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Abstrakt 

Diplomová práce byla zaměřena na hodnocení vlastností keramických materiálů 

používaných pro pancéřování bojové techniky, jmenovitě lomové houževnatosti. Byla 

využita indentační technika dle Vickerse za využití zevšeobecňujícího vztahu Lianga et al.  

Nedílnou součástí bylo ověření tvrdosti předmětných typů keramických vzorků. 

Hodnocení bylo provedeno na třech typech vzorků na bázi Al2O3 dodaných Výzkumným 

technickým ústavem ochrany v Brně. Jednalo se o keramické materiály označeny KMS 98 

tuzemské výroby a dvou zahraničních typů označených CORBIT 98 italské výroby a 

ALOTEC 99 německé výroby. 

 

Klíčová slova 

Indentační technika, tvrdost, lomová houževnatost, keramografie  

 

Abstract 

This thesis focused on evaluating the properties of ceramic materials used for armor 

combat techniques, namely fracture toughness. It has been used technique Vickers 

indentation using a generalized relationship Liang et al. 

An integral part of the check in question hardness types of ceramic samples. The 

evaluation was carried out on three types of samples based on Al2O3 supplied technical 

Research Institute of Protection Brno. It was a ceramic material labeled KMS 98 domestic 

and two foreign production types marked CORBIT 98 Italian production and ALOTEC 99 

German production.  
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 Teoretická část: 

1. Úvod 

Hlavním důvodem vývoje v oblasti pancéřování byly změny týkající se politické a 

vojenské situace. Tyto změny vedly ke zvýšenému využití pancéřových vozidel. 

Nejdůležitějším požadavkem na vojenskou techniku bylo zlepšení ochrany pancéřových 

vozidel a snížení možných ztrát osádek vozidla. Mezi hlavní požadavky pozemní bojové 

techniky patří, ochrana, palebná síla a mobilita [5]. 

Jedním z materiálů, které se používají pro tyto specifické účely, je technická 

keramika. Cílem diplomové práce bylo získat hodnoty lomových houževnatostí studovaných 

vzorků různých typů technické keramiky, dodané různými výrobci. Pro stanovení příslušných 

hodnot lomové houževnatosti byla využita indentační technika dle Vickerse. Výpočet byl 

proveden dle vztahu Lianga et.al. Tato technika byla ověřena v předchozích pracích, které 

byly realizovány na katedře. Byla zvolena díky své nenáročnosti na přístrojové vybavení. Pro 

měření byly použity vzorky KMS 98 tuzemské výroby a dvou zahraničních typů značených 

CORBIT 98 italské výroby a ALOTEC 99 německé výroby. 

V teoretické části diplomové práce jsou obecně rozebrány mechanické a fyzikální 

vlastnosti keramických materiálů. Podrobněji jsou rozebrány kapitoly lomová houževnatost a 

indentační technika, především kvůli použití při řešení dané problematiky. V této části také 

nalezneme obecné rozdělení materiálů pro pancéřování.  

V druhé části diplomové práce – experimentální – najdeme základní informace o 

vzorcích, dodaných Výzkumným technickým ústavem ochrany v Brně. Dále přípravu pro 

měření, samotné měření tvrdosti s příslušnou fotodokumentací, výpočty lomové 

houževnatosti se vzorovými postupy při výpočtech a tabulky s vypočtenými hodnotami. 

Nedílnou součástí této práce jsou obrázky, zobrazující naleptanou strukturu vzorků.   

V závěrečné části práce najdeme shrnutí výsledků týkající se lomové houževnatosti 

a stanovení závěru, který byl usouzen z dosažených výsledků.  
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2. Požadavky na vlastnosti keramiky 

Technická keramika se vyznačuje vynikajícími vlastnostmi. V závislosti na 

chemickém složení a mikrostruktuře se odvíjí vlastnosti mechanické, fyzikální i chemické. 

Jako zásadní nedostatky keramických vlastností můžeme označit křehkost, náročné 

opracování, nesnadnou výrobu komplikovaných tvarů a náročné spojování keramiky 

s dalšími materiály [9,10]. 

Naopak vysokou tvrdost, odolnost proti mechanickému namáhání, vysokou teplotní 

a korozní odolnost a nízkou měrnou hmotnost, můžeme označit za hlavní výhody keramiky 

[9,10]. 

 

2.1 Mechanické vlastnosti 

Při výrobě keramických součástí jsou žádány poměrně náročné mechanické 

vlastnosti. Součásti o vysoké pevnosti, o vysokém poměru pevnosti a hmotnosti.  

Během technologického postupu, slinování, vznikají ve struktuře keramických 

materiálů obvykle 3 fáze: 

 krystalická 

 amorfní (sklovitá) 

 plynná  

Fyzikální vlastnosti jsou určovány krystalickou fází. Vypalovací teplotu, tváření a 

šířku slinovacího intervalu, ovlivňuje druhá fáze, a to amorfní (sklovitá). Pórovitost materiálu 

je dána plynnou fází. Plyny vyplňují póry keramického materiálu [9,10,12]. 
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2.1.1 Pevnost 

Při zatěžování tělesa vyrobeného z keramického materiálu, dochází k pružné 

deformaci. Deformace probíhá až do okamžiku, kdy se těleso poruší vlivem náhlého lomu. 

Po lomu pružná deformace mizí. Lom materiálu probíhá jako makroskopický, křehký, bez 

plastické deformace [9,10]. 

Můžeme říct, že: 

 působení tahového napětí vyvolává porušení  

 pevnost v tlaku je několikanásobně větší, než pevnost v tahu 

 pevnost stejných vzorků kolísá 

 porušení keramiky vychází z povrchu 

 s rostoucími rozměry tělesa nebo zátěžové oblasti se průměrná pevnost 

snižuje  

U kovalentních a iontových krystalů se ideální pevnost označuje přibližně řádu 0,1E. 

Pevnost v tahu závisí na těžce kontrolovatelné délky trhlin, pórů a velikosti povrchových 

trhlin [9,10]. 

Pevnost keramiky je závislá na čase při nízkých teplotách. Chemické prostředí, které 

působí na keramický materiál, způsobuje vznik trhlin v povrchových vrstvách a rozštěpení 

vazeb. Z tohoto důvodu mají keramické materiály při pokojové teplotě nižší pevnost, než 

kovové materiály. Při vysokých teplotách je časová závislost pevnosti keramických materiálu 

řízena creepovými procesy poškození. Keramika si zachovává svou pevnost i při použití za 

vysokých teplot, vlivem vyšší aktivační energie než u kovů. U kovů, při použití za vysokých 

teplot, dochází k rychlému poklesu pevnosti [9,10]. V tabulce jsou uvedeny vybrané 

vlastnosti keramiky při pokojové teplotě. 

Tab.  č. 1: Vybrané mechanické a fyzikální vlastnosti keramiky při 23°C [9,10] 

Materiál ρv [Kg m
-3

] E [GPa] Rm, tlak [MPa] Rmo [MPa] ∆Tmax  

Si3N4 (tlakově slinovaný) 3200 310 1200 800 500 

ZrO2 5600 200 2000 200-500 500 

Sialon 3200 300 2000 500-830 510 

SiC 3200 410 2000 200-500 300 

Al2O3 3980 392 3000 350 100 
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Množství skelné fáze na hranicích zrn ovlivňuje vysokoteplotní pevnost. Ke zvýšení 

rychlosti tečení a k pokluzům na hranicích zrn, může docházet už při teplotách nižších než 

teploty použití keramických materiálů [9,10]. 

S rostoucím podílem pórů a s rostoucí velikostí zrna také dochází ke snížení 

pevnosti. Tuto závislost můžeme vyjádřit empirickým Kundsenovým vztahem [13]. 

 

       
                         [MPa] (1) 

 

kde Rmo   je pevnost v ohybu 

d  je střední rozměr zrna 

vp  je podíl pórů 

σ0,a,b  jsou konstanty určené experimentálně (0,3 ‹ a ‹ 1,4 ‹ b ‹ 7). 

 

Mezi vnitřní faktory podílející se na snižování pevnosti keramických materiálů, můžeme 

zařadit: 

 strukturní defekty atomárních a submikroskopických rozměrů 

 mikrostruktura keramiky 

 povrchové trhlinky a vady 

 vady vzniklé při výrobě 

 rozdílnost fyzikálních vlastností jednotlivých fází 
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Strukturní defekty atomárních a submikroskopických rozměrů – zde patří vady samotných 

krystalů, vady na hranicích zrn a vady mezikrystalových fází. Dislokace, které jsou přítomny 

téměř ve všech krystalech, mají na mechanické vlastnosti keramických materiálů velký vliv. 

Snižují pevnost hranice zrn s neuspořádanou strukturou, četné plošné poruchy, které 

způsobují oslabení meziatomových vazeb. Mezi plošné poruchy patří nahromadění dislokací, 

vakancí, cizích atomů, příměsí a nečistot. Souhrnně defekty atomárních rozměrů působí na 

podmínky a charakter vzniku a růstu trhlin [9]. 

 

Mikrostruktura keramiky – podstatnou roli představuje kvalita kontaktu krystalických zrn 

navzájem nebo se skelnou, pojící fází. Pevnost keramiky ovlivňují póry. Zmenšují nosný 

průřez a koncentrují napětí. Nepravidelný tvar zrn přispívá ke koncentraci [9].  

 

Povrchové trhliny a vady – při opracování (broušení, řezání), otěru nebo nárazu dochází ke 

vzniku mikrotrhlin. K ostatním porušením může nastat i při adsorpci částic na povrchu, 

převážně za zvýšených teplot nebo chemickými reakcemi povrchu s okolí [9]. 

 

Vady vzniklé při výrobě -   při nevhodném technologickém postupu vznikají trhliny a další 

defekty. Například při tvarování, sušení, výpalu, vysoká rychlost tažení nebo při prudkém 

ochlazení. Také při sušení mohou vznikat trhliny. A to v důsledku odlišné smrštivosti vrstev 

a centrálních dílů materiálů [9].  

