metoxit AG je 
průkopníkem v oblasti oxidové keramiky pro lékařské produkty pro ortopedické a dentální 
aplikace. V lékařské technice role keramiky je stále více a více důležitá. Ve srovnání s jinými 
materiály, keramika nabízí zvláštní výhody, například z hlediska estetického, vzhledem 
k jejich biokompatibilitě je velmi vhodná pro osoby s alergiemi. Metoxit AG má dlouhou 
tradici ve výrobě přesných komponent v ortopedii a to výrobky označené BIO-HIP ® kam 
patří hlavice kyčelní náhrady a lůžka, které vykazují velmi nízké tření a tak zaručují dlouhou 
životnost těchto náhrad [25]. 

Saint-Gobain Ceramic Materials je nadnárodní společností se sídlem ve Francii. 
Kromě žáruvzdorných materiálů (zirkoničitých a křemitých) se výroba zaměřuje na výrobu 
oxidu hlinitého, karbidu křemíku, nitrid boru. Saint-Gobain je světovým lídrem v oblasti 
výroby karbidu křemíku. Firma úspěšně uvádí na trh nové produkty pro vznikající aplikace 
v oblasti elektroniky, slunečních kolektorů, brusiv, ale i abrazivní materiály, práškové 
materiály pro vysokoteplotní aplikace. Tyto materiály nacházejí uplatnění v různých 
odvětvích, jako například elektronika, ocelářství nebo sklářství [26].  

 

http://www.ceramtec.de/werkstoffe/
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6  Závěr 
Současná progresivní keramika je konkrétním příkladem úspěchů materiálové vědy. 

Její výroba je založena především na chemických prvcích hojně obsažených v zemské kůře 
v běžných surovinách. Progresivní keramika je velmi perspektivní materiál. V současné době 
je známo velmi široké spektrum využití a nadále probíhá i vývoj nových materiálů a dalších 
možných aplikací. Díky svým specifickým vlastnostem, jako je odolnost proti opotřebení, 
teplotní odolnost a odolnost proti korozi, představuje vyspělá keramika velmi zajímavou 
alternativu k jiným materiálům. Použitím vyspělé keramiky se snižují emise a zaručuje se 
efektivní využívání zdrojů v mnoha oblastech zásobování energií a ekologických technologií. 

Technická keramika je pro některá průmyslová odvětví naprosto nepostradatelným 
materiálem. V elektrickém a elektrotechnickém průmyslu se využívá zejména jejich 
elektrických a magnetických vlastností. Ve strojírenství a hutnictví má své významné místo 
díky výborným termomechanickým vlastnostem, žáruvzdorností, odolnosti proti otěru 
a korozi. Biokompatibilita těchto materiálů našla široké uplatnění  v aplikacích pro medicínu. 
Pro kosmonautiku je nepostradatelná díky své vysoké žáruvzdornosti. V automobilovém 
průmyslu je tento materiál velmi studovaný, spousta součástek v motoru je nahrazována 
keramickými, díky nimž je efektivnější využití paliva a tak možné snížení emisí.  

Záměrem bakalářské práce bylo popsat vlastnosti, technologii výroby a využití 
progresivní keramiky. Oblast speciální keramiky je rychle vyvíjecí se skupinou materiálů 
v oblasti materiálových věd a přináší vysoce funkční a dobře využitelné produkty, které 
splňují nejnáročnějších požadavky současné doby.  
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