 

Rozdílnost fyzikálních vlastností jednotlivých fází – vlivem rozdílných součinitelů teplotních 

roztažností jednotlivých fází vznikají vnitřní pnutí. Rozsah působení tohoto napětí je 

porovnatelný s rozměry částic, proto můžeme napětí označit jako mikronapětí. Při výrobě, 

během vypalování a ochlazování, vzniká toho napětí a může dosáhnout hodnot řádově 100 až 

1000 MPa. Napětí, která jsou způsobená rozdíly teplotní roztažnosti fází, jsou často příčinou 

praskání v zrnech nebo na hranicích zrn. Mikronapětí může také vznikat v důsledku 

objemových zrn, které doprovázejí transformační přeměny fází [13].  
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2.1.2 Odolnost proti teplotním rázům 

Odolnost proti teplotnímu rázu má velký význam pro posouzení vhodnosti 

technických aplikací keramických materiálů. Keramické materiály jsou náchylné ke změnám 

teploty. Při náhlých změnách teploty v keramice dochází k vyvolání pnutí a následně ke 

vzniku trhlin. Původ této náchylnosti je v nízké pevnosti v tahu a křehkost keramického 

materiálu. Na čelech trhlin, na vadách nebo na různých nehomogenitách keramického 

materiálu se vyskytují tepelná pnutí. Díky nízké tepelné vodivosti keramiky vznikají větší 

gradienty teploty a napětí než u kovových materiálů. Gradient je závislý na tloušťce 

materiálu. Čím je tloušťka materiálu větší, tím je gradient vyšší, a čím je menší tepelná 

vodivost tohoto materiálu. Tepelná pnutí jsou přímo úměrná součinu teplotní roztažnosti a 

Youngova modulu pružnosti, závisí také na výměně tepla s okolím. Maximálních hodnot je 

možno dosáhnout na povrchu materiálu [14,9]. 

Odolnost materiálu proti tepelným pnutím je tím vyšší, čím je vyšší pevnost a čím je 

nižší tepelná roztažnost a Youngův modul pružnosti [11]. 

 

2.1.3 Lomová houževnatost 

Jedná se o jednu z významných vlastností keramiky, která popisuje lomové chování. 

U keramiky je typický křehký lom. Lom můžeme označit jako dělení tělesa na dvě nebo více 

částí. Šíří se z jednoho určitého místa, nikdy neproběhne v celém průběhu najednou. Jde tedy 

o postup iniciace a šíření trhliny. Trhliny mohou být v tělese buď přítomny anebo vzniknou 

vlivem zatěžování během plastické deformace. Trhliny, které jsou v tělese přítomny, vznikly 

pří výrobě nebo předchozím tepelným a mechanickým zpracováním. Tento zárodek trhliny se 

nazývá apriorní. Apriorní trhliny vznikají při slinování a ochlazování ze slinovací teploty. 

Trhliny se objevují po hranicích zrn. Šíření apriorních zárodečných mikrotrhlin rozhoduje o 

lomu, a tudíž nelze nukleaci trhlin zabránit. Trhliny jsou nebezpečné pro svou ostrost [9,10].  

Vysoká koncentrace tahových napětí vzniká před čelem trhliny díky zatěžování 

tahovým napětím kolmo na rovinu trhliny. Pokud se zatížená zvyšuje, může koncentrace 

dosáhnout teoretické pevnosti materiálu, či pevnosti hranice zrna [9,10]. 

Lomová houževnatost u keramiky Si3N4 dosahuje nízkých hodnot, nejčastěji do 8 

MPa m
1/2 

. Keramika Al2O3 dosahuje jen poloviční hodnoty. Z těchto hodnot vyplývá 
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zvýšená citlivost keramiky na špičky napětí. Špičky se mohou objevit na povrchu, jako 

defekty nebo defekty v objemu materiálu. Jedná se tedy o apriorní trhliny [11]. 

Trhliny se v keramice šíří nejjednodušším mechanismem. Porušováním 

meziatomových vazeb na čele trhliny vysokou koncentrací tahových napětí. Vztah lomové 

houževnatosti a povrchové energie můžeme napsat jako:  

     
     

            rovinná deformace  (2) 

          rovinná napjatost (3) 

 

kde E – Youngův modul pružnosti v tahu 

      - lomová houževnatost 

     - efektivní měrná lomová energie 

 

Nízká úroveň lomové houževnatosti vyplývá z nízké hodnoty efektivní měrné 

lomové energie    . Lomová houževnatost souvisí s efektivní měrnou lomovou energií podle 

vztahu. [15]  

    
  

 

 
 [J.mm

-2
]     (4) 

 

Hodnotu γef lze vyjádřit vztahem: 

                                                                     
                    (5) 

Kde  

 γo – povrchová energie, s rostoucí teplotou mírně klesá 

 γpl – energie absorbovaná při pohybu dislokací v plastické zóně před čelem 

trhliny 

 γpr – energie absorbovaná jinými procesy 
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 γkin – energie elastických vln vysílaných do čela trhliny, v závěrečném 

stádiu lomu jde o kinetickou energii úlomků, v počátečním stádiu můžeme 

energii úlomků zanedbat 

 

Hodnota absorbované energie u keramiky je nejvýše několik J m
-2

, protože se u 

keramik plastická zóna skoro netvoří. Největším přínosem pro efektivní lomovou energii γef 

je člen γpr (energie absorbovaná jinými procesy). Jedná se o proces šíření mikrotrhlin po 

hranicích zrn a rozšiřování po hranicích zrn v oblasti koncentrace napětí před čelem trhliny 

[11]. 

Hodnota γpr keramiky se pohybuje okolo 10 až 100 J m
-2

. Hodnota γef  je u keramiky 

o 2 – 3 řády nižší, než hodnota γef u kovů [11]. 

Dnešní keramika nemá přijatelnou ochranu proti šíření ostrých trhlin. Při dosažení 

specifické koncentrace napětí se trhlina rychle rozšíří procesem štěpení [15,13]. 

Lomová houževnatost se dá zvýšit několika způsoby. Optimalizací struktury, 

fázovou transformací a tvorbou složených materiálů – kompozitů.  

1. Optimalizace struktury 

Optimalizaci struktury můžeme také nazvat inženýrství hranic zrn. Tato metoda 

spočívá ve zmenšování pórovitosti a snížení objemového podílu skelné fáze na hranicích zrn. 

Důležitou podmínkou jsou vysoce čisté výchozí prášky a vylepšovat celý proces výroby 

keramických materiálů v procesech slinovácích a předslinovacích [10,14].  

Obsahuje  - li keramika velký podíl skelné fáze, šíří se trhlina pouze touto fází. 

Ostatní fáze mají na toto šíření malý. Podíl skelné fáze by měl být v keramických materiálech 

se zvýšenou lomovou houževnatostí velmi malý [14]. 

Keramika musí mít homogenní jemnozrnný materiál a velikost zrn několik desetin 

mikrometrů až mikrometrů. Ve skelné fázi mohou mít póry kulovitého tvaru příznivý vliv, 

protože otupují čelo trhliny [14]. 

Zvýšení odporu proti šíření křehkých trhlin, se zajišťuje disperzními částicemi, které 

zajišťují větší zpevnění. Disperzní částice vyvolávají vybočené trhliny z přímého průběhu, 

důsledkem je zvětšení lomové plochy. Také snižují namáhaní matrice tím, že částice přebírají 



11 

 

větší množství zatížení. Také záleží na modulu pružnosti křehkých disperzních částic. 

Částice, které mají větší modul pružnosti, než matrice, přebírají větší část zatížení a tím 

snižují jejich namáhání. V koncové fázi nastává k zhouževnatění materiálu a k snížení napětí 

na čele trhliny [18].  

2. Fázová transformace 

Tento proces je postaven na indukované fázové transformaci dispergovaných částic 

v matrici keramického materiálu. K tomuto procesu se využívá oblasti vysokého tahového 

napětí, tudíž jde o oblast před čelem trhlin. Dochází zde k fázové transformaci 

martenzitického typu, příčinou je absorbování energie. Fázová transformace martenzitického 

typu musí vést ke vzniku fáze s vyšším objemem. Relaxační proces probíhá velmi pomalu – 

z důvodu pnutí, které není relaxováno. Za nejvhodnější keramický materiál, který se 

projevuje tímto chováním, se považuje ZrO2 [10,14]. 

Ke zvýšení lomové houževnatosti přispívá vznik jemných mikrotrhlinek v oblasti 

dispergovaných částic. V této oblasti se uskutečnila fázová transformace tetragonální na 

monoklinickou. Mikrotrhlinky jsou soustředěny v oblasti čela trhliny, v okolí procesní zóny a 

dosahují délky 10 až 100 nm. Větvení trhliny je spojeno se zatížením. Vhodně situované 

trhliny se během zatížení mohou prodloužit o danou část své původní délky. Lokální špičky 

se mohou na konci snížit, či vyeliminovat. Rozevření mikrotrhlin je při odlehčení částečně 

vratné, tudíž se materiál chová elastoplasticky. Intenzita napětí se za daných podmínek na 

čele trhliny sníží [10,14]. 

V oblastech s vysokým tahovým napětím, před čelem trhliny, dochází 

k transformaci tetragonální fáze na monoklinickou. Vlivem 4% - ního vyššího objemu fáze 

monoklinické než tetragonální, dochází k vyvolání tlakových pnutí a tím také k brzdění 

rozvoje trhliny. Tento proces nazýváme dilatační zhouževnatění [14].  

3. Tvorba složených materiálů 

U této metody se využívá zpevňujícího účinku tenkých vláken nebo whiskerů 

v keramické matrici. Tím získáme zvýšení odporu proti šíření trhliny, rozumíme zvýšení 

lomové houževnatosti. Tenká vlákna mají průměr několik μm, délku několik nm. Whiskery o 

řád menší. Optimálních vlastností můžeme dosáhnout, pokud se trhliny nešíří přes vlákna. 

Materiály tohoto typu jsou ve vývoji [10]. 



12 

 

2.1.4 Modul pružnosti 

Keramické materiály mají obecně vyšší modul pružnosti, než kovy. Příčinou jsou 

silnější vazby. Vazba iontová a kovalentní mezi atomy mají vyšší pevnost. Dutiny a póry 

obsažené v keramickém materiálu modul pružnosti snižují.  

Z následující tabulky můžeme porovnat, že keramika typu Si3N4 má 1,5x větší 

hodnotu, než je hodnota modulu pružnosti oceli. Z hodnoty u keramiky typu Al2O3, můžeme 

usoudit, že vazba mezi atomy Al a O jsou silnější než vazba mezi atomy Si a N [10,11]. 

Uvedená tabulka pro porovnání modulu pružnosti u různých materiálů. 

 

Tab. č. 2:  Porovnání modulu pružnosti vybraných materiálů [10]-nad tabulku 

Materiál E [GPa] 

Ocel 210 

Al slitiny 70 

Al2O3 390 

Si3N4 310 

 

2.2 Fyzikální vlastnosti 

U keramických materiálů se obvykle vyskytují meziatomové vazby dvou typů. 

Jedná se o vazby iontové a kovalentní. Nikdy se nejedná jen o jeden typ vazby. Podílejí se 

vazby obou typů, a proto jde o vazby meziatomové. Jejich podíl při vazbě atomů můžeme 

určit pomocí rozdílů elektronegativit. Mezi polární a iontovou vazbou existuje plynulý 

přechod. Rozdíl elektronegativity 1,7 odpovídá iontovému charakteru z 50%. Pro představu 

je to polovina vazeb kovalentních a polovina iontových [16,10]. 
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2.2.1 Tepelná roztažnost 

V důsledku změn teplot se mění rozměr dané keramiky, tomu říkáme tepelná 

roztažnost. U keramických materiálů se tepelná roztažnost pohybuje okolo 10
-5

°C
-1

.  Obecně 

můžeme říci, že se objem keramických materiálů zvětšuje [10]. 

 

2.2.2 Pórovitost 

Jedná se o významnou charakteristiku keramických materiálů. Uvádí se 

v procentech. Můžeme ji vyjádřit pomocí vztahu: 

 

                  
    

 
                                               (6) 

kde  

 

ρ – teoretická hustota určená na základě mřížkových parametrů a 

atomových hmotností 

ρv  - objemová hustota, která vyjadřuje hmotnost jednotkového objemu 

materiálu obsahujícího póry, určuje se měřením  

 

Pokud klesne určená pórovitost pod 5%, jedná se o keramiku vakuově těsnou. U 

technické keramiky je požadována pórovitost, co nejnižší. Určené hodnoty pórovitosti mají 

pouze informativní profil. Na vlastnosti technické keramiky má také vliv tvar pórů, velikost a 

umístění [11,10]. 

 

2.2.3 Tepelná vodivost 

Tepelná vodivost u keramických materiálů je nižší než u kovových materiálů. 

Důvodem nižší tepelné vodivost je, že se jedná pouze o tepelnou vodivost mřížkovou. U více 

fázových soustav je keramika závislá na podmínkách přestupu tepla mezi složkami a na 

obsahu pórů. Tepelnou vodivost můžeme ovlivnit přidáním rovnoměrně dispergované fáze 
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s rozdílnou tepelnou vodivostí, či pórovitostí. Přidaná dispergovaná fáze je obvykle do 10% 

[10]. 

2.2.4 Měrná tepelná roztažnost 

Vznik tepelných pnutí při tepelných rázech závisí na velikost měrné tepelné 

vodivosti. Velká měrná tepelná vodivost je vhodná ke snížení pnutí, jako je tomu kovů. U 

keramik je tato hodnota řádově nižší [15]. 

2.2.5 Odolnost vůči oxidaci 

U keramických materiálů je tato odolnost velmi vysoká. Vznik ochranné oxidické 

povrchové vrstvy souvisí s vysokou hodnotou odolností. Jestliže se na hranicích zrn objevuje 

skelná fáze, vede k degradaci odolnosti proti oxidaci. Vlivem degradace může dojít 

k neúměrně vysoké oxidaci a tím k degradaci materiálu [10]. 

 

2.3 Křehkost keramiky  

Křehkost je projevuje, jako největší problém u keramických materiálů při 

dynamickém a statickém namáhání. Křehký lom, statická únava a degradace vlastností při 

mechanických a tepelných rázech se projevují nejčastěji [10]. 

Keramické materiály jsou definovány jako krystalický materiál. Hlavní složkou jsou 

označovány anorganické sloučeniny nekovového charakteru [17]. Pod tuto formulaci 

můžeme zahrnout tradiční keramiku, ale taky brusné papíry, oxidickou keramiku, ferity, 

feroelektrika, nitridy, karbidy, boridy, atd. Keramické materiály obsahují fáze skelné i více 

krystalických fází. Skelná fáze vzniká roztavením taviv a sklotvorných složek [9]. 

Příčiny křehkosti keramických materiálů můžeme ovlivnit zvýšením KIC nebo taky 

zvýšením γef. [10]  
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V následující tabulce můžeme porovnat křehkosti vybraných materiálů.  

Tab. č. 3: Příklady křehkosti vybraných materiálů [10] 

MATERIÁL KIC  [MPa.m 
1/2

 ] 

Šedá litina 10 až 25 

Ocel 20 až 200 

Sklo 0,6 - 1 

Al2O3 1 – 3,5 

SiC 2,5 - 4 

ZrO2 1.10 

 

 

Mezi faktory ovlivňující mechanické vlastnosti patří: 

 Typ vazby a krystalické struktury – zde patří vazba kovalentní a iontová, 

krystalická soustava keramických materiálů je daleko složitější než u kovů 

 

 Mikrostruktura – tady se jedná o velikost zrna, tvar zrna, počet pórů, 

mikrotrhlin a rozložení fází. 

Přechodová teplota - Tp  

 Tato teplota se vyskytuje u všech dodnes známých keramických materiálů 

 Pod touto teplotou se keramické materiály nejsou schopny plasticky 

deformovat, proto nastává křehký lom 

 Pod touto teplotou se před čelem trhliny netvoří plastická zóna. Trhlina se 

šíří štěpení po hranicích zrn nebo objemem zrn. Nad přechodovou teplotou 

jsou keramické materiály schopné se plasticky deformovat [1]. 

 

Příčiny křehkosti keramických materiálů lze rozdělit do tří skupin: 

1. Principální příčiny 

2. Vedlejší příčiny 

3. Kombinace předchozích dvou 
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Principální příčiny  

Tyto příčiny vyvolávají meziatomové vazby (fyzikální příčiny) a také typ krystalové 

mřížky (geometrické příčiny). Patří sem také méně dokonalá návaznost mřížek podél hranic 

zrn. Na hranicích zrn, kde přechodová teplota představuje malou pohyblivost dislokací, se 

nachází nejslabší místo [10]. 

Mezi tyto příčiny křehkosti se řadí: 

a) Vysoká hodnota Peierls – Nabarrova napětí způsobuje špatnou pohyblivost 

dislokací. Vysoká hodnota souvisí s převažující kovalentní vazbou. Tudíž je 

příčinou špatnou manévrovatelností dislokací. Mobilita se zvyšuje za teplot 

vyšších než 0,6 TM. [10,11] 

b) Nesplnění Misesova kritéria. Misesovo kritérium představuje existenci pěti 

nezávislých skluzových systému. Protože dané kritérium nesplňuje, nemůžou 

zrna nabývat libovolného tvaru při plastické deformaci. Zrna se přizpůsobují 

bez vzniku trhlin. Převážné množství keramických materiálů těchto pět 

nezávislých skluzových systému nemá. V polykrystalickém materiálu se při 

plastické deformaci zrna nestačí přizpůsobovat a to ani v případě vysoké 

mobility dislokací. Proto nemůže proběhnout homogenní deformace a proto 

může dojít k interkrystalickému lomu dříve, než se aktivují vedlejší skluzové 

systémy [10,11]. 

c) Oba předešlé způsoby, tj. vysoká hodnota Peierls – Nabarrova napětí a 

nesplnění Misesova kritéria, nastávají současně. Tento způsob se projevuje u 

keramiky typu, např Si3N4 a Al2O3 [9]. 

U látek s iontovou a kovalentní vazbou je návaznost mřížek podél hranic zrn méně 

dokonalá než u kovů. Kovalentní vazby jsou směrové. Ke zmenšení pevnosti hranic zrn, u 

kovalentní vazby, dochází při jakékoliv změně struktury, počtu nejbližších sousedů nebo 

meziatomových vzdáleností. U iontových krystalů dochází k přiblížení iontů stejného 

znaménka a to také vede ke snížení pevnosti hranice. Vlivem nízké manévrovatelnosti a 

pohyblivosti dislokací, jsou zrna pod přechodovou teplotou nejslabším místem, kudy se může 

šířit křehký lom [13,15]. 
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Vedlejší příčiny 

Do těchto příčin křehkosti keramických materiálů spadá oslabení hranic zrn vlivem 

nedokonalého slinutí, přítomnost pórů, trhlin, skelných fází podél hranic zrn a nehomogenitu 

struktury včetně vlastností. Tyto vedlejší příčiny se, které se projevují už při malých napětích, 

jsou nejčastějšími zdroji porušení u tradiční keramiky. U moderní keramiky jsou z části 

potlačeny [2,11]. 

Tyto příčiny můžeme využít při vysokých teplotách častěji než při nízkých 

teplotách. Při vysokých teplotách u keramiky se skelnou fází dochází na hranicích zrn 

k měknutí skelné fáze. Dochází také k snadným prokluzům po hranicích zrna. Plastická 

deformace tyto prokluzy uvnitř zrn nestačí kompenzovat. Tím se šíří trhliny a dochází ke 

křehkému interkrystalickému lomu i nad přechodovou teplotou Tp. Z tohoto důvodu nemůže 

byt principiální tvárnost u nynějších keramických materiálů realizován [14,10]. 

 

2.4. Tvrdost 

Tvrdost je mechanická vlastnost, která je vyjádřená odporem vůči deformaci 

povrchu. Deformace je vyvolána působením geometricky definovaného tělesa [20]. Jde o 

nejvíce používanou metodu pro ověření vlastností keramických materiálů. Hodnoty, které se 

naměří, umožňují charakterizovat odolnost pevnostní odezvy keramických materiálů [9]. 

Konstrukční keramika je daleko tvrdší než kovy nebo slitiny. Hodnota fyzikální 

veličiny závisí na zkušebních podmínkách. Rozdíl mezi keramikou a kovy je, že plastická 

deformace keramiky je velmi nízká. Zkouškou tvrdosti se do zkoušeného materiálu zavádí 

energie. Pomocí této energie se uvolňuje vznik trhlin jakéhokoliv tvaru. Míra tvrdost je 

nejdůležitější pro řezné nástroje, skleněné čočky, záklopky, kloubová spojení, atd [21]. 
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2.4.1. Indentační technika 

Tato technika je využívána pro klasifikaci mechanických vlastností keramických 

materiálů. Původně se používala pro měření tvrdosti, postupem času se technika i pro 

hodnocení velké třídy mechanických vlastností. Například: určení lomové houževnatosti KIC, 

lomové energie      hodnocení creepového chování, únavový odezva a hodnocení úrovně 

zbytkového napěťového pole [19]. 

Při měření tvrdosti se používají přístroje s Vickersovým nebo Knoopovým 

indentorem. Po zatížení indentor vytvoří vtisk, jehož úhlopříčky jsou důležitou hodnotou pro 

určení tvrdosti. Při studiích je nejčastěji používán Vickersův, Knoopův nebo Berkovichův 

indentor, Rockwellův nebo Brinellův indentor [9]. 

Při stanovování tvrdosti pro klasifikaci mechanických vlastností keramických 

materiálů dochází ke komplikacím. Při užití malého zatížení se vytvoří malý vtisk, tím může 

dojít k nepřesnému změření jeho úhlopříček. Při užití velkého zatížení jsou v okolí vtisku 

vyvolány trhliny nebo taky může dojít k vyštípení. Vyštípení znemožňuje určit přesnou 

hodnotu délky úhlopříček. Hodnota tvrdosti je mocninnou funkcí délky úhlopříček. Tudíž se 

každá chyba ve výsledku zdvojnásob. [9,22,23]. 

Makrotvrdost považujeme měření v rozmezí hodnot 10 až 300N a doporučuje se 

udělat 5 až 10 náhodných vpichů. U mikrotvrdosti je to v rozsahu 0,1 až 1N a minimálně 20 

vpichů. Vysoký rozptyl hodnot je způsoben pórovitostí nebo vícefázovým charakterem 

konstrukční keramiky [20]. 
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1. Tvrdost podle Knoopa 

Zkouška byla vyvinutá v roce 1939 v Americe. Vymyslel ji F.Knoop pro zkoušení 

skla a jiných křehkých materiálů. Cílem bylo odstranit vyštípeniny, které jsou typické u 

Vickersovy metody [9]. 

Při Knoopově indentaci je úhlopříčka 2,5 krát delší než úhlopříčka u Vickersova 

vtisku při stejném zatížení. Díky své velikosti se Knoopova úhlopříčka lépe měří. Tato 

indentace se používá u tvrdé keramiky. Indentor je diamantový jehlan o poměru dlouhé a 

krátké úhlopříčky 1:7. Úhel u dlouhé úhlopříčky je 172°30´, u krátké 130°. Tato metoda se 

nejčastěji používá u skla. Důvodem je možnost použití vyššího zatížení, bez vzniku trhlin, ve 

srovnání s Vickersovou metodou [9]. 

Na materiál, který je zkoušen, je kladen velký důraz na úpravu povrchu a ostrost 

hran vnikajícího tělesa. Do materiálu je vtiskován čtyřboký diamantový jehlan. Indentor – 

diamantový jehlan, je zbroušen. Vtisk tvoří protáhlý mělký kosočtverec. Jehlan je vtiskován 

pod zatížením F. Schéma můžeme vidět na obrázku. [10] Metodu měření dle Knoopa 

můžeme vyjádřit daným vzorcem: 

                                                    
         

 

                 [N/mm
2
]
 (7)

 

kde  F – zatěžující síla [N] 

 u – délka delší úhlopříčky [mm] 

 

 

Obr. č. 1: Schématické zobrazení měření dle Knoopa [33] 
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2. Tvrdost dle Brinella 

Zkoušku byla vyvinuta v roce 1990 švédským inženýrem Johanem Augustem 

Brinellem. Princip zkoušky spočívá ve vnikání indentoru kulového tvaru do zkoušeného 

tělesa. Poté se zjistí průměr vtisku. Tato metoda se obecně používá na materiály měkké a 

středně tvrdé. Zkoušku zobrazuje obrázek níže. Tvrdost zjišťujeme dle vzorce: [28] 

   
  

            
                                (8) 

 

Kde F – síla působící na indentor [N] 

 D – průměr kuličky [mm] 

 d – průměr otlačené plochy [mm] 

 

 

 

Obr. č. 1: Schématické zobrazení Brinella [33] 
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3. Tvrdost dle Rockwella 

Metoda byla vypracována v Americe. Tato zkouška vychází z postupného zatížení 

zkoušeného materiálu. Nejdříve se zatíží silou 100N, což je výchozí poloha pro měření 

hloubky. Poté se pozvolna zatížení zvětšuje, aby bylo dosaženo předepsaného zatížení. Pak 

se síla opět snižuje na 100N. Hodnota tvrdosti se určuje jako rozdíl hloubky vtisku 

vnikajícího tělesa. Pro tuto zkoušku se používá kulička nebo diamantový kužel. Kužel má 

vrcholový úhel l20°C. Metoda se při testování keramiky používá minimálně. Na obrázku lze 

vidět schéma zkoušky [29,10]. 

 

 

 

Obr. č. 3: Schématické zobrazení Rockwella [33] 

 

 

 

3. Typy pancéřování 

Pancéřování  

Jedná se o vrstvu vyrobenou z kovu, kompozitu, keramiky anebo možnou kombinací 

těchto materiálů. Tyto vrstvy se používají k ochraně tanků, letadel, obrněných vozidel a 

dalších vojenských technik. Pancíř musí být, co nejodolnější a nejlehčí, aby nesnižoval 

životnost a rychlost chráněné vojenské techniky. S hmotností pancíře je spojena tloušťka 

vrstvy a tím i jeho cena [3]. 
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 Pancíř destabilizuje střelu a tím se její účinek rozloží na větší plochu. Ideální pancíř 

by měl mít vyšší tvrdost, než je tvrdost přední části střely a měl by mít maximální 

houževnatost. U vrstevných pancířů je zadní vrstva vysoce houževnatá a přední strana vysoce 

pevná. Přední vrstva narušuje střelu, zadní vrstva pohlcuje, co největší množství pohybové 

energie. [3] 

Pancéřování můžeme rozdělit na tři základní skupiny, a to:  

a) Pasivní 

b) Reaktivní 

c) Aktivní 

Pasivní pancéřování 

Do této skupiny řadíme homogenní válcovanou ocel, hliníkové slitiny. V současné 

době i keramické vrstevné materiály, sklo, vysokopevnostní vlákna, lamináty a speciální 

kovové slitiny. Zde záleží na tloušťce, uspořádání vrstev, způsobu uložení a spojení vrstev 

materiálů [5]. 

Reaktivní pancéřování 

Mezi reaktivní pancéřování můžeme zařadit tzv. výbušné (ERA) a nevýbušné 

pancéřování. U nevýbušného pancéřování se jedná o elastomer mezi kovovými deskami. 

[5,6]. 

Výbušné pancéřování - ERA pancéřování obsahuje výbušninu uloženou v boxech 

mezi dvěma deskami. Účinek je dán vlastnostmi výbušnin, vlastnostech a tloušťkou desek 

kolem výbušniny [5,6]. 

 

Aktivní pancéřování 

Představuje systémy ochrany schopné detekce sledování a následného vyloučení 

zásahu, či jeho snížená na bojové technice [5]. 

Soft kill – jde o elektromagnetické rušení, využití aktivních prvků proti zásahu 

vozidla řízenou střelou. Systém se snaží řízenou střelu zmást, vyvézt z dráhy nebo poškodit 

její navádění [5]. 
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Hard kill – systém aktivní ochrany zaměřené na zničení střely před dopadem na cíl. 

Zde je nejúčinnější ruský systém ARENA z roku 1994 [5]. 

 

Pancéřovou ochranu dle materiálů můžeme rozdělit: 

 Podle konstrukce – homogenní, nehomogenní 

 Podle konstrukčního upořádání – základní, přídavné 

 

Materiály pro pancíře 

 

V této kapitole je uveden přehled materiálů používaných pro pancéřování. Keramika je 

jedním z těchto materiálů. 

 

 Ocel  

 Hliník 

 Titan 

 Keramika – kov, keramika – kompozit 

 Aramid, aromatické polyestery, polyethylenová vlákna 

 Odolná skla  - vrstevné sklo, polykarbonátová skla, sklo – polykarbonát, safírové sklo 

 

 

2.4. Keramické pancíře 

 

U vojenské techniky, kde je potřeba minimalizovaní hmotnosti se používají 

keramické pancíře. Při porovnání keramiky s kovovými materiály, má keramika vysokou 

pevnost v tlaku a menší hustotu. Je také velmi křehká, má malou tažnost, pevnost v tahu. 

Oproti oceli má malou odolnost proti více násobném zásahu a je náročná na výrobní 

technologie. Nejčastěji používanými materiály jsou oxid hlinitý Al203, karbid křemíku SiC a 

karbid boru B4C [3]. 

Vlivem nevýhod nelze keramiku používat samostatně, pouze v kombinaci s jiným 

materiálem, například kov nebo kompozit. Jako čelní tvrdá vrstva pancíře se používá 
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keramika, která má za úkol porušit střelu. Také pohlcuje pohybovou energii, z které se tvoří 

křehký lom. Zbytková energie se předá na spodní vrstvu v rozsáhlejší ploše. Spodní vrstva je 

tvořena kovem (ocel a hliníkové slitiny) nebo vlákny (aramidová, skelná, polyethylenová). 

Keramický povrch je nalepen na podložku, mezi tyto dvě vrstvy je vložena mezivrstva, 

zpravidla aramidu, či polyamidu. V následující tabulce můžeme vidět přehled základních 

mechanických vlastností keramických materiálů [3]. 

 

Tab. č. 4: Keramické materiály, mechanické vlastnosti [3] 
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2.5. Pancíř keramika – kov 

 

Tento typ pancíře můžeme označit, jako nejpoužívanější a nejběžnější druh 

složeného pancíře. Podkladová deska je zpravidla tvořena typem pancéřové oceli. Proces, 

kdy se projektil dostává do vrstvy keramika – kov, můžeme popsat třemi body. Níže je 

uveden obrázek pro lepší představivost dané problematiky [5]. 

 Počátek rázové vlny a vyvolání trhlin v keramice 

 Drcení keramické vrstvy a urychlení keramického kuželu proti směru 

pohybu náboje 

 Deformace, popřípadě průraz krycí vrstvy 

 

 

Obr. č. 4: Princip funkce keramického pancíře [5] 
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2.6. Pancíř keramika – kompozit 

Rázová tlaková vlna, která vzniká při dopadu na tento typ pancířů, se rozšiřuje 

materiálem na hranici keramika – kompozit. Na rozhraní se odrazí a šíří se dál k čelnímu 

povrchu keramiky. Při tomto šíření dochází k porušování keramiky. Kvalita spojení mezi 

keramikou a kompozitem ovlivňuje rychlost šíření této vlny. U tohoto procesu dochází také 

k rozrušování projektilu. Vůči pohybu projektilu působí odpor odštěpy keramiky. Nejvíce 

používanými kompozity jsou aramidy, polyuretany a polykarbonáty [7]. Na obrázku můžeme 

vidět přiklad keramického pancíře. 

 

 

Obr. č. 5 : Keramický pancíř typu keramika - aramid, laminát [8] 
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2.7. Transparentní pancíře 

Tento typ pancířů je v dnešní době navrhován tak, aby odolávaly neprůbojné munici. 

Současné průhledné pancíře jsou založeny na plastech nebo vrstevných strukturách. Vrstvy se 

kombinují jako plastové vrstvy nebo také plastové a skelné. Na přiloženém obrázku vidíme 

charakteristické složení systému [5]. 

 

 

 Obr. č. 6 : Schéma transparentního pancíře [5] 

 

Přední vrstva pancíře musí být co nejtvrdší, aby během nárazu projektilu došlo 

k jeho, co největšímu poškození. Dále by také přední vrstva měla být z tvrdšího materiálu, 

než je jádro samotného projektilu [5]. 

V dnešních transparentních pancířích se jako přední vrstvy používají desky 

z tvrzeného skla nebo také ze skelné keramiky, která se vyznačuje vysokou tvrdostí. Spodní 

vrstva je tvořena houževnatým materiálem, nejčastěji polykarbonát, jehož funkcí je zachytit 

drcené části čelní vrstvy a s pomocí mezivrstvy zabránit šíření trhlin. Na vnitřní vrstvy se 

používají skla nebo skelné keramiky. Jako pojidlo se používají polymerní lepidla [5]. 
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2.7.1. Transparentní keramika 

Tento typ keramiky prochází neustálým vývojem a výzkumem. Můžeme zde zařadit 

nové transparentní keramiky o vysoké tvrdosti, jako je oxinitrid hliníku označován ALON, 

hořečnato-hlinitý spinel značen MgAl2O4 a monokrystal safíru Al2O3. Tyto uvedené 

materiály zaručují zvýšení odolnosti pancíře a zároveň zachování jeho parametrů [5]. 

 

Alon  

Vyrábí se v USA a můžeme jej také znát pod názvem obchodním, a to Raytran [5]. 

Tento druh keramiky má kubickou krystalickou strukturu, tudíž je považován za opticky 

izotropní materiál. Alon se připravuje pomocí běžných postupů přípravy keramiky, a to 

lisováním nebo litím. Nevýhodou tohoto keramického materiálu je jeho vysoká cena a výroba 

možná pouze v malých rozměrech [5]. 

Spinel 

Spinel má kubickou krystalickou strukturu – tj. opticky izotropní struktura. Tato 

struktura je v polykrystalické podobě transparentní. Vyrábí se metodou žárového lisování. 

Výhodou spinelového prášku je nižší výrobní teplota než u Alonu [5]. 

Monokrystal safíru 

Jedná se o nejrozšířenější transparentní keramiku. Safír má velmi vysokou teplotu 

opracování a tudíž jsou výrobní náklady vysoké. Tvrdost materiálu závisí na způsobu 

opracování povrchu [5]. 

V přiložené tabulce můžeme porovnat vlastnosti výše rozepsaných transparentních 

keramik.  

Tab. č. 5:  Vlastnosti transparentních keramik 

Vlastnosti ALON SPINEL SAFÍR 

Hustota (g/cm
3
) 3,71 3,58 3,97 

Modul pružnosti (GPa) 323 277 380 

Střední pevnost v ohybz (MPa) 300 185 350 

Weibullův modul 8,7 19,5 -  

Lomová houževnatost (Mpa*m
1/2

) 2 1,7 3,5 

Tvrdost dle Knoopa - 200 g ( kg/mm
2
) 1950 1645 1950 

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

Propustnost při λ = 3,50 μm (%) 86 88 87 
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Experimentální část 

4. Hodnocení lomové houževnatosti keramik pro pancéřování 

4.1. Materiál a experimentální technika 

Jako zkušební vzorky byly použity tři typy keramických materiálů na bázi Al2O3. 

Jde o keramické materiály označeny jako CORBIT 98 italské výroby, ALOTEC 99 německé 

výroby a KMS 98 české výroby. Tato keramika se používá pro pancéřování ve vojenském 

průmyslu. Jedná se o keramiku na bázi Al2O3, přičemž číslo za vzorkem znamená 

procentuální obsah oxidu hlinitého. V následujících tabulkách jsou uvedeny vlastnosti 

zkoumaných vzorků, které byly dodány Výzkumným technickým ústavem obrany v Brně. 

Tab. č. 6: Vzorek ALOTEC 99 

Vlastnosti Jednotka Minimální Naměřená 

Obsah Al2O3 % 99,7 >99,7 

Hustota g/cm
3
 3,87 3,923 

Tvrdost kg/mm 1500 1721 

 

Tab. č. 7: Vzorek CORBIT 98 

Vlastnosti Jednotka Rozsah 

Obsah Al2O3 % ≥  98  

Hustota g/cm
3
 ≥ 3,83 

Tvrdost dle Rockwella 45 N ≥ 84 

 

Tab. č. 8: Vzorek KMS 98 

Vlastnosti Rozsah 

Obsah Al2O3 >98% 

Hustota 3,83 - 3,88 g/cm3 

Tvrdost 1500 ± 50 

 

Metalografická příprava těchto tří vzorků spočívala v broušení na brusném kotouči o 

zrnitosti 120 μm. Dále v lapování, kde se používaly brusné kotouče a diamantové suspenze o 

zrnitosti 9 μm a 6 μm. Nakonec následovalo leštění pomocí diamantové suspenze o zrnitosti 

6 μm, 3 μm a 1 μm.  

http://www.cadforum.cz/cadforum/jak-v-autocadu-zapsat-znaky-mensi-nebo-rovno-vetsi-nebo-rovno-tip8520
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Po metalografické přípravě následovalo žíhání v peci při teplotě 1200°C po dobu 15 

minut, ochlazovaní pomalé, v peci. Cílem žíhání je odstranění pnutí, která vznikla při 

metalografické přípravě [24]. Pokud by tato pnutí nebyla odstraněna, mohlo by dojít 

k získání nepřesných výsledkům.  

Pokud chceme vzorky keramických materiálů pozorovat, musíme jejich povrch 

nejdříve naleptat. Cílem tohoto leptání je získání struktury keramiky. Narušení hranic zrn, 

aby bylo možné rozlišit jednotlivé fáze. Existuje několik leptacích technik pro každý typ 

keramických materiálů. Zvolí se technika, která je nejvhodnější pro daný typ keramiky a 

vybavení laboratoře [25]. Dané vzorky byly leptány při teplotě 260 °C kyselinou fosforečnou 

po dobu 5 minut.  

Termické leptání – při tomto leptání jsou nejprve vyleštěné vzorky žíhány v peci. Aby 

nedošlo během tepelného zpracování ke strukturním změnám, musíme vhodně zvolit teplotu 

a dobu žíhání [11]. 

Vytvořením nového povrchu, který vznikne vybroušením, vzniká nerovnováha mezi 

povrchovou energií a energií hranic zrn. Vlivem nerovnováhy vzniká u každého zrna 

povrchové napětí. Po zahřátí tohoto vzorku dochází k difúzi a k relaxaci povrchových sil. 

Diference potenciálů mezi plochami objemu zrn a hranicemi zrn působí jako hybná síla. 

Působením difúzních procesů získáme hladký povrch výbrusu se stejnoměrným zvýrazněním 

hranic zrn [11]. 

Leptací teplota se mění v závislosti na chování materiálu. Pro hladký průběh difúze 

po hranicích zrn i povrchové difúze musí být leptací teplota dostatečně vysoká. Však při 

velmi vysokých teplotách, či dlouhé výdrži, může docházet k zhrubnutí zrna působením 

intenzivní difúze. Pro značné množství materiálů se nejvhodnější teploty pohybují 100 – 250 

°C pod slinovací teplotou [11]. 

Při těchto teplotách může ovšem dojít k transformaci, kdy skelná fáze se roztaví. 

Skelná fáze se může také odpařit po hranicích zrn. Termická leptání se provádí za 

normálního tlaku [11]. V tabulce je uveden přehled leptacích metod. 
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Tab. č. 7: Příklady leptacích prostředků a postupů pro keramiku typu Al2O3 [26] 

    Leptací prostředky Leptací podmínky 

1 
čistý Al2O3 

tepelné leptání 1450°C, 30 min 

2 vroucí koncentrovaná H3PO4 270 °C, 2-3 min 

3 

Al2O3 s přísadami 

leštění s leptáním, hlinka a murakami  

(v poměru 10:1) 
5 - 10 min 

4 tepelné leptání 140°C, 20 - 30 min 

5 leptání HF, zředěná (1:1) závisí na typu materiálu 

6 vroucí koncentrovaná H3PO4 270°C, 2 - 3 min 

7 
β - Al2O3 

tepelné leptání 1460°C, 10 min 

8 35% kyselina HBF4 110°C, 1 - 2 min 

 

Sledování naleptané struktury keramických materiálů 

Výbrus keramického vzorku, který byl naleptán tepelně nebo chemicky, chceme 

pomocí světelných paprsků získat zobrazení. Tímto se však získá pouze tzv. mléčný obraz. 

Tento jev je způsoben dopadem světelného paprsku na povrch výbrusu keramického vzorku, 

tím dochází k rozptylu světla a k vnitřnímu odrazu a tím se brání přesnému promítnutí 

povrchu. Povrch zkoumaného vzorku by měl být potažen reflektujícím kovem, aby se 

zabránilo rozptylu světla. Tloušťka vrstvičky by se měla pohybovat okolo 5 a 10 nm. Tímto 

potažením získáme kvalitního zobrazení topografie keramické struktury. Ovšem nelze zde 

vidět barevné rozdíly dané pro určité jednotlivé fáze [11]. 

Použitím polarizačního filtru můžeme opět dosáhnout lepší reprodukovatelnosti 

keramické struktury [11]. 

Vlivem diferenciálního interferenčního kontrastu můžeme také dosáhnout 

optimalizaci při zobrazování povrchu. Povrch a struktura se zobrazí plasticky. V reliéfu 

můžeme vidět hranice zrn a fáze. U této možnosti se také doporučuje zkoumaný vzorek 

pokrýt jemnou vrstvičkou odrazové vrstvy [27]. 

Na následujících obrázcích 9 až 14 jsou zobrazeny struktury pro porovnání před a po 

naleptání. Na obrázku číslo 9 a 10 jsou mikrostruktury keramického vzorku ALOTEC 99 

německé výroby, přičemž obrázek číslo 5 zobrazuje strukturu před naleptáním, obrázek číslo 

10 zobrazuje strukturu po naleptání.  

Obrázky číslo 11 a 12 prezentují italský vzorek CORBIT 98, přičemž obrázek číslo 

11 ukazuje strukturu před naleptáním a obrázek číslo 12 po naleptání.  
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Tuzemský vzorek KMS 98 je zobrazen na obrázcích 13 a 14. Obrázek číslo 13 

prezentuje strukturu před naleptáním a obrázek číslo 14 po naleptání.  
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Vzorek ALOTEC 99 

 

Obr. č. 9: Alotec 99 - před naleptáním H3PO4 zvětšení 500x 

 

Obr. č. 10: Alotec - po naleptání H3PO4-zvětšení 500x 
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Vzorek CORBIT 98 

 

Obr. č. 11: Corbit - před naleptáním H3PO4 - zvětšení 500x 

 

Obr. č. 12:  Corbit - po naleptání H3PO4 - zvětšení 500x 
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Vzorek KMS 

 

Obr. č. 13:  KMS - před naleptáním - zvětšení 500x 

 

Obr. č. 14: KMS - po naleptání - zvětšení 500x 
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4.2. Indentační technika 

Tvrdost podle Vickerse 

Metoda byla vyvinutá ve Velké Británii v roce 1925. Jako indentor se používá 

diamantový čtyřboký jehlan s vrcholovým úhlem 136°. Indentor působí kolmo na povrch 

zkoušeného materiálu danou sílou F za určitou dobu. Vytvoří se vtisk. Je menší, hlubší a 

s tendencí ke vzniku trhlin v okolí vtisku. Hodnoty se vypočítají pomocí úhlopříček vtisku. 

Tvrdost dle Vickerse vypočítáme dle vzorce: [9,10] Na obrázku lze vidět schématické 

zobrazení Vickersova indentoru. 

 

        
 

                          [N/mm
2
]                    (9) 

 

kde F – zatěžující síla [N] 

 u – průměr úhlopříček Vickersova vtisku [mm] 

 

  
     

 
                             [mm]                  

 

 

Obr. č. 15: Schématické zobrazení Vickerse [33] 



37 

 

4.2.1. Výsledky tvrdosti 

Měření tvrdosti vzorků ALOTEC 99, CORBIT 98 a KMS 98 se provádělo 

standardní technikou dle Vickerse. Měření se provádělo v zatížení 10kg (98,1 N) a 20kg 

(196,2). Pro každé zatížení bylo provedeno 10 měření, s výdrží 10 sekund. Z naměřených 

hodnot se vypočítala tvrdost, která se dále použije při určení lomové houževnatosti.  

Následují tabulky s naměřenými hodnotami a ukázka výpočtu tvrdosti. 

 

Vzorek ALOTEC 99 

Tab. č. 8: Naměřené hodnoty při zatížení 10 kg 

HV10 u1 [µm] u2 [µm] u [µm] u
2
  [m] HV [MPa] 

1 118,26 112,8 115,53 0,01335 13626,7 

2 116,58 118,9 117,74 0,01386 13119,9 

3 110,82 112,94 111,88 0,01252 14530,3 

4 114,84 114,14 114,49 0,01311 13875,3 

5 116,82 115,26 116,04 0,01347 13507,1 

6 114,29 110,19 112,24 0,0126 14437,2 

7 120,68 116,75 118,715 0,01409 12905,3 

8 116,86 112,64 114,75 0,01317 13812,5 

9 112,73 120,87 116,8 0,01364 13331,9 

10 112,23 113,61 112,92 0,01275 14263,9 

 

Tab. č. 9: Naměřené hodnoty při zatížení 20 kg 

HV20 u1 [µm] u2 [µm] u [µm] u
2
  [m] HV [MPa] 

1 161,79 163,07 162,43 0,02638 13787,2 

2 163,71 162 162,855 0,02652 13715,3 

3 166,76 163 164,88 0,02719 13380,5 

4 161,88 165,14 163,51 0,02674 13605,7 

5 161,84 159,21 160,525 0,02577 14116,4 

6 167,74 163,81 165,775 0,02748 13236,4 

7 160,04 167,19 163,615 0,02677 13588,2 

8 161,17 166,81 163,99 0,02689 13526,1 

9 164,02 155,79 159,905 0,02557 14226,1 

10 164,61 161,93 163,27 0,02666 13645,7 
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Vzorový výpočet tvrdosti pro zatížení 10 kg: 

 

        
 

  
 

 

                     

 

        
    

       
              

 

 

 

Obr. č. 16: Vickersův vtisk zatížení 10 kg, zvětšení 200x 
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Obr. č. 17: Vickersův vtisk zatížení 20 kg, zvětšení 200x 
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Vzorek CORBIT 

Tab. č. 10: Naměřené hodnoty při zatížení 10 kg 

HV10 u1 [µm] u2 [µm] u [µm] u
2
  [m] HV [MPa] 

1 110,71 106,76 108,735 0,0118233 15382,964 

2 114,89 110,5 112,695 0,012700163 14320,871 

3 114,33 112,23 113,28 0,012832358 14173,342 

4 111,04 112,8 111,92 0,012526086 14519,89 

5 110,96 117,95 114,455 0,013099947 13883,827 

6 110,52 116,12 113,32 0,012841422 14163,338 

7 112,55 112,23 112,39 0,012631512 14398,704 

8 111,3 111,12 111,21 0,012367664 14705,881 

9 113,18 113,58 113,38 0,012855024 14148,351 

10 112,98 115,48 114,23 0,013048493 13938,575 

 

Tab. č. 11:  Naměřené hodnoty při zatížení 20 kg 

HV20 u1 [µm] u2 [µm] u [µm] u
2
  [m] HV [MPa] 

1 167,22 157,43 162,325 0,026349406 13805,048 

2 160,6 158,88 159,74 0,025516868 14255,464 

3 160,31 166,09 163,2 0,02663424 13657,412 

4 160,75 154,74 157,745 0,024883485 14618,322 

5 161,43 154,67 158,05 0,024979803 14561,957 

6 165,14 154,82 159,98 0,0255936 14212,725 

7 165,64 160,25 162,945 0,026551073 13700,192 

8 160,36 158,2 159,28 0,025370118 14337,923 

9 160,16 158,86 159,51 0,02544344 14296,604 

10 165,72 167,25 166,485 0,027717255 13123,767 

 

Vzorový výpočet tvrdosti pro zatížení 10 kg: 
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Obr. č. 18: Vickersův vtisk zatížení 10 kg, zvětšení 200x 

 

Obr. č. 19: Vickersův vtisk zatížení 20kg, zvětšení 200x 
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Vzorek KMS 

Tab. č. 12:Naměřené hodnoty při zatížení 10 kg 

HV10 u1 [µm] u2 [µm] u [µm] u
2
  [m] HV [MPa] 

1 94,76 99,75 97,255 0,00946 19228,9 

2 105,37 106,6 105,985 0,01123 16191,6 

3 115,02 111,29 113,155 0,0128 14204,7 

4 114,48 112,4 113,44 0,01287 14133,4 

5 111,13 112,01 111,57 0,01245 14611,1 

6 111,32 115,47 113,395 0,01286 14144,6 

7 107,31 116,08 111,695 0,01248 14578,4 

8 106,6 113,78 110,19 0,01214 14979,4 

9 116,35 113,91 115,13 0,01325 13721,5 

10 114,94 112,35 113,645 0,01292 14082,4 

 

Tab. č. 13: Naměřené hodnoty při zatížení 20 kg 

HV20 u1 [µm] u2 [µm] u [µm] u
2
  [m] HV [MPa] 

1 164,15 157,07 160,61 0,0258 14101,4 

2 154,64 168,44 161,54 0,0261 13939,5 

3 158,85 173,61 166,23 0,02763 13164,1 

4 164,8 163,58 164,19 0,02696 13493,2 

5 178,66 159,5 169,08 0,02859 12724 

6 161,94 166,33 164,135 0,02694 13502,3 

7 154,17 161,09 157,63 0,02485 14639,7 

8 162,72 162,44 162,58 0,02643 13761,8 

9 155,41 167,48 161,445 0,02606 13956 

10 153,88 164,92 159,4 0,02541 14316,3 

 

Vzorový výpočet tvrdosti pro zatížení 10 kg: 
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Obr. č. 20: Vickersův vtisk zatížení 10 kg, zvětšení 200x 

 

Obr. č. 21: Vickersův vtisk zatížení 20 kg, zvětšení 200x 
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4.3. Stanovení lomové houževnatosti 

Při různých používání technické keramiky je nutno znát hodnotu lomové 

houževnatosti. Definici lomové houževnatosti můžeme určit jako odolnost materiálu proti 

růstu trhlin. Díky iontově – kovalentní vazbě v keramických materiálech je hodnota lomové 

houževnatosti nízká. K hodnocení lomové houževnatosti se používají zkušební techniky, 

které jsou většinou velmi náročné pro přípravu zkušebních vzorků. Další nevýhodou jsou 

časté malé rozměry zkoušených keramických materiálů. Tudíž nelze vzorky připravit podle 

stanovených norem. A tím se komplikuje aplikace technik. Proto se u zkoušených 

keramických materiálů stále častěji používá indentační technika [30,31]. 

 

Jako nejčastěji používané metody měření lomové houževnatosti můžeme označit: [20] 

 

1. Zkouška s jednostranným vrubem (SENB) 

2. Zkouška s iniciovanou trhlinou u kořene vrubu (SEPB) 

3. Zkouška s ševronovým vrubem (CVN) – pro 4 bodový ohyb nebo pro zkoušení 

v tahu 

4. Zkouška indentační pevnosti (IS) 

5. Zkouška pro stanovení indentační lomové houževnatosti (IF) 

 

Abychom mohli hodnotit lomovou houževnatost, byly navrženy empirické vztahy. 

Tyto vztah jsou ovšem omezovány typem porušení, které vzniklo v okolí vtisku. Může se 

jednat o porušení typu Palmquistovského nebo také typu radiálně/mediánových, které 

můžeme vidět na obrázku níže. K určení o jaký typ porušení se jedná, potřebujeme dodatečný 

lom vzorku. U jednoho zkoušeného vzorku se můžou vyskytovat oba typy porušení. To 

zapříčiňuje problémy při určení nejvhodnější techniky pro měření [32]. 
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Obr. č. 22:  Schéma trhlin mediánového typu (a) a trhlin Palmquistova typu (b) [9]. 

 

 

Trhliny typu Palmquistova se nejčastěji objevují při nižších zatíženích. Mediánové 

trhliny převládají u materiálů s nízkou lomovou houževnatostí nebo při vyšších zatíženích 

[32]. Základním principem pro hodnocení lomové houževnatosti je délka trhlin Vickersova 

vtisku a velikost úhlopříček, pro představu uveden obrázek [10]. 

 

 

Obr. č. 23: Schéma Vickersova vtisku [10]. 
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Kvůli dané problematice určení typu vzniklého porušení se pro hodnocení lomové 

houževnatosti keramických vzorků pomocí Vickersova vtisku používá obecnější způsob, 

který byl vypracován Liangem et al. [32]. Tato metoda určuje lomovou houževnatost 

nezávisle na profilu trhliny. Hodnoty lomové houževnatosti se určí na základě velikosti 

úhlopříček Vickersova vtisku a délek trhlin, které jsou iniciovány ze středu vtisku [32].  

 

Vzorec pro výpočet lomové houževnatosti dle Lianga et al.: 
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kde 

 HV tvrdost podle Vickerse [ MPa ] 

2
854,1

u

F
HV   

 

E modul pružnosti v tahu (pro keramiku E = 340 GPa) 

α bezrozměrný parametr (α = 9,3) 

θ omezující faktor (θ = 3) 

l průměrná délka trhliny [m], kterou počítáme podle vzorce: 

4

1




n

n

l

l  

 

KIC  lomová houževnatost [ MPa  m
1/2 

], 

u průměrná délka úhlopříčky Vickersova vtisku [m]  

   



47 

 

Pro získání přesných naměřených výsledků je potřeba zaručit dokonale hladký 

povrch zkoušeného keramického materiálu. Na takovémto vzorku můžeme s přesností 

určovat délky trhlin, které vznikly při vtisku a také úhlopříčky [11]. 

Neméně důležitým faktorem je eliminace tlakových povrchových pnutí, která 

vznikají metalografickou přípravou zkoušených vzorků. Tohoto můžeme dosáhnout žíháním 

ve vakuu při teplotě 1200°C po dobu 15 – ti minut. K nadhodnoceným výsledkům by mohlo 

dojít v případě, že bychom toto zpracování vynechali a tlaková pnutí by omezily rozvoj trhlin 

[11]. 

Pokud je provedeno větší množství vtisků při několika úrovních zatížení můžeme 

pomocí indentační techniky lomovou houževnatost určit poměrně spolehlivě. Hodnota 

lomové houževnatosti by neměla přesáhnout 10 - 12 MPa m
1/2 

, pokud ano dochází k iniciaci 

plastické deformace a nejsou splněny podmínky lineární lomové mechaniky. Poté dochází 

k nepřesnostem v hodnocení KIC [1]. 

U vzorků ALOTEC 99, CORBIT 98 A KMS 98 byla lomové houževnatost 

stanovena touto metodou. Pro vyhodnocení výsledků se provedlo 10 vtisků pro zatěžující sílu 

10kg i 20kg. Úhlopříčky a délka radiálních trhlin se měřila u každého vtisku. Dochází 

k měření trhlin, které vychází z rohu vzorku [10,11]. 

Z průměrné délky úhlopříčky a průměrné délky trhliny jsme nejdříve určili tvrdost 

dle Vickerse. Poté byla vypočtena lomová houževnatost pro zatěžující síly 10kg a 20kg.  

V dalším textu jsou uvedeny získané výsledky spolu s fotodokumentací.  
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Vzorek ALOTEC  

Tab. č. 15: Naměřené hodnoty při zatížení 10 kg 

HV10 u µm u
2 
µm u

2
  m l1  µm l2 µm l3 µm l4 µm L m 

1 115,53 13347,181 0,013347 125,24 86,16 113,7 100,13 0,000106308 

2 117,74 13862,708 0,013863 98,04 40,08 113,05 89,19 0,000085090 

3 111,88 12517,134 0,012517 88,96 83,86 74,08 73,37 0,000080068 

4 114,49 13107,96 0,013108 107,4 101,85 98,71 109,57 0,000104383 

5 116,04 13465,282 0,013465 104,79 112,61 103,48 113,75 0,000108658 

6 112,24 12597,818 0,012598 102,56 109,51 82,38 93,29 0,000096935 

7 118,715 14093,251 0,014093 90,19 152,97 95,11 108,03 0,000111575 

8 114,75 13167,563 0,013168 49,16 62,62 73,96 134,32 0,000080015 

9 116,8 13642,24 0,013642 107,46 124,5 79,01 104,12 0,000103773 

10 112,92 12750,926 0,012751 85,23 96,2 110,23 115,32 0,000101745 

 

Tab. č. 16:Vypočtené průměrné hodnoty při zatížení 10 kg 

HV průměrná [MPa] L průměrná [m] u průměrná [m] 

13741,01288 0,000097855 0,0001151105 

 

Tab. č. 17: Naměřené hodnoty při zatížení 20 kg 

HV20 u µm u
2 
µm u

2
  m l1 µm l2 µm l3 µm l4 µm L m 

1 162,43 26383,505 0,026384 273,62 133,66 123,79 197,88 0,000182238 

2 162,855 26521,751 0,026522 252,74 132,92 143,39 120,32 0,000162343 

3 164,88 27185,414 0,027185 166,31 140,09 222,96 141,31 0,000167668 

4 163,51 26735,52 0,026736 191,09 98,28 143,67 46,26 0,000119825 

5 160,525 25768,276 0,025768 170,91 203,15 51,21 77,78 0,000125763 

6 165,775 27481,351 0,027481 200,53 99,39 143,19 43,34 0,000121613 

7 163,615 26769,868 0,02677 164,94 155,62 149,38 169,08 0,000159755 

8 163,99 26892,72 0,026893 208,33 58,46 127,38 126,26 0,000130108 

9 159,905 25569,609 0,02557 119,1 136,85 162,57 158,73 0,000144313 

10 163,27 26657,093 0,026657 207,67 187,24 175,04 190,72 0,000190168 

 

Tab. č. 18: Vypočtené průměrné hodnoty při zatížení 20 kg 

HV průměrná [MPa] L průměrná [m] u průměrná [m] 

13682,76633 0,000150379 0,0001630755 
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Vzorový výpočet lomové houževnatosti pro zatížení 10 kg: 
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Zatížení 20 kg: 
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Vzorek CORBIT  

Tab. č. 19: Naměřené hodnoty při zatížení 10 kg 

HV10 u [µm] u
2 
[µm] u

2
 [m] l1[µm] l2 [µm] l3 [µm] l4 [µm] L [m] 

1 108,735 11823,3 0,011823 109,58 139,72 98,88 40,26 0,000097110 

2 112,695 12700,16 0,0127 136,54 78,58 41,22 118,31 0,000093663 

3 113,28 12832,36 0,012832 136,45 54,55 44,18 76,65 0,000077958 

4 111,92 12526,09 0,012526 108,58 78,98 72,07 66,66 0,000081573 

5 114,455 13099,95 0,0131 104,75 111,75 61,23 107,43 0,000096290 

6 113,32 12841,42 0,012841 53,1 77,38 131,49 106,1 0,000092018 

7 112,39 12631,51 0,012632 144,91 89,96 34,21 88,65 0,000089433 

8 111,21 12367,66 0,012368 108,67 88,8 60,39 151,76 0,000102405 

9 113,38 12855,02 0,012855 108,07 166,61 102,03 57,83 0,000108635 

10 114,23 13048,49 0,013048 146,67 135,22 99,32 99,88 0,000120273 

 

Tab. č. 20: Průměrné hodnoty při zatížení 10 kg 

HV průměrná [MPa] L průměrná [m] u průměrná [m] 

14363,57432 0,000095936 0,0001125615 

 

Tab. č. 21: Naměřené hodnoty při zatížení 20 kg 

HV20 u [µm] u
2 
[µm] u

2
 [m] l1 [µm] l2 [µm] l3 [µm] l4 [µm] L [m] 

1 162,325 26349,41 0,026349 118,16 210,52 192,67 55,29 0,00014416 

2 159,74 25516,87 0,025517 112,05 171,02 126,23 80,2 0,000122375 

3 163,2 26634,24 0,026634 9142 91,18 130,58 322,42 0,002421545 

4 157,745 24883,49 0,024883 149,21 149,21 436,21 271,1 0,000251433 

5 158,05 24979,8 0,02498 65,66 71,65 122,15 83,09 0,000085637 

6 159,98 25593,6 0,025594 109,51 105,71 324,54 354,8 0,00022364 

7 162,945 26551,07 0,026551 46,09 163,94 159,03 278,25 0,000161828 

8 159,28 25370,12 0,02537 146,51 115,34 233,89 231,04 0,000181695 

9 159,51 25443,44 0,025443 163,3 162,94 104,75 169,64 0,000150158 

10 166,485 27717,26 0,027717 187,86 118,97 138,18 82,36 0,000131843 

 

Tab. č. 22: Průměrné hodnoty při zatížení 20 kg 

HV průměrná [MPa] L průměrná [m] u průměrná [m] 

14056,94145 0,000160965 0,000160926 
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Vzorový výpočet lomové houževnatosti pro zatížení 10 kg: 
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Zatížení 20 kg: 
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Vzorek KMS 

Tab. č. 23: Naměřené hodnoty při zatížení 10 kg 

HV10 u [µm] u
2 
[µm] u

2
  [m] l1[µm] l2[µm] l3[µm] l4[µm] L [m] 

1 97,255 9458,535 0,009459 59,92 106,31 87,59 79,67 0,000083373 

2 105,985 11232,82 0,011233 76,39 88,83 112,6 86,04 0,000090965 

3 113,155 12804,05 0,012804 97,12 114,25 77,82 27,58 0,000079193 

4 113,44 12868,63 0,012869 80,1 91,82 100,7 69,19 0,000085453 

5 111,57 12447,86 0,012448 88,69 36,81 36,09 77,57 0,000059790 

6 113,395 12858,43 0,012858 65,67 138,41 64,05 114,65 0,000095695 

7 111,695 12475,77 0,012476 74,77 47,9 110,77 45,36 0,000069700 

8 110,19 12141,84 0,012142 106,97 23,41 117,04 77,14 0,000081140 

9 115,13 13254,92 0,013255 115,38 87,88 29,12 122,06 0,000088610 

10 113,645 12915,19 0,012915 102,15 131,29 18,4 77,06 0,000082225 
 

Tab. č. 24: Průměrné hodnoty při zatížení 10 kg 

HV průměrná [MPa] L průměrná [m] u průměrná [m] 

14987,61221 0,000081614 0,000110546 

 

Tab. č. 25: Naměřené hodnoty při zatížení 20 kg 

HV20 u [µm] u
2 
[µm] u

2
  [m] l1[µm] l2[µm] l3[µm] l4[µm] L [m] 

1 160,61 25795,57 0,025796 242,56 142,75 201,58 167,48 0,000188593 

2 161,54 26095,17 0,026095 215,96 143,12 201,98   0,000140265 

3 166,23 27632,41 0,027632 114,05 152,57 107,89 261,28 0,000158948 

4 164,19 26958,36 0,026958 118,16 116,04 236,48 181,83 0,000163128 

5 169,08 28588,05 0,028588 93,45 153,22 94,64 302,13 0,00016086 

6 164,135 26940,3 0,02694 101,99 85,65 121,85 242,57 0,000138015 

7 157,63 24847,22 0,024847 70,16 118,01 173,77 81,47 0,000110853 

8 162,58 26432,26 0,026432 38,87 105,74 218,56 80,96 0,000111033 

9 161,445 26064,49 0,026064 115,9 46,07 150,92 80,49 0,000098345 

10 159,4 25408,36 0,025408 70,81 113,68 171,26 104,78 0,000115133 

Tab. č. 25: Naměřené hodnoty při zatížení 20 kg 

 

Tab. č. 26: Průměrné hodnoty při zatížení 20 kg 

HV průměrná [MPa] L průměrná [m] u průměrná [m] 

13759,82679 0,000138517 0,000162684 
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Vzorový výpočet lomové houževnatosti pro zatížení 10 kg: 
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= 12,38356854 MPa   m
1/2 

 

Zatížení 20 kg: 
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4.3.1. Výsledky indentační lomové houževnatosti 

Pro vzorky keramických pancířů ALOTEC 99, CORBIT 98 a KMS 98 se stanovila 

indentační lomová houževnatost. Zatížení, která byla použita, jsou 10 kg a 20 kg. Pro každé 

zatížení bylo provedeno 10 měření. Hodnoty, které se naměřily, byly dosazeny do vzorce dle 

Lianga et al (10) a pomocí něj vypočítaná lomová houževnatost. Průměrné hodnoty pro obě 

zatížení jsou uvedeny v následující tabulce.  

 

Tab. č. 27: Vypočtené hodnoty lomové houževnatosti 

Vzorek F [N] KIC [MPa * m
1/2

] 

ALOTEC 99 
98,1 9,87 

196,2 10,49 

CORBIT 98 
98,1 9,98 

196,2 9,51 

KMS 98 
98,1 12,38 

196,2 11,72 

 

 

Z tabulky můžeme usoudit, že lomová houževnatost jednotlivých vzorků v závislosti 

na zatížení je konstantní. Průměrná hodnota vzorku ALOTEC 99 je 10,18 MPa   m1/2 , vzorek 

CORBIT 98 odpovídá 9,745 MPa   m1/2 
a vzorek KMS 98 je roven 12,05 MPa   m1/2 

. 
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5. Závěr 

Diplomová práce byla zaměřena na hodnocení vlastností keramických materiálů 

používané k pancéřování vojenské techniky. Buly studovány tři typy této keramiky, a sice 

vzorek německé výroby ALOTEC 99, vzorek italské výroby CORBIT 98 a vzorek tuzemské 

výroby KMS 98. Najdeme zde základní rozdělení vlastností keramiky, rozdělení pancířů a 

zhodnocení lomové houževnatosti pomocí indentační techniky.  

Hodnocení lomové houževnatosti bylo provedeno pomocí indentační techniky a 

využití vztahu dle Lianga et.al. (viz níže) 
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Po přípravě povrchu vzorků k měření bylo nutno provést žíhání daných vzorků ve 

vakuové peci po dobu 15 minut při teplotě 1200°C za účelem odstranění vnitřních pnutí, 

vzniklých v průběhu metalografické přípravy.  

U zkoumaného vzorku německé výroby ALOTEC 99 je lomová houževnatost 10,18 

MPa   m
1/2 

, vzorek italské výroby CORBIT 98 má lomovou houževnatost 9,745 MPa   m
1/2 

 a 

vzorek tuzemské výroby KMS 98 má hodnotu lomové houževnatosti 12,05 MPa   m1/2 
. 

Pro doplnění byla naměřena tvrdost daných vzorků dle Vickerse při zatížení 10 kg a 20 kg. 

U vzorku ALOTEC 99 při zatížení 10 kg bylo naměřeno 13741MPa, při zatížení 20 kg bylo naměřeno 

13682 MPa. Italský vzorek CORBIT 98 při zatížení 10 kg má tvrdost 14363 MPa, při zatížení 20 kg 

je tvrdost 14056 MPa. U tuzemského vzorku KMS 98 bylo při zatížení 10 kg naměřeno 14987 MPa, 

při zatížení 20 kg bylo naměřeno 13759 MPa.  

Dále bylo provedeno zviditelnění struktury, přičemž v práci jsou prezentovány snímky 

jednotlivých keramických vzorků. Na obrázcích číslo 9,11, a 13 jsou mikrostruktury 

v neleptaném stavu. Obrázek číslo 10 zobrazuje vzorek Alotec po naleptání, obrázek číslo 12 

prezentuje vzorek Corbit po naleptání a obrázek číslo 14 zobrazuje vzorek KMS po naleptání.  
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Výsledky výše uvedených mechanických vlastností zkoumaných typů zahraniční a 

tuzemské keramiky, používané pro pancéřování vojenské techniky byly diskutovány 

s Výzkumným technickým ústavem ochrany v Brně. Byl konstatován dobrý soulad mezi 

námi získanými výsledky a výsledky balistických zkoušek prováděnými výše zmíněným 

ústavem. Výsledky přispějí k rozšíření databáze mechanických údajů o předmětných typech 

keramik. 
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